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Sprawozdanie to obejmuje okres 2019 roku. W chwili, gdy trafia do rąk 
Delegatów, świat wygląda inaczej, inne są w tym momencie priorytety działania 
naszej Izby, inne możliwości. Trwa pandemia COVID-19. O niej jednak i o 
zadaniach z nią związanych będziemy mówić w następnym rocznym 
sprawozdaniu, podczas następnego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Krakowie. Mam nadzieję, iż wówczas nie będzie to raport z pola walki, lecz 
podsumowanie zamkniętego etapu. A dziś przedstawię tylko sprawozdanie za 
rok 2019. 

Na początku pragnę jednak przypomnieć tych, którzy poświęcali się dla 
pracy samorządowej, a odeszli od nas w ostatnich kilkunastu miesiącach. Są to 
Andrzej Mazaraki, mój przyjaciel i jeden z pierwszych działaczy odrodzonej Izby, 
oraz Grzegorz Wawrzeń, który rok temu już ciężko chory, o kulach, ale z 
uśmiechem na twarzy przybył na poprzedni nasz Zjazd. Lista Nieobecnych jest 
niestety długa, wspomnę więc może jeszcze tyko dwoje zmarłych lekarzy, którzy 
choć nie działali w samorządzie, bardzo wiele znaczyli dla środowiska – to 
Profesor Maria Rybakowa, wybitny lekarz i przez wiele lat członkini władz 
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, oraz Profesor Henryk Gaertner – lekarz, 
humanista i autor ponad 200 recenzji opublikowanych na łamach naszej 
„Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”. Cześć ich pamięci….. 

Wróćmy do sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Okręgowy 
Rejestr Lekarzy OIL w Krakowie obejmował  17 461 osób posiadających 
uprawnienia do wykonywania zawodu,  to jest o 307 osób więcej niż na koniec 
roku 2018, w tym 13 566 lekarzy i 3 861 lekarzy dentystów oraz 34 osoby z 
podwójnymi uprawnieniami lekarsko-dentystycznymi. W tych liczbach mieści się 
2737 lekarzy i lekarzy dentystów w Delegaturze Nowosądeckiej, 1529 lekarzy i 
lekarzy dentystów zrzeszonych w Delegaturze Krośnieńskiej i 1075 lekarzy w 
Delegaturze Przemyskiej. Od lat utrzymujemy pozycję trzeciej co do wielkości 
Izby lekarskiej w Polsce. 

Według danych Komisji ds. Praktyk Lekarskich w 2019 roku 
zarejestrowaliśmy 1454 nowe miejsca udzielania świadczeń w ramach prywatnej 
praktyki, w tym 1155 praktyk lekarskich i 299 dentystycznych. To również wzrost 
w stosunku do roku 2018. Wykreślono natomiast z rejestru praktyk 193 lekarzy.  

Głównym źródłem finansowania działalności samorządu lekarskiego są 
składki członkowskie wpłacane przez lekarzy, w wysokości określanej przez 
Naczelną Radę Lekarską i niezmienianej od 2014 roku. W 2019 roku przychody z 



tytułu składek wyniosły w naszej Izbie ponad 9 mln 600 tysięcy złotych. Odpis na 
rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej w ubiegłym roku przekroczył 1,4 miliona złotych. 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie uzyskała w 2019 roku dodatni wynik 
finansowy. Uchwalony w 2019 roku preliminarz realizowany był zgodnie z jego 
założeniami i nie wnoszono uwag merytorycznych do ponoszonych kosztów.  

Okręgowa Rada Lekarska odbyła w 2019 roku 5 posiedzeń, ale prezydium 
Okręgowej Rady obradowało aż 23 razy. Skład Rady zmniejszył się w trakcie tego 
roku o dwie osoby – z powodu śmierci jednego członka Rady oraz rezygnacji 
kolejnego, wynikającej z przyczyn osobistych. Skład Rady i Prezydium nie został 
uzupełniony, obowiązki przejęli inni koledzy.  

W programach wszystkich spotkań Rady i Prezydium powtarzał się zawsze 
jeden punkt – sprawozdanie z przebiegu remontu siedziby OIL. Remont 
kamienicy przy ul. Krupniczej 11a  został zakończony, zrealizowaliśmy największe 
przedsięwzięcie w historii odrodzonej Izby Lekarskiej w Krakowie. Dokonaliśmy 
tego w rekordowo krótkim czasie, a ogromne zmiany w wyglądzie, 
funkcjonalności, możliwości wykorzystania tego budynku, komforcie, a także 
bezpieczeństwie jego użytkowania każdy może już sam ocenić. Co więcej, 
dokonaliśmy tego za własne, lekarskie pieniądze, bez sięgania po środki 
zewnętrzne. Z zewnątrz pozyskaliśmy jedynie bezzwrotną dotację z Urzędu 
Miasta na remont zabytkowej elewacji budynku.  
Koszt przebudowy zamknął się w przewidywanej kwocie, choć, jak w przypadku 
każdej inwestycji, po drodze było wiele nieprzewidzianych wydatków i zdarzeń, 
które zmuszały do weryfikacji kosztorysu. Dziś w zdecydowanie lepszych 
warunkach pracuje biuro Izby, nareszcie odpowiednie warunki do pracy mają 
Okręgowy Sąd Lekarski oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 
we właściwy sposób przechowywana jest cała nasza dokumentacja, mamy sale 
konferencyjne, w odzyskanych piwnicach zaczyna działać lekarski klub. W 
całkowicie przebudowanej oficynie urządziliśmy pokoje gościnne i mamy nawet 
ogród zimowy. Myślimy także o kolejnych inwestycjach, nie zapominając o 
Delegaturach. Planujemy już na przykład montaż paneli fotowoltaicznych w 
Delegaturze w Nowym Sączu.  

Na 30-lecie Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie wzbogaciła się także o 
własny sztandar. Rozwijamy działalność artystyczną – od roku mamy chór 
lekarski.  

Powrót na Krupniczą umożliwił zintensyfikowanie prac organów Izby. 
Okręgowy Sąd Lekarski, kierowany przez profesora Waldemara Hładkiego, 
zarejestrował 74 wnioski o ukaranie lekarzy i 37 zażaleń na postanowienia 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Z roku na rok 
obserwowany jest wzrost liczby skarg, a najczęstsze przewinienie to brak 
należytej staranności w postępowaniu lekarskim, czego, niestety, nie można 



usprawiedliwiać przepracowaniem, nadmierną biurokracją czy roszczeniową 
postawą pacjenta. Ponadto, jak podkreśla doktor Anna Kot – Okręgowa Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej, wiele spraw nie trafiałoby do biura Rzecznika, 
nie dochodziłoby do sądowych sporów, gdybyśmy bardziej doceniali znaczenie 
rozmowy z pacjentem. Tymczasem w minionym roku Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej zarejestrował 249 zawiadomień i prowadził 284 
postępowania. Dokonano około 400 przesłuchań, zasięgnięto 150 opinii biegłych.  

Warto zauważyć, że żadna z prowadzonych spraw nie została w minionym 
roku skierowana do mediacji, która pozostaje niedocenioną formą 
rozwiązywania sporów. Naszym mediatorem jest doktor Jolanta Orłowska-
Heitzman. Tymczasem, jak podkreśla Rzecznik, w 2/3 postępowań występują 
obecnie profesjonalni pełnomocnicy stron, prokuratura bądź sąd powszechny, 
co utrudnia postępowania.  

Nie do przecenienia jest pomoc Rzecznika Praw Lekarza – funkcję tę w 
obecnej kadencji pełni doktor Katarzyna Turek-Fornelska, która podkreśla, iż 
narasta problem internetowego hejtu skierowanego przeciw lekarzom.  Niestety, 
nierzadko prawidłowych relacji lekarze nie potrafią zachować nawet między sobą, 
co potwierdza m.in. sprawozdanie Komisji Etyki kierowanej przez Kolegę Stefana 
Bednarza.  
 Wracając do zadań Rzecznika Praw Lekarza przypomnę, iż Rzecznik stale 
wspiera lekarzy, przeciw którym toczą się postępowania prokuratorskie i sądowe.  
 Przy okazji warto się pochwalić, iż organizowane przez naszą Izbę dzięki 
zaangażowaniu doktor Anny Maciąg-Brattemo, przy współpracy z 
Uniwersytetem Jagiellońskim, szkolenia w zakresie opiniodawstwa medycznego, 
w tym opiniodawstwa sądowego, cieszą się coraz większym zainteresowaniem.  
 Kształcenie ustawiczne, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji to jedno z 
najważniejszych zadań samorządu lekarskiego i Komisji Kształcenia pod 
kierunkiem wiceprezesa ORL Lecha Kucharskiego. Dzięki odzyskaniu własnej 
siedziby możemy znacznie poszerzyć ofertę edukacyjną. Komisja organizuje m.in. 
kursy obowiązkowe do specjalizacji, kursy doskonalenia zawodowego. Poza 
tematami na stałe wpisanymi w kalendarz w tym roku planuje m.in. kurs 
„Pierwsze chwile w pracy na SOR” i „Praktyczny kurs EKG”. W minionym roku 
największym zainteresowaniem zarówno w Krakowie, jak i Delegaturach cieszyły 
się kursy dotyczące wystawiania e-recept. Skorzystały z nich setki naszych lekarzy.  
 Niestety, nawet najlepszy kurs nikogo nie przygotuje do pracy w 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – niedorzeczne przepisy regulujące 
funkcjonowanie SOR były zresztą tematem specjalnej debaty zorganizowanej 
przez nasz Zespół ds. Szpitalnictwa, z udziałem przedstawicieli oddziałów 
ratunkowych, dyrekcji placówek, w których działają, oraz małopolskiej 
konsultant ds. medycyny ratunkowej. Wnioski z tego spotkania skierowaliśmy do 



Wojewody Małopolskiego. Podobne do naszych postulaty Naczelna Rada 
Lekarska zgłosiła Ministrowi Zdrowia. Z efektem – jak zwykle… 

Komisja Kształcenia dwa razy w roku przyznaje także nagrody dla lekarzy, 
którzy uzyskali najlepszy wynik egzaminu specjalizacyjnego w pierwszej, 
podstawowej specjalizacji. Zachowujemy przy tym parytet między lekarzami i 
lekarzami dentystami.  

W tym miejscu należy podkreślić, że także Delegatury rozwijają swoją 
działalność, przybliżając kolegom z terenu ofertę Izby – zarówno z zakresu 
kształcenia, jak i innych form pomocy, a także w organizacji czasu wolnego.  

Kolejnym z priorytetów Izby jest pomoc finansowa dla lekarzy. W 2019 
roku Komisja Socjalno-Bytowa m.in. przyznała zapomogi losowe dla 118 lekarzy, 
utrzymujemy także zapomogi z tytułu śmierci lekarza, dopłaty szkolne i 
studenckie dla naszych dzieci, a także zasiłki z tytułu zostania rodzicem. Izba ma 
także fundusz nagród dla lekarzy, którzy ukończyli 90 lat.  

Komisja ds. Lekarzy Seniorów dofinansowuje seniorom wycieczki, pobyty 
w sanatoriach, bilety na wydarzenia artystyczne, organizuje spotkania i wykłady. 
W Krakowie i każdej Delegaturze działają Kluby Lekarza Seniora. Budżet Komisji 
jest niebagatelny – to 100 tysięcy złotych.  

Z kolei Komisja ds. Młodych Lekarzy z sukcesami organizuje konferencje i 
spotkania, podczas których młodzi lekarze mogą otrzymać spory zastrzyk wiedzy 
i praktycznych informacji ułatwiających start w zawodzie lekarza. Tylko w dwóch 
edycjach szkolenia pt. „Pierwsze kroki w zawodzie lekarza – wybrane aspekty 
praktyczne”, zorganizowanych przez Komisję w ub. roku w Poroninie, wzięło 
udział ponad dwustu młodych lekarzy i lekarzy dentystów.  

O interesy lekarzy dentystów szczególnie dba nasza Komisja 
Stomatologiczna. Niestety, nierozwiązane – na szczeblu państwowym – 
pozostają problemy dotyczące m.in. kształcenia lekarzy dentystów – postulaty 
ograniczenia naboru na studia lekarsko-dentystyczne czy kwestie dostępu do 
specjalizacji. Podobnie nieskuteczna jest ciągła walka o zwiększenie wydatków 
NFZ na leczenie stomatologiczne, choć podejmujemy się najróżniejszych metod, 
jak choćby ostatniego masowego pisania do Funduszu wniosków o zmianę 
warunków finansowych w kontraktach. Akcję tę Komisja wraz z KS w całym kraju 
prowadziła w lutym. 

Komisja co roku organizuje ogólnopolską konferencję w Rytrze. Wręczana 
jest tam także ceniona nagroda imienia Andrzeja Janusza Fortuny, jednego ze 
współtwórców odrodzonej Izby Lekarskiej w Krakowie. W ubiegłym roku 
nagrodę tę otrzymała w uznaniu ogromnych zasług dla środowiska 
dentystycznego profesor Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan Wydziału 
Lekarskiego Collegium Medicum UJ i członek Okręgowej Rady Lekarskiej w 
Krakowie. 



Utrzymujemy współpracę z przedstawicielami zawodów zaufania 
publicznego w regionie, w ramach powołanego Forum Samorządów tych 
zawodów. Kontynuujemy też współpracę międzynarodową z izbami lekarsko-
dentystycznymi Czech i Słowacji oraz lekarzami zza naszej wschodniej granicy – 
Grodna, Tarnopola.  
   Dbamy także o inne potrzeby naszych członków. Z inicjatywy 
Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów powstaje w Krakowie 
Grupa Balinta oferująca m.in. pomoc w walce z wypaleniem zawodowym oraz w 
budowie właściwych relacji lekarza z pacjentami i otoczeniem. W lutym 2020 
roku Okręgowa Rada Lekarska powołała także odrębnego pełnomocnika ds. 
uzależnień lekarzy, bowiem wszyscy chyba dostrzegamy, iż uzależnienia lekarzy i 
lekarzy dentystów od alkoholu, leków i innych środków psychoaktywnych 
stanowią niebagatelny problem w naszym środowisku.  
 Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji w tym roku wróciła do organizacji 
tradycyjnego Balu Lekarza do położonego w centrum Krakowa Hotelu Pod Różą. 
W 2019 roku rozszerzyliśmy również formułę naszego Pikniku Rodzinnego – nie 
jest to już impreza lekarsko-adwokacka, jak było w ostatnich latach, a piknik 
wielu samorządów zawodów zaufania publicznego, zrzeszonych we 
wspomnianym wcześniej Forum.  
 Systematycznie o działaniach Izby informuje nasza „Galicyjska Gazeta 
Lekarska”, wydawana sześć razy w roku, w średnim nakładzie ok. 16 tysięcy 
egzemplarzy, oraz „Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty” – publikowana 
dwa razy w roku, w nakładzie ok. 3800 egzemplarzy.  

Pod koniec 2019 roku ukazał się także długo oczekiwany album z dziejów 
samorządu i Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, obejmujący okres 25-lecia – 
od odrodzenia samorządu lekarskiego w Polsce po rok 2015. 
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