
Lista miejsc stażowych – laboratoryjna transfuzjologia medyczna 

 

 RCKiK Racibórz Dyrektor – lek. Zbigniew Wierciński 

1. Zasady kwalifikowania dawców do oddawania krwi oraz pobierania krwi i jej składników 

metodami konwencjonalnymi oraz aferezy 

2. Metody preparatyki krwi i jej składników 

3. System zapewnienia jakości – staż w dziale zapewnienia jakości jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

4. Immunologia transfuzjologiczna – staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

5. Serodiagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 

6. Diagnostyka laboratoryjna 

7. Metody biologii molekularnej w transfuzjologii 

8. Współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie krwiolecznictwa – staż w dziale ekspedycji 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

 

 RCKiK Katowice Dyrektor – dr n. med. Stanisław Dyląg 

1. Współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie krwiolecznictwa– staż w dziale ekspedycji 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi  

2. Zasady kwalifikowania dawców do oddawania krwi oraz pobierania krwi i jej składników 

metodami konwencjonalnymi oraz aferezy 

3. Metody preparatyki krwi i jej składników 

4. System zapewnienia jakości – staż w dziale zapewnienia jakości jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

5. Immunologia transfuzjologiczna– staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi  

6. Metody biologii molekularnej w transfuzjologii 

7. Serodiagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 

8. Diagnostyka laboratoryjna – brak możliwości realizacji stażu. 

 

 RCKiK Opole Dyrektor – dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka 

1. Współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie krwiolecznictwa – staż w dziale ekspedycji 
jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

2. Zasady kwalifikowania dawców do oddawania krwi oraz pobierania krwi i jej składników 
metodami konwencjonalnymi oraz aferezy 

3. Metody preparatyki krwi i jej składników 
4. System zapewnienia jakości – staż w dziale zapewnienia jakości jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 
5. Immunologia transfuzjologiczna – staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej 

(serologii) jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 
6. Serodiagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 
7. Diagnostyka laboratoryjna 

 

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Mielęckiego SUM w Katowicach 

Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 

1. Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym 

2. Immunologia transfuzjologiczna - staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

działającej na potrzeby ośrodka transplantacyjnego wykonującego allogeniczne 

przeszczepienia komórek krwiotwórczych 



3. Immunologia transfuzjologiczna – staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

podmiotu leczniczego 

 

 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach 

Śląskich Dyrektor – prof. nadzw. dr hab. Bogdan Koczy 

1 Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym 

 

 Diagnostyka Sp. z o.o. , ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków (Pracownia Immunologii 

Transfuzjologicznej, ul. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice) 

1. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

podmiotu leczniczego 

2. Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym (Miejsce stażu kierunkowego: Zakład 

Mikrobiologii ul. I. Paderewskiego 32 c, 40-282 Katowice) 

3. Diagnostyka laboratoryjna – hematologia, biochemia, koagulologia – staż w pracowni 

hematologii, biochemii, koagulologii (miejsce realizacji stażu: Medyczne Laboratorium 

Diagnostyka, ul. Stefana Żeromskiego 1, 41-902 Bytom) 

 

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 

Rzeszów 

1. Metody preparatyki krwi i jej składników – staż w dziale preparatyki jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

2. Zasady kwalifikowania dawców do oddawania krwi oraz pobieranie krwi i jej składników 

metodami konwencjonalnymi oraz aferezy – staż w dziale dawców oraz w  dziale pobierania 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

3. Współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie krwiolecznictwa – staż w dziale ekspedycji 
jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

4. System zapewnienia jakości – staż w dziale zapewnienia jakości jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

5. Immunologia transfuzjologiczna – staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

6. Serodiagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew – staż w pracowni 

czynników zakaźnych jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

7. Metody biologii molekularnej w transfuzjologii – staż w pracowni biologii molekularnej 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

8. Diagnostyka laboratoryjna – hematologia, biochemia, koagulologia – staż w pracowni 

hematologii, biochemii, koagulologii (staż w Pracowni Analiz Lekarskich i Krzepnięcia) 

 

 Synevo Sp. z .o.o. ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa – (Miejsce staży - Laboratorium 

Medyczne ul. Milionowa 14, 90-001 Łódź) 

1. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

podmiotu leczniczego 

2. Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym 

3. Diagnostyka laboratoryjna – hematologia, biochemia, koagulologia – staż w pracowni 

hematologii, biochemii, koagulologii 

 

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Ks. Ryszarda 

Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz 

1. Immunologia transfuzjologiczna – staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 



2. Diagnostyka laboratoryjna – hematologia, biochemia, koagulologia – staż w pracowni 

hematologii, biochemii, koagulologii 

3. Metody biologii molekularnej w transfuzjologii – staż w pracowni biologii molekularnej 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

4. Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym 

5. Serodiagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew – staż w pracowni 

czynników zakaźnych jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

6. Współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie krwiolecznictwa – staż w dziale ekspedycji 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

7. Zasady kwalifikowania dawców do oddawania krwi oraz pobieranie krwi i jej składników 

metodami konwencjonalnymi oraz aferezy – staż w dziale dawców oraz w  dziale pobierania 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

8. Metody preparatyki krwi i jej składników – staż w dziale preparatyki jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

9. System zapewnienia jakości – staż w dziale zapewnienia jakości jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

 

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25,                          

91-433 Łódź 

1. Współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie krwiolecznictwa – staż w dziale ekspedycji 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

2. Zasady kwalifikowania dawców do oddawania krwi oraz pobieranie krwi i jej składników 

metodami konwencjonalnymi oraz aferezy – staż w dziale dawców oraz w  dziale pobierania 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

3. Metody preparatyki krwi i jej składników – staż w dziale preparatyki jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

4. System zapewnienia jakości – staż w dziale zapewnienia jakości jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

5. Immunologia transfuzjologiczna – staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

6. Metody biologii molekularnej w transfuzjologii – staż w pracowni biologii molekularnej 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

7. Serodiagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew – staż w pracowni 

czynników zakaźnych jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

 

 Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz 

1. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

podmiotu leczniczego 

2. Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym 

 

 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60,        

35-301 Rzeszów 

1. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

podmiotu leczniczego 

2. Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym 

 

 Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. 

Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała 



1. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

podmiotu leczniczego – rozwiązane porozumienie z dniem 31.05.2022 r. 

 

 

 

 

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz 

1. Współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie krwiolecznictwa – staż w dziale ekspedycji 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

2. Zasady kwalifikowania dawców do oddawania krwi oraz pobieranie krwi i jej składników 

metodami konwencjonalnymi oraz aferezy – staż w dziale dawców oraz w  dziale pobierania 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

3. Metody preparatyki krwi i jej składników – staż w dziale preparatyki jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

4. System zapewnienia jakości – staż w dziale zapewnienia jakości jednostki organizacyjnej 

publicznej służby krwi 

5. Immunologia transfuzjologiczna – staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

6. Metody biologii molekularnej w transfuzjologii – staż w pracowni biologii molekularnej 

jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

7. Serodiagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew – staż w pracowni 

czynników zakaźnych jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi 

8. Diagnostyka laboratoryjna – hematologia, biochemia, koagulologia – staż w pracowni 

hematologii, biochemii, koagulologii  

 

 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2,  

35-055 Rzeszów 

1. Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym 

2. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

podmiotu leczniczego 

 

 Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie 

1. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

podmiotu leczniczego – wycofany ze względu na trudności techniczne. 

2. Diagnostyka laboratoryjna – hematologia, biochemia, koagulologia – staż w pracowni 

hematologii, biochemii, koagulologii 

 

 Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec 

1. Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym 

 

2. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej 

(serologii) podmiotu leczniczego 

 

 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom 

1. Bakteriologia – staż w laboratorium bakteriologicznym 

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik 

1. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej 

(serologii) podmiotu leczniczego 



 

 

 

 

 

 

 KORLAB Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. ul. Solskiego 15, 41-703 Ruda Śląska 

Miejsce odbywania stażu – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Bytomska 41, 41-400 

Mysłowice 

  1. Diagnostyka laboratoryjna – hematologia, biochemia, koagulologia – staż w pracowni  

            hematologii, biochemii, koagulologii.   

 

 Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice 

 

1. Immunologia Transfuzjologiczna: staż w pracowni immunologii transfuzjologicznej (serologii) 

podmiotu leczniczego 

 

 

 


