
SPECJALNOŚĆ: INNOWACYJNE PRODUKTY BIOMEDYCZNE  
 
 
 

Lista firm, w których studenci mogą starać się o realizację praktyk semestralnych 
 
 
 
1. MEDGAL – biomateriały, implanty i instrumentalia ortopedyczne  

15-122 Białystok, ul. Wąska 59  

Zakład Produkcyjny Księżyno k/Białegostoku, ul. Niewodnicka 26A 

tel. +85 663-23-44, +85 663-244-4, +85 663-14-02 

      e-mail: bj@medgal.com.pl, www.medgal.com.pl  
 

2. OneMed Polska Sp. z o.o. – wyroby medyczne i sanitarne  

     40-486 Katowice, ul. Kolista 25 

tel. +32 735-04-37, +32 735-03-57, fax +32 735-04-40, tel. kom. 885-520-011 

     e-mail: onemed@onemed.pl, www.onemed.com.pl  
 

3. Zakład Produkcyjny DALPEX – materiały opatrunkowe i higieniczne 

1 zakład: 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 13/15 

tel./fax +42 215-90-33, e-mail: produkcja@dalpex.pl, www.dalpex.pl 

2 zakład: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 62A 

tel. +71 325-46-61, fax +71 326-08-63, biuro@dalpex.pl, www.dalpex.pl 
 
4. KIKGEL – opatrunki hydrożelowe 

97-225 Ujazd (koło Tomaszowa Maz.), ul. Skłodowskiej 7 

tel. +44 719-23-40, fax +44 719-28-39 

e-mail: kik@kikgel.com.pl, www.kikgel.com.pl  
 

5. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. (m.in. marki BELLA, MATOPAT) 

– opatrunki foliowe i hemostatyczne, biomateriały, implanty medyczne 

87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26 

kontakt bezp. tel. +56 612-35-17 (Iwona Borkowska – iwona.borkowska@tzmo.com.pl) 

tel. +56 612-39-00, +56 612-32-95 (Dział Personalny),  

e-mail: biuro.zarzadu@tzmo.com.pl, rekrutacja@tzmo.com.pl, www.tzmo.pl  
 

6. PASO Trading Sp. z o.o. – opaski elastyczne, materiały opatrunkowe i higieniczne 

95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48 

tel./fax +42 215-32-50 

e-mail: info@paso-trading.pl, www.paso-trading.pl 
 

7. TRICOMED S.A. – biomateriały i materiały opatrunkowe 

93-493 Łódź, ul. Świętojańska 5/9 

tel. +42 689-65-30 (Joanna Matras-Michalska – joanna.matras@tricomed.com) 

e-mail: sekretariat@tricomed.com, www.tricomed.com 
 

8. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. – produkty biomedyczne 

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/15 

tel. +42 225-22-60, fax +42 215-74-78 

     e-mail: kariera@hartmann.info, info@pl.hartmann.info, www.pl.hartmann.info 
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9. AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. – produkty medyczne 

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 

tel. +42 225-31-00 (Izabela Sokołowska – hr@aflofarm.pl) 
     e-mail: aflofarm@aflofarm.pl, www.aflofarm.com.pl 

 
10. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. – produkty farmaceutyczne 

99-300 Kutno, ul. Sienkiewicza 25 

tel. +24 361-31-00, fax +24 361-33-50 

e-mail: kutno@teva.pl, www.teva.pl 
 

11. 3M Poland Sp. z o.o. – m.in. produkty medyczne, stomatologiczne, filtracyjne 

51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 6 

tel. +71 324-83-74 (Wrocław), +22 739-60-00 (centrala Kajetany – Nadarzyn) 

e-mail: kontakt poprzez stronę www.solutions.3mpoland.pl 
 
12. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – badania biopolimerów itp. 

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 

kontakt bezpośredni: tel. +42 638-03-41 (mgr Beata Pałys, metrologia@ibwch.lodz.pl) 

tel. +42 637-67-44, 602-236-905 

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl, www.ibwch.lodz.pl  
 
13. Centralny Instytut Ochrony Pracy – środki ochron indywidualnych 

Zakład Ochron Osobistych  

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48 

tel. +42 648-02-21, fax +42 648-02-22 lub +42 678-19-63, +42 678-10-75 

kamaj@ciop.lodz.pl, pljolyc@ciop.lodz.pl, www.ciop.pl  

 

14. SELVITA S.A. – firma biotechnologiczna o charakterze innowacyjnym i usługowym 

  30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14 

  tel. +12 297-47-00, fax +12 297-47-01 

  e-mail: praca@selvita.com, www.selvita.com/pl 

 

 

 

Więcej ofert praktyk można znaleźć na stronie www.praktyki.lodz.pl 
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