
  

 UCHWAŁA Nr 7/21/VIII 

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia funduszu wydawniczego Naczelnej 

Rady Lekarskiej  

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1  

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 15/20/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia  

16 października 2020 r. w  sprawie utworzenia funduszu wydawniczego Naczelnej 

Rady Lekarskiej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 2 załącznika otrzymuje brzmienie: 

„2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się sprawozdanie.”; 

 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Fundusz wspiera wydawanie prac w formie papierowej i/lub audiowizualnej: 

    1) z historii zawodów medycznych, medycyny i samorządu lekarskiego;  

    2) literatury pięknej.”; 

 

3) § 6 ust. 1, 2, 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„1. Pomoc finansową można uzyskać w formie dotacji do przygotowanej już pracy  

z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o mecenacie oraz przekazania na rzecz 

Naczelnej Izby Lekarskiej egzemplarzy okazowych w liczbie określonej na podstawie 

umowy z autorem lub wydawcą. Dotacja nie może przekroczyć limitu 50% wydatków 

druku nakładów wydawniczych lub nagrania z montażem na podstawie 

przedstawionej faktury.  

2. W przypadku uzyskania dofinansowania autor lub wydawca wyraża zgodę na 

cytowanie fragmentów publikacji przez Naczelną Izbę Lekarską. PDF lub plik audio 

publikacji automatycznie znajdzie się w mediatece lekarskiej z możliwością 

zablokowania możliwości kopiowania plików bez zgody autora lub wydawcy. 
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5. Zadaniem zespołu jest ocena prawidłowości wykorzystanej pomocy wydawniczej. 

W przypadku niedotrzymania terminów przedstawienia dokumentów finansowych lub 

w sytuacji, gdy środki zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem dotacja 

automatycznie zostanie cofnięta, a otrzymane środki podlegają zwrotowi. 

6. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają publikacje o charakterze uniwersalnym 

i ponadlokalnym.”; 

 

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rekomendacje co do zakwalifikowania przedłożonych propozycji do przyznania 

pomocy wydawniczej podejmowane są cztery razy w roku kalendarzowym  

w terminach ustalonych przez Zespół podczas posiedzenia Zespołu. Zespół ustala  

i podaje do wiadomości na stronie internetowej NIL terminy składania wniosków.”; 

 

5) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawidłowe zgłoszenie pracy wymaga spełnienia następujących warunków:  

        1) w przypadku propozycji wydawniczej: zapis PDF;  

        2) w przypadku propozycji audiowizualnej: zapis cyfrowy MP3 lub MP4;  

      3) podania krótkiej informacji o autorze, nakładzie, wraz ze streszczeniem oraz 

danymi kontaktowymi autora, w tym: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz 

oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Zgłoszenia o uzyskanie dotacji należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  

w Sekretariacie NIL lub nadsyłać na adres: Naczelna Izba Lekarska. ul. Sobieskiego 

110, Warszawa z dopiskiem FUNDUSZ WYDAWNICZY. Pliki elektroniczne należy 

przekazywać w formie płyty CD lub pocztą elektroniczną na adres 

wydawniczy@hipokrates.org z obowiązkowym podaniem w treści wiadomości 

danych osobowych wnioskodawcy i zaznaczeniem w tytule wiadomości FUNDUSZ 

WYDAWNICZY.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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