
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ  



PRAKTYKI STUDENCKIE 
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej studenckie praktyki zawodowe mogą 
odbyć studenci kierunków: 

 lekarski – praktyki przewidziane w programie studiów roku: I, II (oprócz  praktyki w  p.o.z.), III, IV, V 

 pielęgniarstwo, 

 położnictwo,                              

 analityka medyczna, 

 dietetyka,            

 elektroradiologia, 

 farmacja, 

 fizjoterapia, 

 ratownictwo medyczne. 

Studenci odbywający praktykę mają zapewnioną opiekę                                 
wykwalifikowanej kadry medycznej. 



PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE 

Studenci VI roku kierunku lekarskiego mogą  realizować w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w  Suchej Beskidzkiej praktyczne nauczanie kliniczne z zakresu: 

 chirurgia ogólna, 
 choroby wewnętrzne, 
 medycyna ratunkowa, 
 położnictwa I ginekologia, 
 pediatria. 

 
Studenci odbywający praktykę mają zapewnioną opiekę 

wykwalifikowanej kadry medycznej. 



STYPENDIA DLA STUDENTÓW  
KIERUNKU LEKARSKIEGO 
Wysokość stypendium: 

 dla studentów V roku studiów: 500,- zł brutto (ok. 415,- zł netto) miesięcznie,               
od października do września, 

 dla studentów VI roku studiów: 800,- zł brutto (ok. 660,- zł netto) miesięcznie,              
od października do czerwca, 

Możliwość indywidualnego ustalenia wysokości stypendium, po uzgodnieniach  

z Dyrekcją ZOZ Sucha Beskidzka. 

  

Warunki otrzymania stypendium: 

 realizacja stażu podyplomowego w ZOZ Sucha Beskidzka po zakończeniu VI roku studiów, 

 deklaracja zatrudnienia przez okres minimum 3 lata po zakończeniu stażu podyplomowego i podjęcie 
starań o rozpoczęcie w ZOZ Sucha Beskidzka szkolenia specjalizacyjnego  w dziedzinie 
zaakceptowanej przez Dyrekcję ZOZ Sucha Beskidzka. 

W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w regulaminie pzyznawania stypendium oraz w umowie 
stypendialnej – stypendium należy zwrócić w całości lub w części. 

  



STYPENDIA DLA STUDENTÓW                       
KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO/POŁOŻNICTWO 
Wysokość stypendium: 
 dla studentów II roku studiów: 500,- zł brutto (ok. 415,- zł netto) miesięcznie,       

od października do września, 
 dla studentów III roku studiów: 800,- zł brutto (ok. 660,- zł netto) miesięcznie,                                                   

od października do czerwca, 
 

Możliwość indywidualnego ustalenia wysokości stypendium, po uzgodnieniach                                        
z Dyrekcją ZOZ Sucha Beskidzka. 

 
Warunki otrzymania stypendium: 
 Podjęcie zatrudnienia w ZOZ Sucha Beskidzka w terminie do 3 miesięcy od zakończenia 

studiów i uzyskania tytułu licencjata, jednak nie później niż do 30 września tego samego roku 
oraz  zatrudnienie w ZOZ Sucha Beskidzka przez okres co najmniej 3 lat na stanowisku 
pielęgniarki/położnej. 
 

W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w regulaminie przyznawania stypendium oraz 
w umowie stypendialnej – stypendium należy zwrócić w całości lub w części. 

 
 



STAŻ PODYPLOMOWY LEKARZY 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest wpisany na listę Marszałka Województwa 
Małopolskiego jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i 
posiada 10 miejsc stażowych.    

Co zrobić, aby rozpocząć staż podyplomowy? 
 Należy zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej, która jest właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania lekarza. Izba lekarska wyznacza miejsce odbywania stażu podyplomowego, 
uwzględniając przy tym w kolejności lekarzy, którzy: 

a) mieszkają na terenie działania izby,   
b) ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, 
c)    maksymalną liczbę lekarzy, którzy mogą odbywać staż w danym podmiocie. 
 
W  Izbie Lekarskiej: 
 zostaniesz wpisany na listę członków izby, 
 otrzymasz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza, 
 odbierzesz skierowanie do odbycia stażu podyplomowego wraz z kartą stażu 

podyplomowego i ankietą „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza (lekarza dentystę) 
stażystę”. 
 



STYPENDIUM DLA LEKARZY STAŻYSTÓW 

 Wysokość stypendium: 
 1.000,- zł brutto (ok. 700,- zł netto) miesięcznie, przez okres stażu podyplomowego. 

 
Możliwość indywidualnego ustalenia wysokości stypendium, po uzgodnieniach                                            

z Dyrekcją ZOZ Sucha Beskidzka. 
 

Warunki otrzymania stypendium: 
 deklaracja zatrudnienia przez okres minimum 3 lata po zakończeniu stażu 

podyplomowego i podjęcie starań o rozpoczęcie w ZOZ Sucha Beskidzka szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie zaakceptowanej przez Dyrekcję ZOZ Sucha Beskidzka. 

 
W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w regulaminie pzyznawania stypendium 
oraz w umowie stypendialnej – stypendium należy zwrócić w całości lub w części. 



SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE LEKARZY 
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej posiada akredytacje Ministra Zdrowia                               
do powadzenia szkoleń specjalizacyjnych lekarzy w dziedzinach medycyny: 
 anestezjologia i intensywna terapia, 
 chirurgia ogólna, 
 choroby wewnętrzne, 
 kardiologia, 
 medycyna ratunkowa, 
 neurologia, 
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 
 pediatria, 
 położnictwo i ginekologia, 
 reumatologia, 
 urologia. 

 
Lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne mają zapewnioną opiekę                                                                      

i nadzór wykwalifikowanej kadry lekarskiej. 
 

 



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ SZPITAL? 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. 
CZEKAMY NA WAS!   Kontakt: 

Kierownik Działu Służb Pracowniczych 
mgr Jolanta Popielarczyk  
tel. 33 872 32 72  
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