
IZBY LEKARSKIE

Białystok
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku umożliwia lekarzom skorzystanie z dofinansowania na
minimum dwudniowe szkolenie, kurs lub konferencję. Wysokość dofinansowania wynosi do 400
zł jeden raz w roku. Aby skorzystać z przysługującego świadczenia należy po odbyciu szkolenia
złożyć w OIL w Białymstoku:
    • podanie do Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o dofinansowanie,
    • kopię certyfikatu uczestnictwa,
    • kopię faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu.
 
Bydgoszcz
Bydgoska  Izba  Lekarska  daje  możliwość  ubiegania  się  o  nieoprocentowaną  pożyczkę  z
przeznaczeniem na  doskonalenie  zawodowe.  Więcej  informacji  na  stronie  Izby.  (linkuje  do
nowego okna:
https://www.bil.org.pl/dla-lekarzy/34-menu-glowne/dla-lekarzy/podemnu-dla-lekarzy/163-jak-
uzyskac-pomoc-pieniezna-w-zakresie-doskonalenia-zawodowego.html)

Gdańsk
Okręgowa  Izba  Lekarska  w  Gdańsku  daje  możliwość  ubiegania  się  o  nieoprocentowaną
pożyczkę z  przeznaczeniem na doskonalenie  zawodowe.  Więcej  informacji  na  stronie  Izby.
(linkuje do nowego okna:
https://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/doskonalenie-zawodowe/fundusz-na-doskonalenie-
zawodowe/ ) 

Gorzów Wielkopolski
Okręgowa  Izba  Lekarska  w  Gorzowie  Wielkopolskim  daje  możliwość  ubiegania  się  o
nieoprocentowaną pożyczkę w maksymalnej kwocie 3000 zł.  Więcej informacji  udziela Izba
telefonicznie.

Katowice
Program „10 plus”
https://izba-lekarska.org.pl/izba-dla-ciebie/pomoc-finansowa/program-10-plus 

Śląska Izba Lekarska w Katowicach wspiera również  lekarzy oferując  pożyczkę z  funduszu
Komisji d/s Kształcenia Podyplomowego do 10.000 zł rocznie przy oprocentowaniu 1%. Więcej
informacji  na  stronie  internetowej  ŚIL. (linkuje  do  nowego  okna:
https://izba-lekarska.org.pl/izba-dla-ciebie/pomoc-finansowa/pozyczki )

Koszalin
Wnioski w sprawie możliwego dofinansowania zdarzeń edukacyjnych rozpatrywane są przez
Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie indywidualnie.

Lublin
Lubelska  Izba  Lekarska  wspiera  lekarzy  oferując  pożyczkę  szkoleniową.  Więcej  informacji
otrzymać  można  kontaktując  się  bezpośrednio  z  Działem  Doskonalenia  Zawodowego  LIL.
(linkuje do nowego okna: https://nowa.oil.lublin.pl/pages/doskonalenie )

Łódź
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi umożliwia lekarzom regularnie rozliczającym się z punktów
edukacyjnych skorzystanie z bonu edukacyjnego w wysokości do 600 zł jeden raz w okresie
rozliczeniowym  (48  miesięcy).  Aby  skorzystać  z  przysługującego  świadczenia  należy  po
odbyciu szkolenia złożyć w OIL w Łodzi:

• wypełniony wniosek - pobierz (załącznik 1),
• kopię certyfikatu uczestnictwa,
• kopię faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu.

Więcej  informacji  na  stronie  OIL  w  Łodzi. (linkuje  do  nowego  okna:
http://www.oil.lodz.pl/pozyczki-zapomogi )
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Olsztyn
Warmińsko-Mazurska  Izba  Lekarska  daje  możliwość  ubiegania  się  o  niskooprocentowaną
pożyczkę z  przeznaczeniem na doskonalenie  zawodowe.  Więcej  informacji  na  stronie  Izby.
(linkuje do nowego okna: http://www.wmil.olsztyn.pl/index.php/poyczki )

Poznań
Wielkopolska Izba Lekarska umożliwia lekarzom skorzystanie z dofinansowania w wysokości do
350 zł jeden raz w roku (lub dla lekarzy stażystów 250 zł jeden raz w okresie stażu). Aby
skorzystać z przysługującego świadczenia należy po odbyciu szkolenia złożyć w OIL:

• podanie o pomoc finansową na cele szkoleniowe,
• certyfikat uczestnictwa,
• fakturę VAT lub imienny dowód zakupu.

Więcej  informacji  na  stronie  OIL. (linkuje  do  nowego  okna:
https://wil.org.pl/sprawy/refundacja-kosztow-ksztalcenia/ )

Tarnów
Okręgowa  Izba  Lekarska  w  Tarnowie  nie  daje  możliwości  uzyskania  dofinansowania  na
pojedyncze szkolenia, jednak lekarze, którzy rozliczają się z obowiązku kształcenia (punkty
edukacyjne) mają  możliwość uzyskania  świadczenia  finansowego. Więcej  informacji  udziela
Izba Lekarska (tel. (14) 688 88 30, tarnow@hipokrates.org).

Warszawa
Okręgowa  Izba  Lekarska  w  Warszawie  daje  możliwość  ubiegania  się  o  nieoprocentowaną
pożyczkę z  przeznaczeniem na doskonalenie  zawodowe.  Więcej  informacji  na  stronie  Izby.
(linkuje do nowego okna:
https://izba-lekarska.pl/komisje/komisje-problemowe/rada-funduszu-samopomocy/ 

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
Dofinansowania zdarzeń edukacyjnych są fakultatywne, wnioski w tej sprawie rozpatrywane są
indywidualnie po odbyciu szkolenia na podstawie złożonych dokumentów (podanie, certyfikat,
faktura VAT/ imienny rachunek).

Wrocław
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu umożliwia lekarzom regularnie rozliczającym się z
punktów  edukacyjnych  skorzystanie  z  dofinansowania  lub  nieoprocentowanej  pożyczki.
Regulamin  (link:  http://bip.dilnet.wroc.pl/pliki/zalaczniki/zal-188-2015.pdf )  i  pozostałe
informacje dostępne są na stronie internetowej DIL: 
http://www.dilnet.wroc.pl/ksztalcenie-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/item/179-dofinansowanie-
wybranych-zdarzn-edukacyjnych 

Zielona Góra
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze dofinansowuje z zasady jedynie kursy wymagane do
specjalizacji,  ale  nie  wyklucza  fakultatywnej  możliwości  dofinansowania  innych  zdarzeń
edukacyjnych. Wnioski w tej sprawie rozpatrywane są indywidualnie.

Pozostałe Izby Lekarskie
Beskidzka  Izba  Lekarska,  Świętokrzyska  Izba  Lekarska  oraz  Okręgowe  Izby  Lekarskie  w:
Częstochowie, Krakowie, Płocku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Opolu nie oferują lekarzom
wsparcia  w  zakresie  finansowania  kursów  i  szkoleń  spoza  szkolenia  specjalizacyjnego
(aktualizacja: styczeń 2020).
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