Instrukcja wypełnienia załącznika do podania o wpis na listę placówek
uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy, lekarzy
dentystów, pielęgniarek i położnych.
Placówka ochrony zdrowia, która spełnia wymagania określone przepisami szczegółowymi
dotyczącymi staży podyplomowych dla poszczególnych grup stażystów i jest zainteresowana
prowadzeniem stażu podyplomowego zobowiązana jest do ubiegania się o wpis na
odpowiednią listę placówek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, które
prowadzone są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
W trosce o Państwa czas oraz w celu uproszczenia procedury dotyczącej umieszczenia
Państwa jednostki na liście wprowadzono załącznik do podania o wpis na odpowiednią listę.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją, która pozwoli na prawidłowe
wypełnienie załącznika, a tym samym skróci czas Państwa oczekiwania na odpowiedź
z naszej strony.
Załącznik do podania o wpis na odpowiednią listę placówek uprawnionych do prowadzenia
stażu podyplomowego dla odpowiedniej grupy stażystów dostępny jest na stronie
internetowej www.lodzkie.pl w zakładce zdrowie/staże podyplomowe.

CZĘŚĆ I:
W górnej części załącznika znajduje się tabela dotycząca planowanej liczby stażystów
mogących odbyć w placówce staż podyplomowy.
Proszę zwrócić uwagę na terminy w jakich stażyści rozpoczynają staż podyplomowy
w danym roku. Terminy określone są w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. nr 57,
poz. 553 ze zmianami) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000
r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 69, poz. 815
ze zmianami).
Tabelę wypełniamy wybierając odpowiednie miejsce uzależnione od typu stażu
podyplomowego, który będzie realizowany w zakładzie. Wpisujemy ostatnie dwie cyfry przy
odpowiednim terminie dostępnym w danym roku kalendarzowym. W dalszej części
wpisujemy liczbę planowanych miejsc dla stażystów, którzy mogą odbyć staż podyplomowy
w jednostce i rozpocząć go w podanym wyżej terminie.

PRZYKŁAD:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „A” z Łodzi jest jednostką oferującą usługi
dentystyczne. Po przeanalizowaniu stanu swoich zasobów kadrowo-technicznych oraz
możliwości dotyczących prowadzenia stażu podyplomowego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia decyduje się na prowadzenie stażu podyplomowego dla lekarzy dentystów.
W takim przypadku jednostka w załączniku wypełnia następującą część:

Następnie wpisuje rok przy danym terminie rozpoczęcia stażu podyplomowego, który
możliwy jest do prowadzenia w jednostce.
W naszym przykładzie NZOZ „A” z Łodzi występuje z podaniem o wpis na listę w czerwcu
roku 2011. Ze względu na to, iż termin rozpoczęcia stażu podyplomowego w miesiącu marcu
2011 roku już minął jednostka ma możliwość przyjęcia stażystów od 1 października 2011
roku. Jednostka decyduje, iż jej możliwości pozwalają na przyjęcie maksymalnie trzech
stażystów w tym terminie. Prawidłowo wypełniona tabela powinna wyglądać następująco:

Jak możemy zobaczyć oznaczenie braku miejsc „X” dotyczy tylko terminu przeszłego czyli
1 marca danego roku.
WAŻNE:
W przypadku rozpoczęcia procedury wpisu na poszczególne listy przed terminem 1 marca
danego roku jednostka ma obowiązek określenia planowanej liczby miejsc stażowych dla obu
terminów w danym roku kalendarzowym.
W przypadku rozpoczęcia procedury wpisu na poszczególne listy po terminie 1 października
danego roku jednostka ma obowiązek określenia planowanej liczby miejsc stażowych dla obu
terminów w następnym roku kalendarzowym.

CZĘŚĆ II:
Po wypełnieniu tabeli przechodzimy do kolejnej części czyli listy staży cząstkowych, które
mogą odbywać się w danym zakładzie. Ten punkt dotyczy tylko jednostek, które będą
realizowały staż lekarski lub lekarsko dentystyczny.
Przypominamy, że jednostka na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia sama decyduje, które staże cząstkowe lub części stażu cząstkowego możliwe są do
odbywania w zakładzie.

Lista nazw stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego, które możliwe są do odbycia
w zakładzie, wymieniona jest w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. nr 57,
poz. 553 ze zmianami).

Odpowiednie staże cząstkowe, które możliwe są do odbycia w zakładzie zaznaczamy
krzyżykiem.
PRZYKŁAD:
NZOZ „A” z Łodzi ma możliwość przyjęcia trzech stażystów i prowadzenia stażu
podyplomowego w zakresie: Stomatologii ogólnej, w tym stomatologii zachowawczej,
Periodontologii oraz Chirurgii Stomatologicznej.
Prawidłowo wypełniony załącznik w tym przedmiocie powinien wyglądać następująco:

Jednostka ma też możliwość wybrania tylko stażu cząstkowego np. z dziedziny stomatologii
zachowawczej bez wpisywania stomatologii ogólnej.
Analogicznie jednostki wypełniają załącznik dotyczący staży cząstkowych dla stażu
podyplomowego lekarskiego.

WAŻNE:
Jednostki realizujące staż podyplomowy mają obowiązek zapewnienia stażyście możliwości
odbycia pełnego programu stażu podyplomowego. W przypadku, gdy jednostka nie ma takiej
możliwości, a jednak ma zamiar prowadzić staż podyplomowy musi posiadać podpisane
umowy z jednostkami, które będą miały możliwość przyjęcia stażystów z danej jednostki
w ramach stażu podyplomowego i mogą zrealizować staż cząstkowy z dziedzin, których nie
można odbyć w jednostce podstawowej.
PRZYKŁAD:
NZOZ „A” z Łodzi prowadzi staż podyplomowy dla trzech lekarzy dentystów, którzy mogą
zrealizować staż cząstkowy z dziedzin Stomatologii ogólnej w tym stomatologii
zachowawczej, Periodontologii oraz Chirurgii Stomatologicznej. Do zrealizowania pełnego
stażu podyplomowego stażystom brakuje staży cząstkowych z dziedzin Stomatologii
dziecięcej, Ortodoncji, Protetyki stomatologicznej oraz Medycyny Ratunkowej. NZOZ „A”
z Łodzi musi więc podpisać umowę lub umowy na realizację tych staży cząstkowych
z innymi jednostkami, tak aby staż cząstkowy został zrealizowany w pełnym zakresie.
W ostatnim etapie Kierownik jednostki potwierdza prawdziwość zapisanych w załączniku
danych poprzez złożenie pieczątki i czytelnego podpisu oraz daty w prawym dolnym rogu
dokumentu.

Jednostka ma prawo ubiegać się o wpis na kilka list naraz. W przypadku, gdy jednostka stara
się o wpis na kilka list wypełnia wszystkie rubryki dotyczące danej listy w jednym załączniku
i przesyła wraz z odpowiednim podaniem do Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi. na adres ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.
Departament Polityki Zdrowotnej podanie jednostki wraz z załącznikiem oraz innymi
dokumentami, które zakład może przedstawić w celu potwierdzenia swojej bieżącej
działalności, przesyła do Okręgowej Izby Lekarskiej właściwiej, ze względu na adres
jednostki celem zaopiniowania.
Po otrzymaniu opinii Departament informuje odrębnym pismem czy jednostka została
wpisana, czy też nie została wpisana na odpowiednią listę placówek uprawnionych
do prowadzenia staży podyplomowych.
Informujemy, iż opisany powyżej załącznik jest ważny tylko w procedurze wpisu na listę
placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Nie stanowi on zamiennika
dla innych, podobnych załączników wykorzystywanych przez Departament Polityki
Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Ewentualna zbieżność nazwy wykorzystanego w przykładach zakładu z istniejącą jednostką
jest przypadkowa i niezamierzona.
Mamy nadzieję, iż niniejsza instrukcja okazała się pomocna i stanowiła cenne źródło
informacji dla Państwa.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem
Departamentu pod bezpośrednim numerem telefonu (42) 291 – 98 – 74.

