
Delegatura Okręgowej Izby Lekarskiej w Nowym Sączu 
 

Na jej terenie Delegatury działa 46 Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
wybranych spośród 17 rejonów wyborczych na okres VIII kadencji (lata 2018 – 2022). 
Zarejestrowanych jest 2 737 lekarzy i lekarzy dentystów (w tym: 1 769 aktualnych, 
807 – archiwum, 161 – ewidencja), którzy prowadzą następujące rodzaje praktyk 
lekarskich: 
– indywidualne praktyki lekarskie (227) 
– specjalistyczne praktyki lekarskie (704) 
– grupowe praktyki lekarskie (14) 
– indywidualne wyłącznie w miejscu wezwania (108) 
– specjalistyczne wyłącznie w miejscu wezwania (377) 
– indywidualne wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego (448) 
– specjalistyczne wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego (1 084) 

W zakresie składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego  Delegatura 
Nowosądecka wykazała ściągalność na poziomie 91,64%. W roku 2019 r. zostały  
przygotowane i wysłane pisma o zaległych składkach członkowskich do: 388 lekarzy 
z terenu Delegatury Nowosądeckiej oraz 794 lekarzy z terenu OIL w Krakowie.  

Za pośrednictwem Delegatury Nowosądeckiej:  
– 6 lekarzy zgłosiło się celem uzyskania pomocy finansowej, 
– 4 osoby złożyły prośbę o dopłatę do kształcenia dzieci lekarzy, 
– 25 osób zwróciło się z prośbą o zwolnienie ze składek członkowskich w związku z 
zaprzestaniem wykonywania zawodu lub braku dochodów, 
– 94  lekarzy złożyło wskazanie do odbioru zapomogi pośmiertnej, 
– 11 osób złożyło prośbę o wypłacenie odprawy po śmierci lekarza, 
– 4 lekarzy złożyło prośbę o przyznanie nagrody finansowej z tytułu zdania egzaminu 
specjalizacyjnego,  
– 13  lekarzy otrzymało jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka, 
– 6 lekarzy seniorów otrzymało nagrodę jubileuszową w wys. 3 tys. zł z tytułu 
ukończenia 90. roku życia. 
Ponadto 7 pacjentów złożyło skargę na postępowanie lekarza.  

Najważniejsze wydarzenia odbywające się w Delegaturze OIL w Nowym Sączu w 
2019 roku: 

1. Zabawa karnawałowa dla dzieci lekarzy (09.01.) 
2. Kurs „Szczepienia ochronne” (18.05.) 
3. Kurs ILS z Natychmiastowej pomocy w stanach zagrożenia życia dla lekarzy 

medycyny (08.06.) 
4. Kurs ILS dla lekarzy dentystów (09.06.) 
5. Kurs dot. wdrażania systemu informatycznego e-recepty (18.07.) 
6. Zebranie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu (26.07.)  
7. Dwa szkolenia z wystawiania e-recept (21.11.) 



8. Kurs z e-recept (22.11.) 
9.  Kurs ALS (23 - 24.11.) 
10.  Dyżur pracownika CSIOZ dot. wdrażania e-recept (27.11.) 
11.  Spotkanie z młodymi lekarzami – stażystami (06.12.) 
12.  Spotkanie wigilijne ordynatorów Szpitala w Nowym Sączu (19.12.) 
13.  Spotkanie wigilijne lekarzy Delegatury Nowosądeckiej (21.12.) 

W każdą pierwszą środę miesiąca odbywają się spotkania Klubu Lekarza 
Seniora. W 2019 r. dla lekarzy seniorów zorganizowane zostały także wycieczki: do 
Żelazowej Woli i Warszawy (24-26.05.) – w programie m.in. musical „Piloci” w 
Teatrze ROMA , do Truskawca na Ukrainie – pobyt w sanatorium Karpaty  (25.08. – 
01.09.), do Polańczyka – pobyt w sanatorium AMER-POL (07-14. 10.) oraz liczne 
wyjazdy na koncerty, spektakle i imprezy kulturalne. 

Powyższa działalność dofinansowywana jest przez Komisję ds. Lekarzy 
Seniorów ORL w Krakowie. Stroną organizacyjną zajmuje się przewodnicząca 
Nowosądeckiego Klubu lek. dent. Jolanta Kieres, a administracyjno-biurową – 
pracownicy Delegatury. 

W Delegaturze prowadzone są obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenia, 
zgodnie z ofertami firm ubezpieczeniowych.  W ubiegłym roku wystawiono 418 polis 
w Uniqa TU SA oraz 301 w PZU.   

Prowadzono prace w zakresie wpisu do rejestru lekarzy i wydawania prawa 
wykonywania zawodu, staży podyplomowych, kształcenia medycznego, wniosków 
do Komisji Socjalno-Bytowej ORL, rejestracji prywatnych praktyk lekarskich oraz 
czynności wynikające z codziennej pracy tutejszej Delegatury. 

Jak co roku, w budynku przeprowadzone zostały terminowe badania i kontrole 
stanu technicznego, dot. instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz 
przewodów kominowych. Wyniki kontroli odpowiadały obowiązującym przepisom i 
przedmiotowym normom. 
 
 

Krzysztof Wróblewski 
Pełnomocnik Delegatury OIL w Nowym Sączu 

 
 

 
 


