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Szanowni Absolwenci 
Uniwersytetów Medycznych, 

Koleżanki i Koledzy,

oddajemy w  Państwa ręce kolejny, kompleksowy informator, który pomoże 
Wam podjąć trudną decyzję co do wyboru miejsca odbywania stażu podyplo-
mowego i przyszłych specjalizacji na obszarze działania naszej Kujawsko-Po-
morskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Toruń, Włocławek, Grudziądz, Brodnica, 
Chełmno, Rypin, Radziejów, Lipno, Aleksandrów Kujawski i Chełmża – Gotyk 
Na Dotyk, nadwiślańskie tereny wypoczynkowe, Dolina Drwęcy, pojezierza, tra-
dycje lotnicze i kawaleryjskie – witają Was i zapraszają. Ale przede wszystkim 
oferujemy profesjonalne, nowoczesne placówki medyczne na najwyższym po-
ziomie z wysoko wykwalifikowaną kadrą życzliwych opiekunów i nauczycieli.
KPOIL oddaje Państwu również cały wachlarz dodatkowych możliwości szko-
leń, kursów, konferencji, wydarzeń kulturalnych, społecznych i  sportowych 
oraz integracyjnych, w  tym kartę sportowo-rekreacyjną, Medicover Sport, na 
bardzo preferencyjnych zasadach. Zacznijcie Wasze zawodowe życie i karierę 
z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu, czekamy na Was!

Prezes ORL lek. dent. Wojciech Kaatz



Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera

w Toruniu
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Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego:
 anestezjologia
 chirurgia ogólna
 choroby wewnętrzne
 ginekologia i położnictwo
 intensywna terapia
 medycyna ratunkowa
 pediatria
 psychiatria
 medycyna rodzinna - w ramach zawartych umów z innymi jednostkami: 

– Jeka Sławomir NZOZ Nasz Lekarz Praktyka Grupowa lekarzy rodzinnych 
z Przychodnią Specjalistyczną, 

– Pituła NZOZ Przychodnia Rodzinna 
– Lecznice Citomed Sp. z o.o. 

 staże z zakresu stomatologii:
– chirurgia stomatologiczna 
– chirurgia szczękowo-twarzowa
– ortodoncja
– protetyka stomatologiczna
– stomatologia dziecięca
– stomatologia zachowawcza

Możliwość kontynuowania 
specjalizacji w dziedzinach:
 dla lekarzy:

 anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia 
ogólna, choroby płuc, ginekologia onkologiczna, neurochirurgia, 
perinatologia, reumatologia, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, 
diabetologia, endokrynologia i diabetologia dziecięca, 

 gastroenterologia dziecięca, kardiologia, medycyna ratunkowa, 
nefrologia, nefrologia dziecięca, neonatologia, neurologia, 

 okulistyka, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu, otorynolaryngologia, otorynolaryngologia dziecięca, 

 pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria, 
 psychiatria dzieci i młodzieży, radiologia i diagnostyka obrazowa

 dla lekarzy dentystów:
 chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, 
 protetyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, 
 stomatologia zachowawcza z endodoncją



Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera

Regionalne Centrum Stomatologii
w Toruniu

Dodatkowe atuty Szpitala:
 w skład szpitala wchodzi 9 klinik i oddziałów klinicznych
 kompleksowość usług medycznych
 duże możliwości działań interdyscyplinarnych w jednostkach szpitala tj. szpi-
talu wielospecjalistycznym, specjalistycznym dla dzieci i dorosłych, zakaź-
nym, psychiatrycznym

 wysokospecjalistyczna kadra szkoląca
 możliwość zagranicznych staży
 międzynarodowa wymiana asystentów
 możliwość pracy naukowo-badawczej 
 unikatowe zabiegi operacyjne
 rozbudowa szpitala i w niedalekiej przyszłości gwarancja przenosin do no-
wego kompleksu, a co za tym idzie praca w komfortowych warunkach z wy-
korzystaniem najnowocześniejszego sprzętu

 satysfakcjonujące warunki płacowe
 dofinansowanie do urlopów i udzielanie zapomóg dzięki prowadzeniu Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 dla lekarzy chcących się specjalizować „dodatek lojalnościowy” 
 w wysokości 2.000,00 zł brutto miesięcznie,
 dla studentów chcących odbyć staż podyplomowy „stypendium lojalnościo-
we” w wysokości 1.800,00 zł brutto miesięcznie.
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Specjalistyczny Szpital Miejski
im. M. Kopernika

w Toruniu

Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego: 
(szpitale nieposiadające pełnego profilu oddziału mają umowy z innymi 
jednostkami, które wymieniono w nawiasach)

 anestezjologia
 chirurgia ogólna
 choroby wewnętrzne
 ginekologia i położnictwo (szpitale w Chełmży, Inowrocławiu i we Włocławku)
 intensywna terapia
 medycyna ratunkowa  (szpitale w Inowrocławiu, Grudziądzu i we Włocławku)
 pediatria  (szpitale w Inowrocławiu, Grudziądzu i we Włocławku)
 psychiatria (szpitale w Lipnie i Grudziądzu)
 medycyna rodzinna (NZOZ Nasz Lekarz w Toruniu)

Możliwość kontynuowania 
specjalizacji w dziedzinach:
chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, 
hematologia, kardiologia, medycyna rodzinna, 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia

Dodatkowe atuty szpitala:
 pokrycie kosztów dojazdu do miejsc odbywania stażu w formie ryczałtu za 
przejazd samochodem i/lub zwrot kosztów biletów za przejazd PKP lub PKS

 staże na wysokim poziomie merytorycznym z możliwością udziału we 
wszystkich szkoleniach
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Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego: 
(szpitale nieposiadające pełnego profilu oddziału mają umowy z innymi 
jednostkami, które wymieniono w nawiasach)

 anestezjologia
 chirurgia ogólna
 choroby wewnętrzne
 ginekologia i położnictwo
 intensywna terapia
 medycyna ratunkowa
 pediatria
 psychiatria
 medycyna rodzinna

Możliwość kontynuowania 
specjalizacji w dziedzinach:
anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, 
chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, choroby płuc, 
choroby wewnętrzne, gastroenterologia, kardiologia, 
medycyna nuklearna, medycyna ratunkowa, neurochirurgia, 
neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 
otorynolaryngologia, patomorfologia, pediatria, 
położnictwo i ginekologia, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, 
radiologia i diagnostyka obrazowa, rehabilitacja medyczna, 
urologia, nefrologia, kardiochirurgia

Dodatkowe atuty szpitala:
 dajemy możliwość kształcenia na oddziałach specjalistycznych, ale również 
oddajemy do dyspozycji zespoły poradni specjalistycznych i  konsultacyj-
nych, a także pełne zaplecze diagnostyczne

 jesteśmy szpitalem pełnoprofilowym, pełniącym całodobowe ostre dyżury 
we wszystkich prezentowanych specjalnościach. Regularnie doposażamy 
palcówkę w nowoczesny sprzęt medyczny

 dysponujemy własnym lądowiskiem dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego

 lecznica objęta jest siecią informatyczną, oraz Systemem Unit Dose do dys-
trybucji leków

 mamy dobrą lokalizację – dogodny dojazd od autostrady A1

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. W. Biegańskiego

w Grudziądzu

4



Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego: 
(szpitale nieposiadające pełnego profilu oddziału mają umowy z innymi 
jednostkami, które wymieniono w nawiasach)

 anestezjologia
 chirurgia ogólna
 choroby wewnętrzne
 ginekologia i położnictwo
 intensywna terapia
 medycyna ratunkowa
 pediatria
 psychiatria (Szpital Lipno Sp. z o.o.)
 medycyna rodzinna

Możliwość kontynuowania 
specjalizacji w dziedzinach:
choroby wewnętrzne, 
pediatria

Dodatkowe atuty szpitala:
 ogólnie dostępny bar
 bezpłatne miejsca parkingowe.
 pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 nowoczesna infrastruktura
 empatyczna kadra medyczna i administracyjna

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Bł. Ks. J. Popiełuszki

we Włocławku
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Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego: 
(szpitale nieposiadające pełnego profilu oddziału mają umowy z innymi 
jednostkami, które wymieniono w nawiasach)

 anestezjologia
 chirurgia ogólna
 choroby wewnętrzne
 ginekologia i położnictwo
 intensywna terapia
 medycyna ratunkowa
 pediatria
 psychiatria (Szpital Lipno Sp. z o.o.)
 medycyna rodzinna (NZOZ „Medykon” w Brześciu Kujawskim)

Możliwość kontynuowania 
specjalizacji w dziedzinach:
anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, 
choroby płuc, choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, 
kardiologia, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, 
neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 
otorynolaryngologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, 
radiologia i diagnostyka obrazowa, urologia

Dodatkowe atuty szpitala:
 możliwość kształcenia praktycznie w każdej specjalizacji
 dobre i ciągle uzupełnianie wyposażenie w nowoczesną aparaturę 

 diagnostyczną
 przyjęty plan rozbudowy i modernizacji szpitala na najbliższe lata 

 zatwierdzony uchwałą Zarządu Kujawsko Pomorskiego
 atrakcyjne położenie



Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego: 

(szpitale nieposiadające pełnego profilu oddziału mają umowy z innymi 
jednostkami, które wymieniono w nawiasach)

 anestezjologia
 chirurgia ogólna
 choroby wewnętrzne
 ginekologia i położnictwo
 intensywna terapia
 medycyna ratunkowa (Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu)
 pediatria
 psychiatria (Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu)
 medycyna rodzinna (Przychodnia Lekarska PRO-FAMILIA w Chełmży)

Możliwość kontynuowania 
specjalizacji w dziedzinach:
chirurgia ogólna, 
choroby wewnętrzne, 
położnictwo 
i ginekologia

Dodatkowe atuty szpitala:
 bogate możliwości diagnostyczne
 nowoczesny sprzęt
 szeroki zakres zabiegów operacyjnych chirurgicznych i  ginekologicznych, 
a także małoinwazyjnych

 doświadczona kadra medyczna

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Chełmży
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Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego: 
(szpitale nieposiadające pełnego profilu oddziału mają umowy z innymi 
jednostkami, które wymieniono w nawiasach)

 anestezjologia
 chirurgia ogólna
 choroby wewnętrzne
 ginekologia i położnictwo
 intensywna terapia
 medycyna ratunkowa
 pediatria
 psychiatria (NZOZ Szpital Lipno)
 medycyna rodzinna

Możliwość kontynuowania 
specjalizacji w dziedzinach:
chirurgia ogólna, 
choroby wewnętrzne, 
pediatria, 
położnictwo 
i ginekologia

Dodatkowe atuty szpitala:
 doskonale wyposażony oddział rehabilitacyjny
 nowoczesny blok operacyjny
 nowoczesna infrastruktura
 wysoko wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska
 wszystkie oddziały po generalnych remontach
 własny POZ, N PL, AOS i RTM

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rypinie
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Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego: 
(szpitale nieposiadające pełnego profilu oddziału mają umowy z innymi 
jednostkami, które wymieniono w nawiasach)

 anestezjologia i intensywna terapia
 chirurgia
 choroby wewnętrzne
 ginekologia i położnictwo
 psychiatria
 neurologia z oddziałem udarowym
 medycyna ratunkowa (szpital we Włocławku)
 medycyna rodzinna (NZOZ lekarze Rodzinni Lipno)

Możliwość kontynuowania 
specjalizacji w dziedzinach:
 chirurgia ogólna, 
 choroby wewnętrzne, 
 położnictwo i ginekologia, 
 psychiatria
 neurologia

Dodatkowe atuty szpitala:
 elastyczne warunki pracy

NZOZ Szpital Lipno
Spółka z o.o.

w Lipnie
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Centrum Stomatologiczne CHRIST-DENT
Danuta Żysko-Christ

w Grudziądzu
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STOMATOLOG 
Katarzyna Kozłowska

Kowal 

Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego:
(podmiot nie posiadający pełnego profilu posiada umowy podpisane 
z innymi jednostkami, które wymieniono w nawiasach)
 chirurgia stomatologiczna
 protetyka stomatologiczna
 stomatologia dziecięca
 stomatologia zachowawcza
 periodontologia
 ortodoncja (umowa z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu)

 

M-Dent s.c. 
Kijewo Królewskie

Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego:
(podmiot nie posiadający pełnego profilu posiada umowy podpisane 
z innymi jednostkami, które wymieniono w nawiasach)
 chirurgia stomatologiczna
 protetyka stomatologiczna
 stomatologia dziecięca
 stomatologia zachowawcza
 periodontologia (NZOZ ELDENT Bydgoszcz)
 ortodoncja (NZOZ ELDENT Bydgoszcz)

Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego:
(szpitale nieposiadające pełnego profilu oddziału mają umowy z innymi 
jednostkami, które wymieniono w nawiasach)

 chirurgia stomatologiczna
 ortodoncja (umowa z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu)
 periodontologia
 protetyka stomatologiczna
 stomatologia dziecięca
 stomatologia zachowawcza

Dodatkowe atuty szpitala:
 cztery gabinety wyposażone w sprzęt firmy SIRONA
 gabinet RTG wyposażony w rentgen zębowy i rentgen panoramiczny
 praca stażysty „na 4 ręce” z asystą
 bezpłatne miejsca parkingowe
 w pełni wyposażona kuchnia oraz łazienka z prysznicem
 pomoc w znalezieniu tanich miejsc noclegowych



HORIZON
Centrum Stomatologii

Tomasz Kamiński
Golub-Dobrzyń

Staże cząstkowe w ramach 
stażu podyplomowego 
(podmiot nie posiadający pełnego profilu posiada umowy podpisane 
z innymi jednostkami, które wymieniono w nawiasach):
 chirurgia stomatologiczna 
 protetyka stomatologiczna
 stomatologia dziecięca
 stomatologia zachowawcza
 periodontologia 
 ortodoncja (umowa z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

 w Toruniu)

COSMO DENTAL
Mirosław Niedzin

Grudziądz

Zapewnia możliwość odbycia 
wszystkich staży cząstkowych 
w ramach stażu podyplomowego:
 chirurgia stomatologiczna 
 protetyka stomatologiczna
 stomatologia dziecięca
 stomatologia zachowawcza
 periodontologia
 ortodoncja 



KUJAWSKO-POMORSKA
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA

W TORUNIU

ul. Ignacego Danielewskiego 6
87-100 Toruń

www.kpoil.torun.pl
www.facebook.com/kpoiltorun

tel. 56 655 41 60, 62
kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org


