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UCHWAŁA Nr 23112014

Prez"vdiurn okręgołvej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 lipca 201,1 r.

w sprawle: wDrowadfenie regulaminu przYznawania mieisc stażowvch w sesii
201lDOls

Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katolvicach, na podstawie art. 15 ust. 6a

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekaża i lekarza dentysty (t.j. D7. I]. z 2{),l l
r. Nr 277' poz' 163:1), ${ rozporządz€nia Ministra Zdro\,'łi^ f dnia 26 $,rz€śnia 2012 r.

w sprawie stażu podyplomow€go lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 20|1 r.,

poz. 471) l,t złv' z sl pkt. 10 uchwały nr 5/201{ r' okręgowej rady Lekarskiej
rv Katowicach z dnia 8 Śtycznia 201il r. w Śprarłie upołvażnienia Prezydium okręgowej
Rady Lekarskiej w Katowicach do działania $, imieniu okręgołvej Rady Lekarskiej
w Katowicach, poŚtanałvia:

s1

wprowadzić regulamin przyzna\\'ania mi€jsc stażowych w sesji 201412015. Regulamin
stanorł'i zalącznik do niniejszej uchwały.

s2
Zobołłi4zać Zespól ds. staży Podyplomowych, dzialający w rarnach Komisji
ds. Ksztalcenia Podyplomo$'ego okręgowej Rady Lekarskiej' do stosorvania regulaminu
w trakcie przyznałania mi€jsc stażowych'

s3
Nadzór nad realizacją uchwaty porvierza się Prezeso$i okręgowej Rady Lekarskiej
rr' Katołvicach.

s4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretaż
okręgowej Rady L€karskiel
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Krystian Frey
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załącznik do uchwaty
Prezydium ORL nr 231/2014

z dtia f .07 .20]l.r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSC STAŻOWYCH
W SESJI 201'll2015

1' warunkiem rozpocfęcia stażu pod!'plomowego jest posiadanie ograniĆzonego prarva
wykony}vania fawodu l€każa lub lekarza dent}sty.

2. warunkiem odb}.wania stażu podyp|omorłego na terenie s|ąskiej Izb1 Lekarskiej jest
posiadanie Śtałego miejsca zamieszkania na obszarze działania okręgolvej Rady
Lekarskiei w Katowicach.

3. Lekau, lekarf dent}sta ubiegający się o przyznanie miejsca stażorYego powinien
złoĄć w terminie do 25 lipca 20l4 r. następująĆe dokumenty:

- podanie z proponowanyń miejscem stażowym (z określeniem 3 preferowanych
placówek fnajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży
podyplomowych)!

- zaśrviĄdczenie łvystałvione przez polską szkolę w}źszą o ukończeniu studiórv na
odpowiednim kierunku określające średnią ocen egzaminacyjnych za okr€s studiów,

- kserokopię dowodu osobistego *'raz z miejscem stałego fame|dorv'nia na
terenie dzialania Sląskiej Izby Lekarskiej.

.l. o kolejności plz}Znawłnia miejsc stażowych w pier.rł'szej kol€jności będzie
decydowała średnia ocen egzaminacyjnych z okleŚu studiów, w drugiej kolejności bieue
się pod urvagę odleglość miejsca zamieszkania od miejsca odbpvania stażu.

5. W prrv.padku braku możliłvości prz}'znania jednego z preferorł'anych miejŚc
określonych rv pkt. 3 prrydziela się miejsce stażowe z dostępnej puli jednostek
stażowych'


