
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

1. W jaki sposób należy uiszczać składki członkowskie? 

Wpłat składek członkowskich należy dokonywać na indywidualny numer rachunku 

bankowego. Numer konta można pobrać za pośrednictwem strony internetowej 

Śląskiej Izby Lekarskiej. Po podświetleniu zakładki „Składki” należy wybrać 

„Indywidualny numer rachunku”. Po wprowadzeniu swojego numeru prawa 

wykonywania zawodu system wygeneruje indywidualny numer rachunku 

bankowego. 

Istnieje również możliwość zapłaty w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej otwartej 

w godzinach pracy ŚIL. 

      2.  Kto może być zwolniony z obowiązku opłacania składek? 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta: 

1) ukończył 75 lat; 
2) został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej; 
3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz 
ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw 
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Zwolnienie to ma 
charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów. 

       3. Czy złożone z opóźnieniem oświadczenie o nieosiąganiu przychodów zwalnia wstecz? 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich na podstawie złożonego 

oświadczenia o nieosiąganiu przychodów NIE DZIAŁA WSTECZ. Następuje 

w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz 

dentysta złożył w/w oświadczenie. 

4. Jaką składkę opłaca lekarz/lekarz dentysta emeryt lub rencista, który osiąga 

dodatkowe przychody? 

Lekarz/lekarz dentysta, który status emeryta/rencisty osiągnął po 01.01.2015r. 

i jednocześnie uzyskujący przychody poza rentą/emeryturą opłaca PEŁNĄ SKŁADKĘ 

członkowską. Lekarz lub lekarz dentysta, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. miał 

ustaloną miesięczną wysokość składki w kwocie 10 zł, opłaca składkę w tej kwocie 

do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki. 

5. Czy lekarz/lekarz dentysta, członek Izby Lekarskiej w Polsce, który przebywa 

i zarobkuje jedynie zagranicą jest zobowiązany do opłacania składek do okręgowej izby 

lekarskiej na terenie RP? 



Lekarz/lekarz dentysta, który posiada aktualne prawo wykonywania zawodu jako 

członek Izby Lekarskiej na terenie RP, a przebywa i osiąga przychody jedynie poza 

granicami Polski NIE JEST ZWOLNIONY z obowiązku opłacania składek do właściwej 

Izby Lekarskiej w Polsce. 

 

6. Czy lekarz/lekarz dentysta, który nie pracuje w zawodzie, lecz osiąga przychody 

z innych źródeł może zostać zwolniony z  opłacania składki członkowskiej do izby 

lekarskiej? 

Lekarz/lekarz dentysta, aktualny członek Izby który osiąga przychody ze źródeł 

innych niż wykonywanie zawodu NIE MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY z obowiązku 

opłacania składek członkowskich. 


