
Komisja Finansowo-Budżetowa 
 
W skład Komisji Finansowo-Budżetowej w okresie sprawozdawczym 

wchodzili lekarze: Antoni Marcinek (przewodniczący), Tomasz Fortuna, Patryk 
Hartwich, Grzegorz Krępa, Janusz Kulon, Anna Maciąg-Brattemo, Jarosław 
Macko, Irena Gawrońska. 

Do zadań Komisji Finansowo-Budżetowej należy m.in.: opiniowanie 
wykonania preliminarza, bieżąca analiza sytuacji finansowej OIL w Krakowie oraz 
wnoszenie do Okręgowej Rady Lekarskiej propozycji zmian w projekcie 
preliminarza. Z tego powodu członkowie Komisji cyklicznie sprawdzali procent 
wykonania kosztów i przychodów zaplanowanych w budżecie na rok 2019 oraz z 
głosem doradczym uczestniczyli w procesie tworzenia preliminarza na rok 2020. 

W bieżącej kadencji odbyły się 3 posiedzenia Komisji przy udziale prezesa 
ORL  Roberta Stępnia, skarbnika ORL dr. Jerzego Friedigera, wiceprezesa dr. Jacka 
Tętnowskiego oraz głównej księgowej mgr Marty Chodór. 
Na posiedzeniach Komisja zapoznawała się z wykonaniem preliminarza 
budżetowego za I półrocze 2019 (zebranie – wrzesień 2019), za 3 kwartały 2019 
roku (zebranie – listopad 2019) oraz wykonaniem preliminarza za 2019 rok i 
projektem preliminarza na 2020 rok  (zebranie – luty 2020). 

Można powiedzieć, że rok 2019 był bardzo udany dla Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Krakowie. Cieszy fakt, że zrealizowano prawie wszystko, co 
zaplanowano przy remoncie naszej siedziby, ale gruntowny remont, jaki 
przeszedł budynek, to wspólna praca kilku kadencji. W lipcu 2019 roku Okręgowa 
Izba Lekarska w Krakowie wróciła na ul. Krupniczą 11a.  

Komisja dokonała analizy kosztów nadbudowy i przebudowy siedziby OIL, 
przeprowadzonych w 2019 roku, poniesione nakłady zostały sfinansowane z 
własnych środków. Staraniami Izby otrzymano z Urzędu Miasta Krakowa dotację 
na renowację elewacji budynku w wysokości 230 000 zł.    

Na dzień 31.12.2019 przychody z tytułu składek wyniosły 9 642 223 zł, co 
stanowi 100,44 % kwoty zaplanowanej.  

Komisja Finansowo-Budżetowa pozytywnie ocenia działania dotyczące 
windykacji składek jako głównego źródła finansowania. Wezwania do zapłaty, 
prośby, a w ostateczności intensyfikacja działań windykacyjnych poprzez tytuły 
wykonawcze za pośrednictwem urzędów skarbowych znalazły odzwierciedlenie 
w postaci wysokiego wskaźnika ściągalności składek, który ukształtował się na 
poziomie ok. 90% .  

Pozostałe przychody uzyskiwane przez OIL w większości wykazują 
przekroczenie wielkości zaplanowanych. 

W minionej kadencji na uwagę zasługują także przychody uzyskiwane od 
Ministra Zdrowia z tytułu zwrotu kosztów za czynności administracyjne związane 



z wykonywaniem zadań, o których mowa w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty. W 2019 roku Minister Zdrowia przekazał kwotę 505 597 zł z tytułu 
częściowego pokrycia tych wydatków. Mimo że kwota ta od lat rośnie, to 
wysokość otrzymanej refundacji pokryła 37,42% rzeczywiście poniesionych 
kosztów.  

Ogółem przychody osiągnięte w 2019 r. wyniosły 11 589 658  zł, stanowiąc 
105,89% założeń planowanych.  

Koszty rodzajowe ogółem za 2019 rok wyniosły 8 935 817 zł, tj. 87% kwoty 
zaplanowanej w budżecie. Wydatki były realizowane w sposób niepowodujący 
przekroczenia kwot wynikających z planu zatwierdzonego na 2019 r., z wyjątkiem 
Komisji ds. Lekarzy Seniorów, która wykorzystała środki z funduszu rezerwowego 
w kwocie 33 876 zł. Komisja ds. Młodych Lekarzy wydatkowała kwotę 52 410 zł 
wobec zaplanowanych 25 000 zł, lecz należy odnotować, że uzyskała również 
wpływy w wysokości 28 400 zł tytułem wpłat uczestników Konferencji w 
Poroninie. 

Przez cały mijający rok płynność finansowa Izby była zachowana. 
Ustalony na 2019 rok budżet realizowany był zgodnie z jego założeniami. Nie 
wniesiono uwag merytorycznych do poniesionych kosztów. 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie za rok 2019 osiągnęła dodatni wynik 
finansowy w kwocie 2 653 841 zł. 
 
 
        Dr n. med. Antoni Marcinek 
    Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej ORL 


