
Komisja Organizacyjna 
 

Komisja Organizacyjna ORL w Krakowie pracuje pod przewodnictwem 
Mariusza Janikowskiego, w składzie: Janusz Chodorowski, Tymoteusz Derebas, 
Janusz Kulon, Krzysztof Wróblewski i Marek Zasadny.  

Komisja sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Działu Rejestru, 
zajmującego się prowadzeniem okresowego rejestru lekarzy i lekarzy 
dentystów, sprawami rejestracyjnymi członków naszej Izby oraz wydawaniem 
dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Okręgowy Rejestr Lekarzy OIL w Krakowie 
obejmował: 

– 17 461 osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu (13 
566 lekarzy i 3 861 lekarzy dentystów oraz 34 osoby posiadające podwójne 
uprawnienia lekarsko-dentystyczne) – to podstawowy zbiór, pod nazwą lekarze 
aktualni; 

- 1 017 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy z różnych przyczyn nie 
posiadają obecnie prawa wykonywania zawodu (ich dane pochodzą głównie 
jeszcze z materiałów przejętych z wojewódzkich wydziałów zdrowia, lekarze ci 
nigdy nie ubiegali się o rejestrację i wydanie PWZ w Izbie, przebywają na 
emigracji, wykonują inne zawody etc.), stanowiących tzw. ewidencję; 

- dane archiwalne 5 776 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy 
przeprowadzili się na teren działania innych Izb, zrzekli się prawa wykonywania 
zawodu czy wreszcie tych, których poczynając od chwili przywrócenia Izb (maj 
1989) pożegnaliśmy na zawsze; 

- oraz 1085 Koleżanek i Kolegów, członków innych izb lekarskich, 
wykonujących na naszym terenie swój zawód (najczęściej prowadzących 
praktykę lekarską). 

Powyższe liczby stawiają naszą Izbę na trzecim miejscu pod względem 
liczebności w Polsce (po izbach warszawskiej i śląskiej).  

W naszej bazie na dzień 31.12.2019 r. znajdowały się dane 25 339 osób. 
Okręgowy Rejestr Lekarzy prowadzony jest komputerowo i jest sprzężony 
internetowo z biurami Delegatur. Każdego miesiąca dane w dozwolonym 
prawem zakresie przekazywane są do Centralnego Rejestru Lekarzy i 
publikowane w internecie przez Naczelną Izbę Lekarską. Okresowo są również 
weryfikowane z rejestrem PESEL MSWiA. 

Równolegle z danymi elektronicznymi gromadzona jest, wymagana 
prawnie, tradycyjna dokumentacja papierowa.  

Komisja Organizacyjna rozpatruje wnioski rejestracyjne (wpis do rejestru 
i przyznanie prawa wykonywania zawodu, dot. zmiany przynależności do Izby 
etc.), opiniuje je, zgłasza potrzebę odbycia przeszkolenia w razie wystąpienia 
przerwy (powyżej 5 lat) w wykonywaniu zawodu bądź domniemania 
niedostatecznego przygotowania zawodowego. W okresie minionego roku  



przygotowano 1103 uchwały w sprawach rejestracyjnych, w tym wydano 978 
dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu.  
Przygotowano również 220 Zarządzeń Prezesa ORL dotyczących 335 osób 
(skreślenia z rejestru) oraz 6 decyzji Przewodniczącego Komisji dotyczących 27 
osób (skreślenie z ewidencji). 

Dodatkowo, na bieżąco zbierana jest i rejestrowana dokumentacja 
dotycząca: miejsca wykonywania zawodu, uzyskania kwalifikacji, specjalizacji, 
stopni oraz tytułów naukowych (poczynając od 2009 odnotowywane jest też 
dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego – punkty edukacyjne).  

Jednocześnie prowadzona jest bieżąca korespondencja z urzędami, 
udzielane są odpowiedzi na zapytania instytucji uprawnionych (policja, 
prokuratura, sądy), sporządzane są zestawienia i wykazy liczbowe oraz 
informacje statystyczne z danych rejestrowych. Ponadto w minionym roku 
wydano 23 nowe legitymacje w formie plastikowych kart potwierdzających 
przynależność do naszej Izby. 

Dodatkowym zadaniem w pracy Komisji jest obsługa platformy Systemu 
Monitorowania Kształcenia (SMK), wprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia. 
W naszym biurze potwierdzamy tożsamość lekarzy i lekarzy dentystów 
rejestrujących się na wspomnianym portalu oraz staramy się pomagać w jego 
obsłudze. 

W związku z wejściem w życie e-recepty, wspólnie z Komisją Praktyk 
pomagamy lekarzom w uzyskaniu dostępu do portalu gabinet.gov.pl 
Przeprowadzono także cykl szkoleń dla lekarzy z tego zagadnienia. 

Ponadto wydajemy zaświadczenia o nienagannej postawie etycznej dla 
celów ZUS czy też innych instytucji. 

Działalność Komisji toczy się również w aspekcie międzynarodowym. Do 
jej ważniejszych zadań należy wydawanie zaświadczeń potwierdzających 
kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów do wykonywania zawodu w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, uzyskanych w wyniku kształcenia 
odbytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla osób zamierzających 
ubiegać się tam o rejestrację lub uprawnienia do wykonywania zawodu.  

W roku 2019 wydano 177 różnych zaświadczeń (potwierdzających 
odbycie studiów, posiadanie specjalizacji, praw nabytych bądź nienagannej 
postawy etycznej), które przygotowano dla 186 osób. Zarejestrowaliśmy 
jednocześnie 17 lekarzy i lekarzy dentystów, tzw. unitów, którzy uzyskali 
wykształcenie medyczne w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
Dane dotyczące ich kwalifikacji zawodowych są potwierdzane i weryfikowane 
przez Ośrodek Uznawania Kwalifikacji NIL w Warszawie oraz w systemie 
wymiany informacji w ramach rynku wewnętrznego (IMI), platformy 
internetowej Komisji Europejskiej umożliwiającej ścisłą współpracę pomiędzy 
administracjami krajów członkowskich UE, w tym również stosowanie w 
ramach IMI tzw. alertów, tj. mechanizmu wzajemnego ostrzegania państw 



członkowskich o przewinieniach zawodowych – ograniczeniach bądź zakazach 
wykonywania zawodu. 

Wszystkie wymienione powyżej zadania wykonuje 3-osobowy zespół 
pracowników: panie Joanna Dejewska i Paulina Drechsler-Bąk w zakresie 
biurowo-administracyjnym oraz Anna Suder-Ślusarczyk, która zajmuje się 
zagadnieniami techniczno-komputerowymi. 

W ramach Komisji Organizacyjnej działa formalnie Zespół ds. Staży 
Podyplomowych. W minionym roku Zespół skierował na staż 511 lekarzy i 
lekarzy dentystów – 480 osób do jednostek z terenu Małopolski i 31 osób z 
Podkarpacia. Zespół utrzymywał stały kontakt z koordynatorami i placówkami 
prowadzącymi staże podyplomowe. Ponadto na bieżąco udzielał bądź 
odmawiał rekomendacji nowym jednostkom starającym się o wpis na listę 
podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i 
lekarza dentysty ustaloną przez marszałka wojewódzkiego. 

Dodatkowo organizowano szkolenia dla stażystów z zakresu 
orzecznictwa, bioetyki i prawa medycznego. Osobą odpowiedzialną za obsługę 
biurową Zespołu jest p. Anna Chuchmacz. 
 

 
Mariusz Janikowski  

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej ORL  
 


