
Delegatura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krośnie 
 

Delegatura Krośnieńska zrzesza 1529 lekarzy, w tym 1181 lekarzy 
medycyny i 348 lekarzy dentystów. 
W 2019 roku zmarło 17 lekarzy, a 6 przepisało się do OIL w Krakowie. 

Na staż podyplomowy skierowano: 
– 1 marca 2019 roku – 3 lekarzy, 
– 1 października – 15 lekarzy i 3 lekarzy dentystów, 
– 16 grudnia – 1 lekarza (przeniesienie z innej Izby w celu kontynuacji stażu 
podyplomowego). 

Na bieżąco odbywała się rejestracja praktyk lekarskich. Lekarzom w 
pierwszej kolejności pomagano uzyskać elektroniczny podpis w systemie ePUAP, 
a następnie przy elektronicznym wypełnianiu wniosku o rejestrację.    
Dużej grupie lekarzy w Delegaturze udzielono pomocy w uzyskaniu uprawnień 
do swojej księgi rejestrowej w RPWDL, niezbędnej do pozyskania certyfikatów e-
recepty. 

Przekazywano również wszelkie informacje dotyczące BDO – bazy danych                     
o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.  

Systematycznie prowadzone były czynności dotyczące terminowego 
opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego. Do lekarzy, 
którzy nie opłacają składek, wysyłano pisma przypominające o tym obowiązku. 
Czynności te prowadzone były w odniesieniu do lekarzy Delegatury Krośnieńskiej 
i z Krakowa. 

Sprawdzane i opiniowane były podania wraz z wymaganymi załącznikami 
lekarzy ubiegających się o wsparcie finansowe bądź stypendium dla uczących się 
dzieci, zapomogi z tytułu śmierci lekarza i zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, które 
z kolei kierowane były do Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Krakowie. Zgodnie z 
Uchwałą nr 11/ORL/VII/2017 r. dwóm lekarzom przyznana została nagroda 
jubileuszowa z racji osiągniętego wieku 90 lat.  

Za pośrednictwem tut. Delegatury do Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej została przekazana jedna skarga na lekarza, do 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

W Delegaturze prowadzone są ubezpieczenia OC lekarzy, obowiązkowe i 
dobrowolne w towarzystwach PZU i UNIQA. Wszyscy lekarze są też 
powiadamiani o kończącym się terminie  ważności polisy. 

W roku 2019 odbyły się w Delegaturze następujące kursy: 
1. „Praktyka czyni mistrza. Jak podjąć trafnie decyzję terapeutyczną” (16.03.) 
2. „Zastosowanie lasera Smart Pro w codziennej praktyce stomatologicznej” 

(28.03.) 
3. „Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia” (18.05.) 



4. „Wiek to stan umysłu – psychogeriatria, czyli jak rozmawiać ze starszym 
pacjentem” (14.06.) 

5. „Jak uwolnić się od nieustannej walki z lękiem i niepokojem? Zarządzanie 
emocjami w pracy lekarza i lekarza dentysty”  (15.06.) 

6. „Nadciśnienie, cukrzyca, nerki – po nitce do kłębka” (29.06.) 
7. Współudział w szkoleniu e-recepty (CSIOZ) w Szpitalu w Krośnie (30.08.) 
8. EPLS (14. 09.) 
9. EPLS (15. 09.) 
10.  X Krośnieńskie Jesienne Warsztaty Kardiologiczne (18.10.) 
11.  „Elektroniczne wystawianie recept -  e-recepty” (26.10.) 
12.  Szczepienia ochronne (16.11.)  
13.  Szkolenie z e-recepty (25.11.) 
14.  „Technika iniekcyjna w procedurach odbudowy startych zębów i cyfrowego 

projektowania uśmiechu” (28.11.) 
Ponadto dużym wydarzeniem były dwie konferencje naukowo-

szkoleniowe, dofinansowane przez OIL w Krakowie: 
- 27 września - „Stomatologiczne Klimaty nad Soliną, Polańczyk 2019”, 
- 22 - 23 listopada – Konferencja „Interdyscyplinarne Aspekty Geriatrii” w Jaśle. 

W dniach 28-30 czerwca miała miejsce kolejna edycja Turnieju Tenisowego              
o Puchar Prezesa ORL w Krakowie. Turniej przeprowadzono na kortach 
tenisowych MOSiR w Krośnie. Tradycyjnie organizacją turnieju zajął się doktor 
Wojciech Kolanko, miłośnik wielu dyscyplin sportowych. 

Delegatura uczestniczyła w zamówieniu, opracowaniu projektu i organizacji 
transportu zniczy na groby zmarłych lekarzy dla całej OIL w Krakowie. Firma 
Zniczplast w Korczynie wykonała 1000 zniczy z napisem „Pamiętamy - OIL                
w Krakowie”, które zostały przewiezione do Delegatury w Krośnie, Nowym 
Sączu, Przemyślu i OIL w Krakowie. 

Dwukrotnie Delegatura Krośnieńska była wizytowana przez p. Mariusza 
Pudlika, Inspektora Ochrony Danych. Nie wniósł żadnych zastrzeżeń ani uwag co 
do jej pracy.  

13 grudnia 2019 r. w restauracji Naftaya odbyło się spotkanie opłatkowe 
lekarzy seniorów i lekarzy delegatów VIII kadencji izb lekarskich. W spotkaniu 
uczestniczył ksiądz Krzysztof Mijal, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w 
Krośnie oraz duszpasterz ludzi pracy. 

W roku sprawozdawczym na potrzeby biura została zakupiona  drukarka 
Epson, z systemem stałego zasilania atramentem.  

Z uwagi na bardzo zły stan schodów prowadzących do budynku Delegatury 
została wysłana prośba do Prezydenta Miasta Krosna o wydzierżawienie części 
działki pasa drogowego (grunt, na którym znajdują się schody, nie jest własnością 
OIL). Wielokrotne wizyty w Urzędzie Miasta Krosna nie dały oczekiwanego 



efektu, ponieważ trwają prace projektowe mające na celu stworzenie nowego 
układu drogowego; inwestycja pod nazwą „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. 
Grodzkiej do ul. Czajkowskiego” w Krośnie.  Biorąc powyższe pod uwagę, nie było 
możliwości ogrodzenia działki, odnowy elewacji budynku i odbudowy schodów. 
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