
Zespół Radców Prawnych 
 

 W 2019 roku Zespół Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Krakowie pracował pod kierunkiem radcy prawnej Anny Gut, w składzie: radca 
prawny Tomasz Huber, radca prawny Tomasz Pęcherz, mgr Dariusz Dziubina.  

 
Zespół wykonywał następujące zadania:  
1. Bieżąca obsługa prawna w działalności Izby, do której należy zaliczyć 

obsługę prawną Okręgowych Zjazdów Lekarskich, posiedzeń Okręgowej 
Rady Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, 
przygotowywanie i konsultowanie projektów uchwał, a także 
przygotowywanie opinii prawnych, opiniowanie umów.  

2. Pomoc prawna (udzielana na bieżąco, w zależności od zgłaszanych 
potrzeb) w postaci konsultacji i opinii dla poszczególnych Komisji 
Problemowych ORL oraz Komisji Rewizyjnej. 

3.  Opiniowanie licznych projektów aktów prawnych poddanych 
konsultacjom Okręgowej Izby Lekarskiej, w tym projektu zmian w 
Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz aktów 
wykonawczych do ustawy.  

4. Współpraca w ramach działań związanych z dążeniem do odzyskania 
budynku przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie.  

5. Pomoc prawna związana z remontem siedziby Izby przy ul. Krupniczej 11a 
w Krakowie, w tym przygotowywanie oraz opiniowanie szeregu umów 
wykonawczych oraz uchwał podejmowanych w zakresie prowadzonego 
remontu siedziby.      

6. Reprezentowanie OIL w Krakowie w sprawach sądowych przed sądami 
powszechnymi i administracyjnymi. 

7. Reprezentowanie OIL w Krakowie w sprawach z zakresu naruszenia 
zakazu reklamy usług medycznych przez pomioty lecznicze przed 
właściwym Wojewodą oraz organami policji. 

8. Reprezentowanie OIL przed organami władzy i administracji publicznej 
(Minister Zdrowia, Prokuratura, Narodowy Fundusz Zdrowia) w zakresie 
wystąpień dotyczących naruszeń prawa  w sprawach ochrony interesów 
poszczególnych lekarzy oraz całej grupy zawodowej lekarzy. 

9. Porady prawne dla lekarzy – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Krakowie, udzielane były na dyżurach wyznaczonych pięć razy w 
tygodniu. Porady udzielano zarówno osobiście, jak i telefonicznie i 
mailowo, a dotyczyły w głównej mierze spraw związanych z 
wykonywaniem zawodu lekarza, zakładania i prowadzenia 
indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, prawa pracy i 



ubezpieczeń społecznych, realizacji kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, recept lekarskich, zmian w bieżących przepisach 
regulujących zasady działalności podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą. 

10.  Zorganizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa medycznego i 
bioetyki dla lekarzy specjalistów w ramach kursów Zdrowie Publiczne i 
Prawo Medyczne (po 4 edycje w każdym roku kalendarzowym) oraz dla 
lekarzy stażystów (po 6 edycji w każdym roku kalendarzowym), a także 
szkolenia otwarte dla wszystkich lekarzy – członków OIL w Krakowie  z 
zakresu prawa medycznego (4 do 6 edycji rocznie). 

11.  Sporządzanie bieżących komunikatów prawnych na stronę internetową 
Izby oraz do „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” oraz „Galicyjskiej Gazety 
Lekarskiej Lekarza Dentysty”. 

 
W 2019 r. radcowie prawni uczestniczyli w Forum Radców Prawnych i 

Adwokatów Okręgowych Izb Lekarskich w Jastrzębiej Górze, w ramach 
cyklicznych, dorocznych spotkań. Spotkania te służą uzgadnianiu i 
przyjmowaniu wspólnego stanowiska radców prawnych i adwokatów 
świadczących pomoc prawną w Izbach Lekarskich na terenie całej Polski, w 
sprawach wymagających daleko idącej jednolitości w interpretacji przepisów 
prawa związanych z działalnością Izb. W 2019 r. Forum zorganizowane zostało 
przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.  

Radcowie prawni uczestniczyli także w roli prelegentów i panelistów w VIII 
Kongresie Prawa Medycznego, zorganizowanym w dniach 3-4 grudnia 2019 r. 
przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego w Krakowie. W trakcie Kongresu 
zaprezentowane zostały aktualne zagadnienia z zakresu prawa medycznego, 
etyki oraz problematyki praw pacjenta. Kongres  był także miejscem debaty na 
temat prawnych aspektów wykonywania świadczeń zdrowotnych. 
 

 
Radca prawny  Anna Gut 

Koordynator Zespołu Radców Prawnych OIL w Krakowie  
 
 
 


