
 

UCHWAŁA Nr 43/19/VIII 

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 7 grudnia 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet 

podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych 

na obszarze kraju do wykonywania czynności  na rzecz organów Naczelnej Izby 

Lekarskiej oraz diet samorządowych 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 965) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr 15/02/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków 

samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na 

rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych, zmienionej uchwałą  

Nr 20/02/IV z dnia 7 czerwca 2002 r., uchwałą Nr 24/10/VII z dnia 14 maja 2010 r. oraz 

uchwałą nr 19/16/VII z dnia 2 września 2016 r.  § 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 9. 

1. Członkom organów, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz Krajowej Komisji Wyborczej  

i powołanych przez nie komisji i zespołów przysługuje dieta za udział  

w posiedzeniach i pracach tych organów, komisji i zespołów oraz za czynności 

wykonywane na ich zlecenie, zwana dalej „dietą samorządową”. 

2. Wysokość diety samorządowej jest ustalana na dany rok kalendarzowy i wynosi 5 % 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 

nagród z zysku za ubiegły rok ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski". Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowi 

podstawę do ustalenia wysokości diety samorządowej za okres od 1 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po roku wydania obwieszczenia. Kwota diety 

samorządowej podlega zaokrągleniu do pełnych 10 złotych.  

3. Każdorazowo opiniując projekt budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na dany rok 

kalendarzowy Komisja Finansowo-Budżetowa wydaje opinię w przedmiocie 

utrzymania lub zmiany wysokości diety samorządowej określonej w ust. 2.   



4. Dieta samorządowa w wysokości określonej w ust. 2 przysługuje za każdą rozpoczętą 

dobę kalendarzową.  

5.  Osobom, o których mowa w ust. 1, które otrzymują wynagrodzenie za pełnienie 

funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, dieta samorządowa nie przysługuje”.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 


