
Sprawozdanie  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

 

1. Podstawą działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie jest ustawa              

z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz uchwała Nr 5/Zjazd/2010 XXVII 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 

2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej 

komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. 

  

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okręgowa komisja rewizyjna jest organem 

okręgowej izby lekarskiej. 

 

3. Przedmiotem działania Komisji jest w szczególności kontrola działalności 

finansowej i gospodarczej Izby. 

 

4. Komisja w okresie sprawozdawczym (2019-2020) działała w składzie: 

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie: 

kol. Marian Kopciuch 

 

Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie: 

kol. Agata Dutka-Szmigiel 

kol.  Jerzy Bielec 

 

Sekretarz  Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie: 

kol. Anna Najbar-Pabian 

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie: 

kol. Józef Krok 

kol. Marcin Mastalerczyk 

kol. Lucyna Peszko 

kol. Józefa Pitera 

kol. Jerzy Szpakowicz 



 

5. W okresie sprawozdawczym w szczególności: 

 

a/ prowadzona była analiza dokumentów finansowych z bieżącej działalności Izby w 

zakresie m.in.:  ściągalności składek, lokat, działalności ubezpieczeniowej, 

świadczeń socjalno-bytowych (dopłaty do kształcenia dla dzieci lekarzy; zapomogi 

losowe, świadczenia dla lekarzy, którzy ukończyli 90 lat życia); organizacji imprez 

środowiskowych tj. Bal Lekarza czy Piknik Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego; wydawnictwa jubileuszowego z historii Izby (tom II); bieżących kosztów 

użytkowania budynków i lokali w których prowadzona jest działalność Izby w 

Krakowie i Delegaturach;  kwestii związanych z aktualizacja programu FINN 

przeznaczonego do prowadzenia rejestru lekarzy; finansowania świadczeń 

realizowanych w ramach zadań administracji publicznej (staże, rejestracja podmiotów 

kształcących; rejestracja praktyk oraz odpowiedzialność zawodowa) i innych; 

 

b/ Komisja monitorowała proces finansowania remontu budynku siedziby Izby przy ul. 

Krupniczej 11a w Krakowie m.in. w zakresie zabezpieczenia finansowymi kaucjami 

gwarancji jakości wykonanych prac budowlanych; 

 

c/ Zespoły wizytujące powołane przez Komisję przedstawiły wyniki dorocznych 

kontroli przeprowadzonych w siedzibie głównej Izby oraz jej Delegaturach w: Nowym 

Sączu, Krośnie i Przemyślu; 

 
d/ Przewodniczący Komisji, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, uczestniczył                

z głosem doradczym w posiedzeniach  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oraz 

jej Prezydium. 

 
Należy podkreślić, że prace Komisji prowadzone były w konstruktywnej współpracy z 

Prezesem ORL kol. Robertem Stępniem, Skarbnikiem ORL w Krakowie kol. Jerzym 

Friedigerem, Pełnomocnikami Delegatur: kol. Krzysztofem Wróblewskim (Nowy 

Sącz), kol. Januszem Kulonem (Krosno) i kol. Markiem Zasadnym (Przemyśl)   oraz 

Główną Księgową OIL w Krakowie mgr Martą Chodór. 

 



Działalność finansowo – gospodarczą Izby w okresie sprawozdawczym Komisja 

oceniła pozytywnie upoważniając Przewodniczącego Komisji do przedstawienia 

XXXIX Okręgowemu Zjazdowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wniosku o 

udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej OIL w Krakowie absolutorium za rok 2019. 

 


