
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

93-005  Łódź, ul. Czerwona  3 
tel. 42 683-17-01,  fax.  42 683-13-78 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Łodzi 

 
Uchwała Nr 3840/P-VIII/2021 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi 
z dnia 26 stycznia 2021 roku  

 
w sprawie Regulaminu usługi elektronicznego zamieszczania ogłoszeń w serwisie 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 
 

Na podstawie art. 25 pkt 10) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 965)  
 
uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Zatwierdzić Regulamin usługi elektronicznego zamieszczania ogłoszeń w serwisie Okręgowej 
Izby Lekarskiej 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 Nr3840/P-VIII/2021 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi 
z dnia 26.01.2021 r. 

 
 
 
 
 
 

93-005  Łódź, ul. Czerwona  3 
tel. 42  683-17-01  fax.  42 683-13-78 

 
REGULAMIN USŁUGI ELEKTRONICZNEGO ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ 

W SERWISIE OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W ŁODZI 
 

§ 1 Definicje i postanowienia ogólne 
 
1. Pojęcia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie: 
a) „OIL” – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005), przy ul. Czerwonej 

3, numer NIP: 7251051139, numer REGON: 004271836, adres e-mail: biuro@oil.lodz.pl, 
reprezentowana przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi; 

b) „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna, która poprzez akceptację niniejszego 
Regulaminu uzyskuje możliwość publikowania ogłoszeń w Serwisie OIL w kategoriach: 
„szukam pracy”, „dam pracę”, „wynajem i sprzedaż”; 

c) „Serwis” – strona internetowa OIL, na której Użytkownik może zamieścić ogłoszenie w 
zakładce Ogłoszenia w kategoriach: „szukam pracy”, „dam pracę”, „wynajem i sprzedaż”; 

d) „Regulamin” –  niniejszy regulamin, regulujący zasady zamieszczania ogłoszeń w 
Serwisie OIL w zakładce Ogłoszenia w kategoriach: „szukam pracy”, „dam pracę”, 
„wynajem i sprzedaż”. 
 

§ 2 Przedmiot Usługi  
 

1. W ramach usługi Użytkownicy mogą nieodpłatnie umieszczać w Serwisie krótkie 
ogłoszenia do 150 znaków (ze spacjami) w kategorii "szukam pracy". Czas publikacji 
darmowych ogłoszeń to maksymalnie 2 miesiące.  

2. W pozostałych kategoriach, tj. „dam pracę” i „wynajem i sprzedaż” można umieszczać 
płatne ogłoszenia do 600 znaków (ze spacjami) z wyróżnieniem w postaci grafiki. 
Maksymalny czas publikacji to 6 miesięcy. 
 

§ 3 Warunki świadczenia Usługi 
 
1. Dla skorzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych do 

prawidłowej współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się OIL, tj.: 
a. dostęp do Internetu,  



b. posiadanie adresu e-mail, 
c. standardowy system operacyjny oraz 
d. ustawienia przeglądarki akceptującej pliki Cookies. 

2. OIL ostrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem z uwagi 
na wykorzystanie sieci „Internet”, w szczególności działaniem oprogramowania złośliwego 
bądź szkodliwego, pochodzących z sieci publicznej. Zaleca się Użytkownikom 
przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania w tym stosowanie 
aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz nieudostępniania haseł dostępu 
osobom nieuprawnionym. OIL dokłada wszelkich starań, ażeby dane Użytkowników 
pozostawały poufnymi, w tym celu wdrożył niezbędne środki ochrony zmierzające do 
zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. 

3. OIL zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości świadczonej Usługi, jednakże nie 
ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej 
bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. 

4. OIL nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność skorzystania z Usługi 
spowodowaną wprowadzeniem nowych rozwiązań i funkcjonalności. OIL będzie 
powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Usługi bądź mogących 
wystąpić niedogodnościach w jej użytkowaniu poprzez zamieszczanie stosownego 
komunikatu na stronie internetowej OIL. 

5. OIL zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu 
teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Usługi, mogących powodować 
okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usługi. OIL zobowiązuje się do 
wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o terminie i przewidywanym czasie trwania 
prac konserwacyjnych. W takim przypadku OIL nie ponosi odpowiedzialności wobec 
Użytkowników. 

6. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym (naruszających 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa) oraz korzystanie z Usług w sposób sprzeczny 
z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

7. OIL informuje, iż w przypadku powzięcia informacji o bezprawnym charakterze 
zamieszczanych przez Użytkowników treści, zastrzega sobie prawo do ich usunięcia lub 
zablokowania możliwości skorzystania z Usługi. 

 
 

§ 4 Warunki zawarcia umowy 
 

1. W celu zamieszczenia ogłoszenia Użytkownik zobowiązany jest wejść na stronę: 
https://oil.lodz.pl/ogloszenia/dodaj-ogloszenie, a następnie wybrać właściwą kategorię, w 
której chce zamieścić ogłoszenie, określić długość ogłoszenia, czas jego emisji i 
uzupełnić w odpowiednich polach następujące dane: 

a) imię i nazwisko Użytkownika;  
b) adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z OIL;  
c) adres e-mail i numer telefonu Użytkownika, które zostaną opublikowane w ogłoszeniu;  
d) w kategoriach „dam pracę” oraz „wynajem i sprzedaż”: nazwę, adres i NIP podmiotu, na 

rzecz którego Użytkownik zamieszcza ogłoszenie (w przypadku woli otrzymania faktury 
VAT);  

e) tytuł ogłoszenia oraz jego treść; 
f) nr prawa wykonywania zawodu  Użytkownika będącego Członkiem OIL; 
g) fakultatywnie grafikę. 

 



2. Po uzupełnieniu obowiązkowych pól informacyjnych należy kliknąć „Zamieść ogłoszenie”. 
 

3. W przypadku publikacji ogłoszenia w kategorii: „dam pracę” oraz „wynajem i sprzedaż” 
Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do systemu płatności DotPay, za 
pośrednictwem którego zobowiązany jest uiścić opłatę za publikację ogłoszenia zgodnie z 
cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 
 

4. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie po zaksięgowaniu wpłaty, o której mowa w 
ust. 3, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych.  
 

5. W szczególnych sytuacjach OIL może zwolnić Użytkownika z ponoszenia opłat za 
publikację ogłoszenia w Serwisie bądź przyznać Użytkownikowi rabat mimo braku 
spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 załącznika. 
 

6. W szczególnych sytuacjach OIL zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia po 
uprzedniej weryfikacji jego treści. Odmowa jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. W 
takim przypadku zwrot należności, o której mowa w ust. 3 następuje w ciągu 7 dni 
roboczych na numer konta bankowego Użytkownika, z którego opłacono należność.  
 

7. Publikacja ogłoszenia może zostać w każdym momencie zakończona przez Użytkownika, 
bez prawa żądania zwrotu części opłaty za publikację. Nadto, w przypadku braku 
przedłużenia okresu publikowania ogłoszenia, umowa automatycznie ulega zakończeniu. 
 

8. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w 
terminie 14 dni od jej zawarcia, składając oświadczenie w tym zakresie na adres e-mail: 
biuro@oil.lodz.pl lub pisemnie na adres OIL. Wraz z odstąpieniem od umowy wygasają 
wszelkie świadczone przez OIL usługi. 

 
§ 5 Reklamacje 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) na adres: biuro@oil.lodz.pl. 
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpłynięcia na serwer poczty 

elektronicznej OIL. 
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) 

zgłaszającego reklamację oraz podanie przyczyny reklamacji i roszczenie zgłaszane w 
związku z reklamacją. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez OIL w terminie 14 (czternaści) dni od daty ich 
otrzymania. 

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na adres podany w reklamacji. 

6. Od decyzji OIL odmawiającej uznania reklamacji i/lub uwzględnienia roszczenia 
zgłaszającego reklamację nie przysługuje odwołanie. 

§ 6 Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie OIL oraz w Serwisie. 
2. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia w Serwisie. 
3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. 



4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 

 
Załącznik do Regulaminu zamieszczania ogłoszeń przez 
podmioty zewnętrzne  
 
 

Cennik publikacji ogłoszeń w Serwisie OIL w kategoriach:  
„dam pracę” oraz „wynajem i sprzedaż” 

 
1. OGŁOSZENIA BEZPŁATNE  

Lekarze lub lekarze dentyści - członkowie OIL w Łodzi mogą umieszczać krótkie 
ogłoszenia do 150 znaków (ze spacjami) w kategorii "Szukam pracy" na stronie za 
darmo. Czas publikacji darmowych ogłoszeń to maksymalnie 2 miesiące. 
 

2. OGŁOSZENIA PŁATNE 

W pozostałych kategoriach (dam pracę / wynajem i sprzedaż) można umieszczać 
płatne ogłoszenia – maksymalnie do 600 znaków ze spacjami, z ewentualnym 
wyróżnieniem w postaci grafiki. Maksymalny czas publikacji to 6 miesięcy. 
Podane poniżej ceny netto dotyczą publikacji ogłoszenia przez 1 miesiąc. Do 
podanej ceny zostanie doliczony  23%  podatek VAT. 

 Tekst ogłoszenia do 300 znaków ze spacjami – cena 50,00 zł netto 

 Tekst ogłoszenia do 600 znaków ze spacjami – cena 100,00 zł netto 

Koszt dodania grafiki 
 Mała grafika – kwadrat (logo firmy, POZ, NZOZ) + 50,00 zł netto/m-c 

 Duża grafika – prostokąt (zdjęcie) + 100,00 zł netto/m-c 

 
3. RABATY 

 
Zlecenie ogłoszenia: 
 na czas 3 m-cy  - 10 % rabatu 
 na czas 6 m-cy – 20 % rabatu 
 dla stałych klientów (publikujących przynajmniej 2 ogłoszenia rocznie):  

na 1 miesiąc  - 10 % rabatu  
 

 
 

 


