1. Czy trzeba być zameldowanym na obszarze działalności OIL w Łodzi, aby odbyć staż
podyplomowy na tym terenie?
Tak, absolwent wydziału medycznego, który po ukończeniu studiów zamierza podjąć staż
podyplomowy zgłasza się do Izby Lekarskiej, na terenie której posiada stałe miejsce
zamieszkania. Należy je potwierdzić zaświadczeniem o zameldowaniu stałym lub czasowym
obejmującym okres stażu. Nie wymagamy wcześniejszego okresu zameldowania.
Zaświadczenia nie są wymagane w przypadku posiadania wpisu o adresie zameldowania
w dowodzie osobistym.
2. Czy trzeba być zameldowanym w mieście, w którym chce się realizować staż?
Nie, wystarczy posiadać stałe miejsce zamieszkania, potwierdzone j.w., w dowolnej
miejscowości, znajdującej się na obszarze działania OIL, czyli posiadając stałe miejsce
zamieszkania np. w Sieradzu o staż można ubiegać się np. w Łodzi.
3. Jakie są kryteria przyznawania miejsc na staż?
Kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia
w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze
działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną,
a także bierze pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż
w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.
4. Czy można uzyskać informację, jaką średnią należy posiadać by otrzymać staż
podyplomowy w danym podmiocie?
Niestety nie, co roku zmieniają się preferencje absolwentów dotyczące wyboru podmiotów
stażowych, średnie ocen, a często również ilości dostępnych miejsc w podmiotach
uprawnionych do prowadzenia staży. W związku z powyższym, oparcie się na danych z lat
wcześniejszych nie byłoby miarodajne.
5. Czy i gdzie jest dostępna lista podmiotów, do których absolwent może aplikować na
staż?
Lista z dokładną liczbą miejsc w poszczególnych podmiotach, uprawnionych do prowadzenia
staży, z którymi absolwent może podpisać umowę o pracę, będzie umieszczona pod koniec
czerwca na stronie www.oil.lodz.pl w zakładce formalności -> staż podyplomowy.
W tej chwili znajduje się tam lista wszystkich podmiotów mogących realizować staże, jednak
należy pamiętać, że tylko niektóre z nich mogą zatrudniać lekarzy i lekarzy dentystów na staż,
a w innych można realizować tylko staże cząstkowe, których brak w podmiocie macierzystym.

6. Do kiedy można składać dokumenty?
Dokumenty należy złożyć do 9 sierpnia br. Osoby, które nie będą mogły dotrzymać w/w
terminu, a chciałyby rozpocząć staż od 1 października, proszone są o wystąpienie
z pisemnym wnioskiem skierowanym do Prezesa ORL w Łodzi, o przedłużenie terminu
składania dokumentów (komplet dokumentów będzie można złożyć ostatecznie do 20
września br.) Wniosek (wzór do pobrania) można złożyć drogą elektroniczną na e-mail:
a.tokarska@hipokrates.org .
7. Kiedy będzie informacja o wynikach rekrutacji na staż podyplomowy?
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie www.oil.lodz.pl w zakładce
formalności -> staż podyplomowy, po 10 września br. tj. po posiedzeniu ORL, na którym
zostaną zatwierdzone uchwałą, przyznane miejsca stażowe.
8. Kiedy odbędzie się uroczyste wręczenie PWZ ?
Uroczyste wręczenie PWZ oraz pozostałych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia stażu
(dla absolwentów, którzy złożą dokumenty do 09 sierpnia 2019r. ) nastąpi w dwóch turach
16 września o godzinie 15:30 dla absolwentów kierunku lekarskiego i 17 września również
o
godzinie
15:30
dla
absolwentów
kierunku
lekarsko-dentystycznego
i wojskowo-lekarskiego. Informacje szczegółowe dotyczące uroczystości będą przesłane do
każdej z zainteresowanych osób pocztą elektroniczną około 10 września br.
9. Otrzymałem prawo wykonywania zawodu i co dalej?
Po otrzymaniu PWZ i dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia stażu należy jak najszybciej
udać się do działu kadr podmiotu, do którego zostaliście Państwo skierowani.
Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższego gdyż niedopełnienie przed stażem
wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w podmiocie skutkuje przesunięciem
rozpoczęcia stażu na następny termin czyli 1 marzec lub 1 październik następnego roku.
10. Podstawy prawne.
1.
2.

Rozporządzenie MZ z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. 2014, poz. 474).
Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. nr 1382z 2018. z późn. zm) art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a
także art. 40

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty;
2) sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego;
3) tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości lub w części;
4) wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki
lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe,
oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty;
5) wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady finansowania i
organizacji stażu podyplomowego

