
POROZUMIENIE 

w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk 
lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich 

uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych 
 

zawarte w dniu 15 września 2004 r.  w  Kielcach 
 
pomiędzy 
 
Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu i na rzecz którego działa                
Pan Marek Gos  -  Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
 
a 
 
Okręgową Radą Lekarską Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach reprezentowaną  
przez Pana Marka Jodłowskiego – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej 
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach 
 
 Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza                
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204) i zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 
2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr  57, poz. 553) 
strony postanawiają: 
 
      §  1 
 
Ustala się listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny 
stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia oraz listę podmiotów uprawnionych         
do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy stomatologów stanowiącą Załącznik Nr 2. 
 
      §  2 
 
W przypadku konieczności skreślenia lub wpisania kolejnej jednostki na listę uprawnionych 
podmiotów – wprowadzenie zmian w Załącznikach będzie dokonywane w porozumieniu                 
z Okręgową Radą Lekarską. 
 
      §  3 
 
Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej      
ze stron. 
 
 
Marszałek Województwa       Przewodniczący 
     Świętokrzyskiego       Okręgowej Rady Lekarskiej 
                Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
         Kielce, dnia  15 września 2004 r. 
ZPS.I.-8026/F-1/ 16 /04 
 
 
       Pan 
       Marek Jodłowski 
       Przewodniczący 
       Okręgowej Rady Lekarskiej 
       Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej 
       w    K i e l c a c h 
 
 
 Uprzejmie proszę o zatwierdzenie i ewentualną weryfikację załączonych do pisma 

dokumentów dotyczących ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej i indywidualnych praktyk 

lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny                    

i lekarzy stomatologów. 

Dotychczasowa lista została zaktualizowana ze względu na nowe jednostki ochrony zdrowia 

ubiegające się o wpis na listę, po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Okręgową Radę Lekarską 

Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. 

 Proszę o dokładną analizę treści Załączników do porozumienia, w szczególności proszę       

o fachową ocenę listy w części dotyczącej staży cząstkowych, jakie mogą zostać zrealizowane 

bezpośrednio w jednostkach zatrudniających stażystów oraz tych staży cząstkowych, jakie stażysta 

będzie musiał zrealizować w ramach oddelegowania. 

Jeżeli dysponuje Pan dodatkowymi informacjami, które nie zostały uwzględnione                

w przesłanym przeze mnie materiale, a które mają istotny wpływ na rzetelność dokumentu, 

uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o tym. W przypadku jednoznacznej akceptacji listy, 

proszę o podpisanie porozumienia. 

 

 

            Marszałek 

      Województwa Świętokrzyskiego 

 

 

 




