
 
 

Uchwała nr 67/XXXII/2022 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie 

 z dnia 21 września 2022 r. 

 

w sprawie wysokości stawek za reklamy i ogłoszenia ukazujące się w Biuletynie 

Informacyjnym oraz na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie. 

 

 

Na podstawie art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

1. Ustala się wysokości stawek za reklamy i ogłoszenia, które będą drukowane w Biuletynie 

Informacyjnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, zwanym dalej Biuletynem lub 

zamieszczane na stronie internetowej https://www.oil-tarnow.pl/.  

2. Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć ewentualny podatek VAT 

wedle stawek obowiązujących w dacie wystawienia rachunku.  

 

§2 

O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, ceny reklam publikowanych w Biuletynie 

Informacyjnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie lub zamieszczanych na stronie 

internetowej Izby określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§3.  

Ustala się cenę za inserty do Biuletynu na kwotę 1 zł za 1 kartkę o formacie nie większym niż 

format Biuletynu. Format większy (składany) lub większa liczba kart podnosi proporcjonalnie 

koszt insertu. Koszt wydania insertu (opracowanie i wydruk) pokrywa zleceniodawca. 

 

§4.  

1. W przypadku zleceń obejmujących w ciągłości więcej niż jedno wydanie Biuletynu stosuje się 

rabaty wedle zasad określonych w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku zleceń na dłuższe cykle wydawnicze (powyżej 6 edycji) – rabat ustala 

indywidualnie Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w porozumieniu ze Skarbnikiem OIL. 

3. Rabaty mają zastosowanie przy jednorazowym pisemnym zamówieniu druku reklamy na 

dany okres wydawniczy. 

 

 

 



 

§5. 

1. Bezpłatnie publikowane są zlecane Redakcji Biuletynu w wersji elektronicznej w formacie 

pdf: 

a) ogłoszenia o treści zawodowej publikowane przez lekarzy – członków Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Tarnowie; 

b) ogłoszenia o wolnych miejscach pracy dla lekarzy na terenie działania Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Tarnowie; 

c) Ogłoszenia związane z działalnością samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  

d) oferty nieodpłatnych szkoleń dla lekarzy; 

2. W szczególnych przypadkach Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, po uzyskaniu zgody 

Skarbnika ORL  może podjąć decyzję o bezpłatnym opublikowaniu ogłoszenia lub reklamy. 

3. Treści potencjalnych reklam na stronie www oraz w Biuletynie Lekarskim pod względem 

merytorycznym weryfikuje Redaktor Naczelny OIL  a zatwierdza  Prezes ORL. 

 

§6 

1. Na stronie głównej oraz w zakładce „ubezpieczenia” witryny internetowej https://www.oil-

tarnow.pl/ mogą być zamieszczane reklamy w formie slidera, banneru, skyscraper’a, 

ogłoszenia lub box’a.  

2. Koszt miesięcznej prezentacji bannera oraz innych modułów reklamowych określa załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Ogłoszenia komercyjne i reklamy tekstowe (w tym w tym ogłoszenia o pracę dla lekarzy i 

lekarzy dentystów poza terenem działania Okręgowej Izby Lekarskiej oraz ogłoszenia o prace 

dla osób wykonujących inny zawód niż lekarz i lekarz dentysta) publikowane mogą być na 

następujących warunkach: 

a) Ogłoszenia komercyjne – 300 zł za miesięczną prezentację takiego ogłoszenia w formie 

kafelka (bez linku odsyłającego);  

b) za publikację na podstronie strony internetowej OIL w Tarnowie w zakładce  

„ubezpieczenia”   ceny reklam za dane wielkości, ustala się na poziomie o 25% niższym niż 

na stronie głównej. 

4. Opłaty zmieniają się proporcjonalnie w zależności od zamówionego czasu edycji. 

5. Decyzje o wysokości przyznanego rabatu w przypadku dłuższych kampanii reklamowych 

każdorazowo podejmuje  Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Skarbnika OIL. 

6. Bezpłatnie publikowane są, przesłane w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym: 

a) ogłoszenia o treści zawodowej publikowane przez lekarzy – członków Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Tarnowie; 

 

 



 

b) ogłoszenia o wolnych miejscach pracy dla lekarzy na terenie działania Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Tarnowie; 

c) Ogłoszenia związane z działalnością samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  

d) oferty nieodpłatnych szkoleń dla lekarzy; 

 

7. Decyzję o bezpłatnej edycji podejmuje Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w porozumieniu ze 

Skarbnikiem OIL. 

 

§7. 

Traci moc uchwała  nr 31/XXVIII/2018 Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie z dnia 

11 lipca 2018r. w sprawie  opłaty za reklamę w biuletynie. 

 

§8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Sekretarz ORL                Prezes ORL 

lek. Iwona Lewicka                                                       lek. Marta Owczyńska 


