
REGULAMIN PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ W BIULETYNIE „VOX MEDICI” ORAZ 

W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.OIL.SZCZECIN.PL  

  

§ 1. DEFINICJE 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1) OIL – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (71-130), przy ul. 

Wieniawskiego 23, numer NIP: 8512036519, numer REGON: 006212750, e-mail: 

biuro@oil.szczecin.pl, reprezentowana przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie; 

wydawca biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej („Vox Medici”) 

2) „Vox Medici” – Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie; 

3) serwis www.oil.szczecin.pl – serwis internetowy prowadzony przez Okręgową Izbę 

Lekarską w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, w którym zleceniodawca ogłoszenia może 

zamieścić ogłoszenie w zakładce „Ogłoszenia” w kategoriach: „zatrudnię lekarza, lekarza 

dentystę”, „szukam pracy”, „sprzedaż, wynajem pomieszczeń”, „zjazdy koleżeńskie”, „nabór 

na lekarzy sądowych”, „inne”, „odeszli na wieczny dyżur” oraz w zakładce „Konferencje, 

kursy, szkolenia”; 

4) ogłoszenie – zestaw informacji przedstawionych w formie tekstowej lub/i graficznej, 

przesłany przez zleceniodawcę ogłoszenia i zamieszczony w biuletynie „Vox Medici” lub w 

serwisie www.oil.szczecin.pl, zawierający dane umożliwiające osobom zainteresowanym 

kontakt z zleceniodawcą ogłoszenia; 

5) zleceniodawca ogłoszenia – osoba fizyczna, osoba prawna lub firma, która poprzez 

akceptację niniejszego Regulaminu uzyskuje możliwość publikowania ogłoszeń w Biuletynie 

Okręgowej Izby Lekarskiej („Vox Medici”) lub serwisie www.oil.szczecin.pl. 

  

§ 2. ZASADY OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania i zamieszczania ogłoszeń przez 

zleceniodawców ogłoszeń w biuletynie „Vox Medici” oraz w serwisie internetowym 

www.oil.szczecin.pl 

2. Zasady określone w niniejszym regulaminie dotyczą wszelkich zleconych ogłoszeń 

umieszczanych zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej „Vox Medici”, oraz 

ogłoszeń umieszczanych na stronie internetowej www.oil.szczecin.pl. 

3. Zleceniodawca ogłoszenia zobowiązany jest dostosować treść ogłoszenia do zasad 

wynikających z aktualnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, interesu 

środowiska lekarskiego, OIL oraz nie naruszać dóbr osobistych osób trzecich. Z odmową 

publikacji spotkają się w szczególności ogłoszenia zawierające treści dyskryminujące, 

nadużywające zaufania odbiorcy, a także wykorzystujące brak doświadczenia lub wiedzy 

odbiorcy. 

about:blank
about:blank


4. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z usług w 

sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, interesem środowiska 

lekarskiego i lekarzy dentystów, OIL lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

5. OIL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia i wstrzymania emisji ogłoszenia 

bez podania przyczyny, w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one 

sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, interesem środowiska lekarskiego, 

OIL lub naruszają dobra osobiste osób trzecich. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje  

redaktor naczelny „Vox Medici”, w przypadku ogłoszeń publikowanych w „Vox Medici”, lub 

w przypadku ogłoszeń w serwisie www.oil.szczecin.pl Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w 

Szczecinie lub oddelegowana przez niego osoba w formie zarządzenia Prezesa Okręgowej 

Rady Lekarskiej w Szczecinie. 

6. OIL nie udostępnia stron Biuletynu „Vox Medici” w celu publikacji ogłoszeń promujących 

środki farmaceutyczne. W przypadkach budzących wątpliwości co do kwalifikacji 

reklamowanego produktu, ostateczną decyzję o dopuszczeniu publikacji podejmie Prezydium 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie lub Okręgowa Rada Lekarska. 

7. Zleceniodawca ogłoszenia zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wymagań 

technicznych dla zleconego ogłoszenia w „Vox Medici”. Aktualne wymagania techniczne 

stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

8. Zleceniodawca ogłoszenia zlecając ogłoszenie w „Vox Medici” jednocześnie zobowiązuje 

się do przestrzegania terminu przyjmowania materiałów do druku, które publikowane są 

każdorazowo w kolejnych numerach „Vox Medici:, a także dostępne są w serwisie 

www.oil.szczecin.pl. 

9. Zleceniodawca ogłoszenia przesyła prośbę o umieszczenie ogłoszenia w „Vox Medici” na 

adres email: voxmedici@oil.szczecin.pl. W przypadku ogłoszeń w serwisie 

www.oil.szczecin.pl zleceniodawca ogłoszenia wypełnia elektroniczny formularz w zakładce 

„Ogłoszenia” lub w przypadku ogłoszeń w zakładce „Konferencje, kursy, szkolenia” przesyła 

prośbę na adres e-mail: biuro@oil.szczecin.pl . 

10. Ogłoszenie dotyczące konferencji, kursów oraz szkoleń przed publikacją musi uzyskać 

akceptację Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego lub oddelegowanej 

do tego osoby lub osób. 

  

§ 3. WARUNKI I FORMA PUBLIKACJI PŁATNYCH OGŁOSZEŃ 

1. Publikacja płatnych ogłoszeń drukowanych w „Vox Medici” może mieć postać: 

• modułów ogłoszeń na stronach wewnętrznych i okładkach, 

• krótkich ogłoszeń na stronach wewnętrznych, 

• całostronicowych ogłoszeń na stronach wewnętrznych i okładkach, 

• gotowych insertów ogłoszeń dołączanych do „Vox Medici” w miejscu kolportaż. 
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2. Ogłoszenia płatne w formie elektronicznej mogą mieć postać: 

• baneru ogłoszeniowego na stronie głównej OIL; 

• ogłoszeń zamieszczanych w zakładce „Ogłoszenia” w serwisie www.oil.szczecin.pl w 

kategoriach: „zatrudnię lekarza, lekarza dentystę”, „szukam pracy”, „sprzedaż, 

wynajem pomieszczeń”, „zjazdy koleżeńskie”, „nabór na lekarzy sądowych”, „inne”, 

„odeszli na wieczny dyżur”; 

• ogłoszeń zamieszczanych w zakładce  „Konferencje, kursy, szkolenia”. 

  

3. Ogłoszenia w „Vox Medici” w wyszczególnionych formach w niniejszym regulaminie, 

zamieszczane są w dowolnej kombinacji i z dowolną ilością powtórzeń oraz przewidują opcje 

rabatowe opisane  w załączniku nr 1. 

4. Ogłoszenia modułowe umieszczane są w dowolnym miejscu w środku numeru „Vox 

Medici”. OIL oferuje możliwość wyboru miejsca krótkiego ogłoszenia i modułu 

reklamowego w dowolnej wielkości w wersji drukowanej, za co pobiera dodatkową opłatę w 

wysokości 10% ceny ogłoszenia. 

5. Niezależnie od rodzaju ogłoszenia opłatę, zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr 

1 dokonuje się na konto bankowe OIL – ING Bank Śląski nr konta: 74 1050 1559 1000 0022 

5989 4638 w tytule podając numer wystawionej przez OIL faktury w przypadku ogłoszeń w 

„Vox Medici”, w przypadku ogłoszeń w portalu www.oil.szczecin.pl imię i nazwisko oraz e-

mail zlecającego ogłoszenie. W przypadku zlecenia ogłoszenia w formie papierowej, opłatę 

dokonuje się najpóźniej do dnia zbierania materiałów do poszczególnych wydań „Vox 

Medici”, zaś w przypadku zlecenia ogłoszenia w formie elektronicznej opłatę należy uiścić z 

góry. Publikacja ogłoszenia lub banneru następuje w ciągu 7 dni roboczych po wpłacie 

środków. 

6. Cennik ogłoszeń płatnych stanowi załącznik nr 1.  Podane cenny są cenami netto w 

przypadku, w którym Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zostanie płatnikiem VAT. 

Zleceniodawcy ogłoszeń zobowiązani są dodatkowo uiścić koszt 23% podatku VAT.  

  

§ 4. WARUNKI I DOPUSZCZALNOŚĆ PUBLIKACJI BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ 

  

1. Publikacja bezpłatnych ogłoszeń drukowanych w „Vox Medici” mogą mieć postać: 

• ogłoszeń o treści zawodowej – szukam pracy – bez ramki i bez możliwości wyboru 

miejsca wydruku w formie papierowej; 

• ogłoszeń o zjazdach koleżeńskich lekarzy i lekarzy dentystów w przypadku gdy 

koordynatorem jest członek OIL w Szczecinie, a także dotyczące zjazdów 

absolwentów Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie lub Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w formie modułu 1/8 strony; 

• nekrologów/kondolencji dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów członków OIL w 

Szczecinie i ich rodzin. 
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2. Ogłoszenia bezpłatne w formie elektronicznej mogą mieć postać: 

• ogłoszeń zamieszczanych w zakładce „Ogłoszenia” w serwisie www.oil.szczecin.pl w 

kategoriach: „szukam pracy”; „zjazdy koleżeńskie”, Nekrologii / kondolencje; 

• ogłoszeń zamieszczanych w zakładce  „Konferencje, kursy, szkolenia”. 

  

3.Ogłoszenia komisji, kół, zespołów Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, okręgowego 

rzecznika odpowiedzialności zawodowej OIL w Szczecinie, okręgowego sądu lekarskiego 

OIL w Szczecinie lub ogłoszenia wydarzeń współorganizowanych przez OIL z innymi 

podmiotami, a także zawierające oferty szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów lub inne 

ważne informacje są publikowane przez OIL w dowolnej wielkości i formie graficznej w 

„Vox Medici” oraz w serwisie www.oil.szczecin.pl. 

4. Ogłoszenia konferencji, kursów lub szkoleń organizowanych przez okręgowe izby 

lekarskie lub Wojskową Izbę Lekarską są bezpłatnie umieszczane z zakładce „Konferencje, 

kursy, szkolenia”. Publikacja ogłoszeń konferencji, kursów lub szkoleń organizowanych 

przez okręgowe izby lekarskie lub Wojskową Izbę Lekarską w „Vox Medici” są realizowane 

zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1. 

5. Możliwe jest publikowanie ogłoszeń konferencji, kursów lub szkoleń organizowanych 

przez okręgowe izby lekarskie lub Wojskową Izbę Lekarską z zastosowaniem 

indywidualnych rabatów. Każdorazowy rabat wymaga akceptacji przez Okręgową Radę 

Lekarską w Szczecinie. 

6. Wysokość kwoty za ogłoszenia konferencji, kursów lub szkoleń organizowanych przez 

okręgowe izby lekarskie lub Wojskową Izbę Lekarską w „Vox Medici” po uwzględnieniu 

rabatu nie może być niższa niż koszt wydruku danej powierzchni reklamowej w nakładzie 

„Vox Medici”. 

7. W szczególnych przypadkach OIL może wyrazić zgodę na nieodpłatną publikację ogłoszeń 

zewnętrznych, których prezentacja znajduje się w interesie samorządu lekarskiego. Publikacja 

wymaga każdorazowego zatwierdzenia: w przypadku wersji papierowej przez redaktora 

naczelnego Vox Medici a w przypadku publikacji w serwisie www.oil.szczecin.pl przez 

Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie lub oddelegowaną przez niego osobę w 

formie zarządzenia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. 

8. Warunkiem zrealizowania ogłoszenia bezpłatnego jest potwierdzenie opłacenia składek 

członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego. 

9. W przypadku gdy zleceniodawcą ogłoszenia jest członek innej niż OIL w Szczecinie 

Okręgowej Izby Lekarskiej lub Wojskowej Izby Lekarskiej za ogłoszenia wymienione w § 4. 

Ust. 1 i 2 pobiera się opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznikiem nr 1. 
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§ 5. REZYGNACJE I REKLAMACJE 

1. Zlecający publikację ogłoszenia może odwołać zamówienia poprzez złożenie OIL 

oświadczenia w formie pisemnej lub elektrycznej. Uiszczona opłata podlega zwrotowi 

zgodnie z następującymi zasadami: 

1) forma drukowana: 

a. uiszczona opłata podlega zwrotowi w całości, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie złożona i 

wpłynie do sekretariatu redakcji na siedem dni kalendarzowych przed dniem składania 

materiałów do danego wydania „Vox Medici”; 

b. uiszczona opłata podlega zwrotowi z potrąceniem 50% należności, jeżeli rezygnacja 

zostanie złożona i wpłynie do sekretariatu redakcji co najmniej trzy dni kalendarzowe przed 

zakończeniem składu numeru; 

c. uiszczona opłata nie podlega zwrotowi oraz nie jest możliwe wycofanie ogłoszenia i 

rezygnacji z publikacji, jeżeli rezygnacja wpłynie po lub w dniu składania materiałów do 

danego numeru „Vox Medici”; 

2) forma elektroniczna: 

a. uiszczona opłata podlega zwrotowi w całości, jeżeli pisemna lub elektroniczna rezygnacja 

zostanie złożona i wpłynie na e-mail: biuro@oil.szczecin.pl do trzech dni kalendarzowych 

przed emisją; 

b. uiszczona opłata nie podlega zwrotowi za rozpoczęty miesiąc publikacji, jeżeli rezygnacja 

zostanie złożona po rozpoczęciu emisji. 

2. W przypadku, gdy rezygnacja dotyczy ogłoszeń cyklicznych zlecanych w formie 

drukowanej i elektronicznej, za które przyznano rabat, kwota podlegająca zwrotowi jest 

uwzględniana osobno dla formy papierowej i elektronicznej w zależności od terminu jej 

nadesłania oraz zostanie pomniejszona o zastosowany rabat w całości. 

3. Zleceniodawca ogłoszenia może złożyć reklamację w przypadku, gdy publikacja w formie 

papierowej ukazała się z błędem graficznym, pomimo nadesłania przez zleceniodawcę 

ogłoszenia prawidłowego pliku, bądź gdy publikacja nie ukazała się we właściwym terminie. 

Rekompensata w odniesieniu do publikacji w formie papierowej będzie polegać na 

wydrukowaniu prawidłowej wersji ogłoszenia lub zwrocie uiszczonej opłaty w wysokości od 

30 do 100% wartości zlecenia w zależności od wagi błędu, zgodnie z następującymi 

zasadami: 

a. 30% - gdy mimo uiszczenia opłaty za lokalizację ogłoszenia pojawiło się ono w innej 

części periodyku; 

b. 40% - gdy błąd dotyczy nazwy firmy lub logotypu, jednakże ogłoszenie zawiera 

prawidłowe dane teleadresowe; 

c. 50% - jeżeli błąd w emisji dotyczy danych teleadresowych, jednakże ogłoszenie zawiera 

prawidłową nazwę i logotyp firmy pozwalające na jej identyfikację w sieci; 
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d. 100 % -  jeżeli ogłoszenie nie ukazało się w zleconym terminie, a jego publikacja w 

kolejnej edycji nie spełni swojej roli z uwagi na określony termin reklamowanego 

wydarzenia. 

4. Zleceniodawca ogłoszenia może złożyć zastrzeżenia co do publikacji ogłoszenia w formie 

elektronicznej w przypadku, gdy: 

a. nie ukazało się w opłaconym terminie – wówczas OIL zapewni przedłużenie emisji o 

brakujący okres, 

b. ogłoszenie ukazało się z błędem niezawinionym przez zleceniodawcą ogłoszenia wówczas 

OIL równoważnie przedłuży jego publikację. 

  

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. OIL nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych zgodnie z żądaniem 

zlecającego. 

2. Regulamin OIL dostępny jest w serwisie www.oil.szczecin.pl i stanowi integralną całość z 

następującymi załącznikami: 

1) Załącznik nr 1 – Cennik Ogłoszeń, 

2) Załącznik nr 2 – aktualne wymagania techniczne do przyjęcia ogłoszenia. 

  

3. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Okręgową 

Radę Lekarską w Szczecinie. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Okręgową Radę 

Lekarską. 

5. Tracą moc inne wcześniejsze uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej lub Prezydium oraz 

zarządzenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dotyczące publikacji ogłoszeń 

w „Vox Medici” oraz w serwisie www.oil.szczecin.pl. 
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