
Regulamin szkolenia dla lekarzy stażystów 

organizowanego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 

  
  

§ 1 

Miejsce szkolenia:  
siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, 50-
345 ul. Czerwonego Krzyża 5-9 – Sala konferencyjna (informacja pisemna przy 
wejściu). 
  

§ 2  
Podstawa prawna szkolenia:  
Rozporządzenie MZ z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego 
lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. 57, poz. 553, z późn. zm.). 
  

§ 3 

Szkolenie realizowane jest w zakresie transfuzjologii klinicznej: 

 wykłady i ćwiczenia – demonstracja pracy realizowane w ciągu 6 dni (2 dni 
wykładów i 4 dni seminariów i ćwiczeń) w tym test sprawdzający, omówienie 
wyników testu, podsumowanie szkolenia, dokonanie wpisów w książeczkach 
stażowych.  

Szkolenie odbywa się na podstawie wymagań programu stażu cząstkowego z 
zakresu chorób wewnętrznych w zakresie transfuzjologii klinicznej zawartego w 
wyżej wymienionych przepisach opracowanego przez Kierownika Działu 
Metodyczno-Organizacyjnego RCKiK we Wrocławiu. 

Czas rozpoczęcia - szkolenie każdego dnia rozpoczyna się o godzinie 9.00 w Sali 
wykładowej. 
  

§ 4 

Do szkolenia może przystąpić lekarz w ramach stażu cząstkowego z dziedziny 
transfuzjologii klinicznej, skierowany do RCKiK przez Urząd Marszałkowski lub inną 
jednostkę zlecającą. 

  
§ 5 

Koszty związane ze szkoleniem pokrywa jednostka zlecająca szkolenie na podstawie 
zawartej z RCKiK umowy. 

  

§ 6 

Procedura zgłoszenia:  
Zgłoszenia w formie pisemnej do Dyrektora RCKiK we Wrocławiu powinno zawierać: 
   - określenie rodzaju szkolenia  
   - imię i nazwisko lekarza stażysty 

- datę rozpoczęcia stażu 

   - termin szkolenia 

   - podpis i pieczątkę kierującego na szkolenie. 



RCKiK we Wrocławiu pisemnie potwierdza przyjęcie na szkolenie w danym terminie 
oraz udostępnia niniejszy Regulamin 

 § 7 

Uczestnicy szkolenia mogą dokonać zmiany terminu szkolenia (jeżeli będzie 
dostępny) osobiście lub telefonicznie. 
Organizacją szkoleń zajmuje się Dział Metodyczno-Organizacyjny RCKiK od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pokój s. 3.0.3. tel. 71 371-58-19, 
71 371 58-77 
 

§ 8 

Uczestnicy szkolenia potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie w każdym dniu 
szkolenia podpisu na „Liście obecności” udostępnianej w czasie szkolenia. 
  

§ 9 

Sposób zaliczenia:  
   - pozytywny wynik testu sprawdzającego poziom wiedzy zgodnie z programem 
szkolenia /60% poprawnych odpowiedzi/ 
   - aktywny udział w zajęciach 

- obecność  
Uczestnicy szkolenia spełniający ww wymogi otrzymują: wpis do karty stażowej 
potwierdzający zaliczenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe na płytach CD.  
  

§ 10 

Na zakończenie szkolenia 10% uczestników otrzymuje do anonimowego wypełnienia 
ankietę zadowolenia klienta . Analiza ankiet umożliwia monitorowanie jakości usług 
szkoleniowych oraz ciągłe doskonalenie w zakresie świadczonych przez RCKiK  
we Wrocławiu usług dydaktycznych.   

 

§ 11 

Wykładowcy realizujący poszczególne treści programowe udzielają na prośbę 
uczestników szkolenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących prezentowanego 
zakresu wiedzy, pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów. 
  

§ 12  
Organizacją szkoleń dla lekarzy stażystów zajmuje się Dział Metodyczno-
Organizacyjny RCKiK we Wrocławiu – tel. 71 371-58-19, 71 371-58-77. 
                                     
  

  
Wrocław, dn. 01.10.2010 r.  
 


