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Okręgowa Izba Lekarska 

w Łodzi 

            
UCHWAŁA Nr 63/IX/2022  

Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi  

z dnia 10 maja 2022 roku 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Bytowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 

 

 

Działając na podstawie art. 5 pkt 13), 19) i 23) w zw. z art. 25 pkt 4) oraz art. 25 pkt 10) 

ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342 z późn. zm.)  

 

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi postanawia: 

 
§ 1 

 
Zmienić Regulamin Komisji Bytowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przyjęty Uchwałą 

Nr 1242/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 21 stycznia 2020 roku, zmieniony 

uchwałą Nr 1276/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 3 marca 2020 roku oraz 

Uchwałą Nr 1883/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2021 

roku, w ten sposób, że: 

a) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zapomogi z tytułu zgonu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.  

Wysokość zapomogi z tytułu zgonu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, 

ustalana jest przez Okręgowy Zjazd Lekarzy. 

Zapomoga wypłacana jest osobie, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego członka 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Wnioskodawca przedstawia Komisji do wglądu 

dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, w szczególności odpis akt 

zgonu i dowody poniesienia kosztów pogrzebu. W razie poniesienia kosztów 

pogrzebu przez więcej niż jedną osobę, gdy osoby te występują o wypłatę zapomogi, 

ulega ona podziałowi między te osoby proporcjonalnie do poniesionych kosztów 

pogrzebu. W razie wypłaty zapomogi uprawnienie do żądania jej wypłaty wygasa. 

Zapomoga jest wypłacana, o ile wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 

sześciu miesięcy od daty zgonu. W razie uchybienia powyższemu terminowi Komisja 

rozważy celowość przyznania pomocy socjalnej z innego tytułu.” 

b) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w rodzinie lekarskiej. 

Zapomoga wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych z tytułu urodzenia dziecka w rodzinie 



lekarskiej. 

Zapomoga przysługuje w przypadku urodzenia dziecka od 1 stycznia 2014 roku. 

Zapomoga przysługuje w przypadku, gdy przynajmniej jednym z rodziców dziecka 

jest członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i na jego wniosek. 

Zapomoga wypłacana jest rodzicowi dziecka – członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Łodzi, który w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka złoży wniosek 

zawierający oświadczenie, że wnioskodawca wychowuje dziecko i pozostaje ono na 

jego utrzymaniu. Wnioskodawca przedstawia Komisji do wglądu dokumenty 

potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu, w szczególności kopię aktu 

urodzenia dziecka, z której wynikać będzie iż wnioskodawca jest rodzicem dziecka. 

W razie uchybienia powyższemu terminowi Komisja rozważy celowość przyznania 

pomocy socjalnej z innego tytułu.” 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 

                            Sekretarz                               Prezes 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi  Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi 

 

             lek. Filip Pawliczak     dr n. med. Paweł Czekalski 
 

 

 

 


