
UCIIWAŁA Nr 16/2013

okręgowej Rady LekarŚkiej w Katowicach
z dnia 24 lśłietnia 2013 r.

w sprawi€i łęs!gEi4ó!udz!9l!!ią2ąDo!8óg DośmieńnYch. losowYch. DożYczek
oraz stvDendiów z celowego FunduŚzu Pomocy oIL

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie ań. 5 pkt' 19 }v związku
z ąń. 25 pkt. 4 uŚtawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U' Nr 219 poz.I7$8 f20o9)
o 

''izbach 
lekarskich,' oraz $7 UcbwaĘ XxIx okręgowego zjazdu Lekar4l z dnia

27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej SIL. uchwala co następuje:

s1

Z dniem 1 maja 2013 r' zmienia się regulaminy udfielania zapomóg pośmieńnych'
zapomóg losowych oraz pożyczek stanowiące zalączniki do uchwaĘ Nr 2111999 oRL z
dnia 9.06.1999 roku o Funduszu Pomocy SIL' które otrzymują odpowiednio brzmienie
jakw Zalącznikach 1' 2 i 3 do niniejszej uchwały.

62

ZaŚady wyplacani. styp€ndiów ze środków Funduszu Pomocy ŚIL ustala odrębna
uchwała ORL.

s3

Uchwala wchodzi w Ącie z ddiem 1 ńaja 2013 r.

Sekretarr
okręgowej Rady Lekarskiej

.Anilrzej Postek'

il



Załączuik Nr l
do uchwały oRL Nr 1612013

z dtria 24.04.2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA
zAPoMoGI PoŚMIERTNEJ

sr
zapoEogę pośmiertną pruyznaje Przewodniczący Komiśji ds. socjalno_
Bytowych oRL osobi€ pozostającej do dnia śmierci cz|onka SlL we wspólnyrn z
nim gospodarstwie.
W razie gdy uprawnionymi do zapomogi pośmieńnej jest więcej niż jedna osoba'
wyplacana jest jedynie jedna zapomoga z zachowaniem pierwszeństwa
określonego w ust. 3.
Uprawnionymi do zapomogi pośmieńnej Śą w kolejnościl

a ma}źonek / matżonka alt,o paftn€r /partnerka zmarlego członka sIL
b dziecko zmarlego cz|onka ŚlL
c rodzice i rodzeńrtso zmar|ego czlonka S|L

W razie gdy uprawnionymi do otrzymania zapomogi pośmieńnej są dzieci lub
rodz€ństwo zmarłego czlonka sIL, zapomoga wyplacana jest do rąk jedn€go z
uprawnionych wskazanych jednomyślnie przez pozoŚtałych, ł w braku tekiego
wsk&zańia upnwnionemu łyznaczonemu przez Przewodniczącego Komisji ds.
Socj.lno-Bytowych.

$2
osoba ubiegającł się o wypłatę fapomogi pośmieńnej winna zloĘć do Komisji
ds. socjalno.Bytowych piśemny wniosek o przyznanie fapomóg nie później niż w
terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci czlonka SIL.
Do wniosku należY dołączyć odpis aktu zgo|!|7 otżf w razie konieczności
wskazanie o którym mo*a w $l ust.4.

s3
Wysokość zapomogi pośmieńnej uŚtala Prerydium ORL.



za|ącznikNr 2
do uchwały oRL Nr 16/2013

z dnia 24.04.2013 r,

ZASADY PRZYZNAWANIA
ZAPOMOGI LOSOWEJ

sl
Prawo do śviadczeń z funduśzu pomocy w formie zapomogi losowej mają
członkowie SIL oraz pracownicy biura sIL w r&zie gdy dotknęło ich wydarzenie
losowe.
Zapomoga przyznawanł w związku z określonym wydarzeniem loŚowym jest
świadczeniem jednorazowym, lecz w uzaŚadnionych przypadkach moźe być
przyznana w formie świadcz€ni. okreŚowego.

za wydar.zenia losowe uważa się:
a śmiefć osoby z rodfiny

goŚpodarstwie
b wypadki losowe fwiąfane ze zn^.zną \tratą mienia (pożar' kradzież itp.)
c wypadki losowe powodujące utratę zdrowia, okresowo uniemożliwiające

wykon}wanie zawodu w ogóle lub w dotychczasowym zakresie
d drastyczn€ pogorŚzenie sytu'cji materialnej w związku z utratą możliwości

zarobkowania,

s3
Zapomogę przyznaje Komisja ds. Socjalno-Bytowych oRL n. piŚemny wdiosek
ubiegając€go się' pod€jmując w tym pźedmiocie jednomyślną uchwalę'
Wniosek o przyznanie zapomogi mogą skladać:
a czlonkowie SIL
b pracownicy biura

W razie braku jednomyślności pr'y podejmowaniu uchw&ły w przedmiocie
przyznania zapomogi lub w razie odmoĘ/ jej przyznanił, Końisja przekazuje
decyzję wraz z uzasadnieniem zainter€sowanemu' a w szczególnych przypadkach
takie Prezydium ORL.

s4
zaŚadność przyznania zapomogi, jej wysokość' a w przypadku świadczenia okresowego
częstotliwość i okres świadczenia będzie rozpatrywana każdorazowo ind1widualnie
przez Komisję ds. Socja|no-B} lowych.

$5
Maksymalną wyŚokość zapomóg przyznawanych przez Komisję ds. Socjalno-
Bytowych ustala Prezydium oRL \ł drodfe uchwały'
W szczególnych okolicznościach Prezydium ORL na wniosek Komisji ds.
Socjalno-B1towych może j€dnorazowo przyznać zapomogę w sTsokości wyższej
od maksyma|nej usta|onej w uchwa|e ramorłej.

s2

cztonka ŚIL pozostąjącej z nim we wspólnym



Załącznik Nf 3
do uchwaty ORL Nr 16/2013

z dńa 21'o4.2t13 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA
PożYcZEK PIENIĘżNYcH

1 Czlonkowie ŚIL oraz pracownicy Biura ŚIL mogą ubiegać Śię o poryczkę pieniężną.
2 Pisemny wniosek o udzielenic połczki, którego wzór stanowi załącznik nr ,ł, sklsda

się do Komisji ds. Socjalno-Bytowej.
3 Warunkiem udzielenia połczki jest poręczenie jej spłąty przez 2 członkórv sIL lub

pracowników Biura sIL.
4 Połczki udzielane z funduszu pomocy są oprocentowane. wysokość stopy

procentowej ustalana jeŚt uchwalą oRL.
5 wysokość udzielanych pozyczek jest uzależniona od możliwości finanso\,r.r.ch Ś|L

i ustalana jeŚt uchwalą ORL'
6 wniosek o udzielenie pożyczki rozpatr}.rł'any jest indywidualnie przy czym

pierwszeństwo mają wnioski na cele ważne z punktu widzenia dzialalności
zawodorvej.

7 Udzielona poĘczka podlega splacie w sposób ustalony przy jej przyznawaniu.
8 Maksyma|ny okres splaty poł'czki nie może prz€k-rocfyć 36 miesięc1 .

9 Pożyczkobiorca zobon'iązany jest uiszczać raty w t€rminie do 10.go każdego
miesiąca na konto sIL począlvsr}-- od następnego miesiąca od daty pobrania
połczki..

10 od niespłaconych w terminie lat pobranej pożyczki nalicza się odsetki w wysokości
połow.v ods€tek ustawołvych.

1 
,] w uzasadnion"vch pżyp'dkach Komisja ds. socjalno-Bytotłych może zr1 olnić

poż,}czkobiorcę od obowiązku płaceni{ odŚ€tek
12 W przypadku ustania członkostrr a Ś|L lub rozwiązłnia umolr\' o pracę przcz

pracownika S|L, zwrot połczki staje się natychmiast wymagalny.
13 Nołvej pożyczki można udzielić dopiero po całkorvitym Śplaceniu pobranej

poprzednio,
14 wniosek o prz}znanie pożyczki rozpatruje Kornisja ds. Socjalno-BytołT'ch ustalając

czy spełnione są warunki niezbędne do jej udzielenia, a naśtępnie kieruje wniosek do
skarbnika oRL' który rv miarę posiadanycb na ten cel środków zawiera umowę
połczki.

15 W razie śmierci poĘczkobiorcy, w uzasadnionych przypadkach, Prezydium oRL'
na rr'niosek Komisji ds. socjalno-Byto\łych może umorzyć nie spłąconą część
poźyczki wraz z odsetkami. W razie umorzenia po{czki zobowiązania poręczycieli
!łTgasają.


