
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93-005  Łódź, ul. Czerwona  3 

tel. 42 683-17-01,  fax.  42 683-13-78 

Okręgowa Rada Lekarska 

w Łodzi 

 

Uchwała Nr 1879/VIII/2021 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi 

z dnia 27 kwietnia 2021 roku  

 

w sprawie Regulaminu organizacji doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 

dentystów przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi 

 

Na podstawie art. 25 pkt 10) w zw. z art. 5 pkt 7) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach 

lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.)  

 

uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Zatwierdzić Regulamin organizacji doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 

przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                        Sekretarz                  Prezes 

  Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi      Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi  

         

 lek. Mateusz Kowalczyk                                      dr n. med. Paweł Czekalski 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr 1879/VIII/2021 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi 

z dnia 27.04.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

93-005  Łódź, ul. Czerwona  3 

tel.  42 683-17-01  fax.  42 683-13-78 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  LEKARZY  

I LEKARZY DENTYSTÓW PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ LEKARSKĄ W ŁODZI 

 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji doskonalenia zawodowego lekarzy i 

lekarzy dentystów przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi (dalej również: OIL). 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy 

dentystów rozumie się przez to doskonalenie zawodowe w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: Rozporządzenie). 

3. Doskonalenie zawodowe odbywa się w sposób określony w ustawie z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: Ustawa) oraz w Rozporządzeniu. 

4. Warunki prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego 

określa art. 19 Ustawy. 

 

§ 2 

 

1. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi organizuje doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy 

dentystów poprzez Ośrodek Kształcenia Medycznego. 

2. Zadania i zasady działania Ośrodka Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Łodzi określa odrębny regulamin.   

3. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi organizuje doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy 

dentystów samodzielnie oraz wspólnie z innymi podmiotami uprawnionymi do jego 

prowadzenia zgodnie z przepisami Ustawy. 

 

§ 3 

 

1. Oferta doskonalenia zawodowego skierowana jest do członków OIL. 



2. Prawo udziału we wszelkich formach doskonalenia zawodowego organizowanych lub 

współorganizowanych przez OIL mają lekarze i lekarze dentyści będący członkami 

OIL, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi.  

3. W miarę dostępności miejsc dopuszcza się możliwość uczestnictwa osób nie będących 

członkami OIL, przy czym fakt ten powinien zostać wyraźnie wskazany w momencie 

przesłania zgłoszenia/rejestracji. OIL zastrzega sobie prawo ustalenia odrębnych 

warunków uczestnictwa, w tym wprowadzenia odpłatności za udział, dla osób, które nie 

są członkami OIL. 

 

§ 4 

 

1. Z inicjatywą zorganizowania przedsięwzięcia przyczyniającego się do doskonalenia 

zawodowego może wystąpić: 

a) członek OIL osobiście lub za pośrednictwem komisji problemowej OIL, 

b) podmiot zewnętrzny, 

c) lekarskie towarzystwo naukowe, 

d) konsultant wojewódzki/krajowy. 

2. W przypadku wniosku podmiotów wymienionych w lit. b)-d) wymagana jest 

akceptacja Ośrodka Kształcenia Medycznego. 

 

    § 5 

  

1. Udział w wydarzeniach w ramach doskonalenia zawodowego organizowanych przez 

OIL jest: 

a) bezpłatny; 

b) częściowo odpłatny; 

c) pełnopłatny. 

 

     § 6 

 

1. Zakres, termin, miejsce wydarzenia edukacyjnego oraz opłata rejestracyjna określone 

są w ogłoszeniu o wydarzeniu  udostępnianym na stronie OIL www.oil.lodz.pl w 

zakładce Dla Lekarza - Szkolenia. 

2. Wydarzenia organizowane są: 

a) w siedzibie OIL bądź jej delegaturach; 

b) w pomieszczeniach wynajętych przez OIL; 

c) w pomieszczeniach zapewnionych przez współorganizatora wydarzenia; 

d) w trybie on-line. 

3. OIL może zapewnić uczestnikom wydarzenia również (o ile uzna to za możliwie i 

niezbędne):  

a) materiały edukacyjne; 

b) materiały promocyjne; 

c) poczęstunek. 

 

 

http://www.oil.lodz.pl/


   § 7 

 

1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem 

formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Łodzi: www.oil.lodz.pl w zakładce Dla Lekarza - Szkolenia oraz, w przypadku 

przedsięwzięć płatnych, uiszczenie opłaty za wydarzenie w systemie płatności DotPay, 

do którego uczestnik zostanie automatycznie przekierowany po wypełnieniu 

formularza. 

2. Po zaksięgowaniu wpłaty za udział w wydarzeniu uczestnik otrzyma od organizatora 

pocztą elektroniczną informację o przyjęciu zgłoszenia, chyba że wprowadzono 

ograniczenia w dostępności do udziału w wydarzeniu, w takim wypadku potwierdzenie 

przesłane zostanie po zakończeniu kwalifikacji uczestników. 

 

  § 8 

 

1. Liczba miejsc na dane wydarzenie może być ograniczona.  

2. O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń lub inne kryteria określone 

przez organizatora wskazane w ogłoszeniu o wydarzeniu.  

3. Po zamknięciu listy uczestników kolejne zgłoszenia wpisywane są na listę rezerwową. 

O zwolnieniu miejsca na liście uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatora 

pocztą elektroniczną. W przypadku dalszego zainteresowania udziałem w wydarzeniu 

uczestnik otrzyma link do formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 7. 

 

§ 9 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu, o czym informuje OIL 

pocztą elektroniczną na adres wskazany w ogłoszeniu o wydarzeniu.  

2. W przypadku poinformowania OIL o rezygnacji z udziału w wydarzeniu nie później niż 

5 dni przed planowanym terminem, uczestnikowi, w przypadku wydarzeń 

pełnopłatnych, przysługuje zwrot wniesionej opłaty za udział w wydarzeniu.  

3. Jeśli zgłoszenie rezygnacji nastąpiło w terminie krótszym niż 5 dni przed datą 

rozpoczęcia wydarzenia albo uczestnik nie stawił się na wydarzenie mimo dokonania 

zgłoszenia, wówczas wniesiona przez uczestnika wpłata za wydarzenie nie podlega 

zwrotowi.  

4. OIL zastrzega sobie w szczególnych sytuacjach prawo odwołania przedsięwzięcia lub 

zmiany jego terminu, o czym informuje uczestników pocztą elektroniczną. W 

przypadku odwołania wydarzenia przez OIL uczestnikom przysługuje zwrot wniesionej 

opłaty za udział w wydarzeniu.  

 

§ 10 

 

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów dojazdu na wydarzenie.  

§ 11 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

http://www.oil.lodz.pl/

