
UCHWAŁA NR 37/XXX/2020 
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W TARNOWIE 

Z DNIA 13 MAJA 2020 r. 
 

w sprawie zasad dystrybucji przez Okręgową Izbę Lekarską w Tarnowie  
Środków Ochrony Indywidualnej przekazanych przez Fundację Lekarze Lekarzom  

 
 Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U.2019, poz. 965 t .j.) oraz uchwały Nr 159/XXVII/ 2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w 
Tarnowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Tarnowie do działania  w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie, uchwala 
się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dystrybucji środków ochrony indywidualnej 
przekazanych za pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie (dalej OIL) przez 
Fundację Lekarze Lekarzom w Warszawie na rzecz lekarzy i lekarzy dentystów w ramach 
pomocy humanitarnej związanej z epidemią COVID-19. 

2. Środki ochrony indywidualnej mogą być przydzielane wyłącznie lekarzom i lekarzom 
dentystom w ramach czynności zawodowych podejmowanych przez nich w związku z 
ochroną życia i zdrowia w okresie zwalczania epidemii COVID-19. 

3. Uprawnionym do skorzystania ze środków ochrony indywidualnej jest każdy czynnie 
wykonujący zawód lekarz lub lekarz dentysta, będący członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Tarnowie, który na dzień odebrania środków nie zalega z płatnościami składek 
członkowskich na rzecz OIL w Tarnowie. 

4. Lekarz lub lekarz dentysta korzystający z pomocy na podstawie niniejszego regulaminu,  
zobowiązany jest do stosowania otrzymanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich 
przeznaczeniem, a także obowiązuje go bezwzględny zakaz odpłatnego przekazania pakietu 
osobom trzecim. 
 

§ 2 
1. Mając na uwadze liczbę otrzymanych środków ochrony indywidualnej OIL w Tarnowie 

przygotowała do odbioru łącznie 800 szt. pakietów. 
2. Dla każdego lekarza / lekarza dentysty, który zgłosił zapotrzebowanie na przydział środków 

ochrony indywidualnej jednorazowy i pojedynczy pakiet zawiera : 
• 17 szt.  masek FFP2 
• 10 sz. masek chirurgicznych 
• 1 szt. przyłbic 
• 1 szt. gogli 
• 1 szt.  kombinezonów ochronnych.  

3. Ustala się, że otrzymane środki ochrony indywidualnej zostaną przekazane w pierwszej 
kolejności do lekarzy / lekarzy dentystów, którzy zgłosili zapotrzebowanie w drodze ankiety 
udostępnionej przez OIL na stronie www.oil-tarnow.pl w terminie do 10.05.2020 roku. 

4. W dalszej kolejności środki zostaną przekazane tym lekarzom / lekarzom dentystom, którzy 
zgłosili zapotrzebowanie na środki w drodze ankiety udostępnionej na stronie www.oil-
tarnow.pl od dnia 18.05.2020 roku do wyczerpania zapasów, nie później jednak niż do dna 
18.05.2020 roku.  

5. Środki ochrony indywidualnej w postaci jednego pakietu, będą mogły zostać odebrane przez 
lekarza/ lekarza dentystę, który zgłosił zapotrzebowanie na ich przydział, w siedzibie OIL 
przy ul. Mościckiego 16 w Tarnowie, w godzinach pracy Biura OIL - w terminie do 29.05.2020 
roku g. 15.00. 

6. Pozostałe środki ochrony indywidualnej, a także środki ochrony indywidualnej nie podjęte 
przez lekarza/ lekarza dentystę w terminie do 29.05.2020 roku zostaną przekazane innym 
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podmiotom medycznym w drodze zarządzenia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej                        
w Tarnowie. 

7. Zobowiązuje się lekarzy do pisemnego potwierdzenia odbioru pakietu zawierającego w 
szczególności: oświadczenie o obowiązku stosowania otrzymanych środków ochrony 
indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem, zobowiązaniu do niedokonywania odpłatnego 
zbywania pakietu osobom trzecim, oświadczenie o niezaleganiu w płatności składek 
członkowskich i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  
- wedle wzoru dokumentu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który zostanie 
udostępniony na stronie OIL Tarnów pod adresem http://www.oil-tarnow.pl/. 

8. Dopuszcza się odbiór środków ochrony indywidualnej osobiście przez lekarza / lekarza 
dentystę albo za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika, na mocy pisemnego 
upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i zostanie 
udostępniony do pobrania na stronie OIL Tarnów pod adresem http://www.oil-tarnow.pl/. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
Sekretarz ORL         Prezes ORL 
 
lek. Krzysztof Kasperczyk             lek. Tomasz Kozioł 
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