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Co kryje pojęcie - inżynieria medyczna ?

Inżynieria Medyczna (IM) (biomedical engineer., clinical engineer), odnosi się 
do inżynierów i techników którzy w środowisku klinicznym współuczestniczą 
w całokształcie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości ochrony 
zdrowia.
Inżynieria Medyczna korzysta z osiągnięć nauk technicznych w zastosowaniu 
do potrzeb jakie istnieją w służbie zdrowia.
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Prekursorami inżynierii medycznej byli:

w XVI wieku: 
G. Galileusz zajmujący się pomiarami szybkości bicia serca. 

XVII:
R. Descartes – badaniem oka, 
G. Borelli – badaniem mechanizmu oddychania,

XVIII:
L. Euler – analizą pulsacji krwi w tętnicach, 
T. Young – teorią głosu i wzroku, 

XIX:
Helmotholtz – teorią słuchu i widzenia barw.
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Rola Inżynierii Medycznej w Technologii Ochrony Zdrowia

• Inżynieria Medyczna zdobyła sobie prawo obywatelstwa w ogólnym systemie 
Technologii Ochrony Zdrowia (TOZ). Pojęcie Technologii Ochrony Zdrowia 
odnosi się do określonych procedur medycznych, systemów organizacyjnych, 
administracyjnych i systemów wspierających, służących realizacji celu, jakim 
jest ochrona zdrowia.

• Finalnym celem TOZ jest dążenie do tworzenia określonej jakości życia za 
pomocą optymalnych ekonomicznie w danych uwarunkowaniach społecznych 
i socjalnych - procedur postępowania.

• Zachodzą powiązania i sprzężenia pomiędzy poszczególnymi programami. 
Ocena może dotyczyć szeregu możliwych następstw medycznych, prawnych, 
etycznych, ekonomicznych.



Główne kierunki wzrostu roli Inżynierii Medycznej w Technologii Ochrony Zdrowia :

a) określanie, czy i do kiedy przedłużać technologie ochrony życia, zmniejszając 
śmiertelność i podnosząc jakość życia.

b) określanie, czy i do kiedy przedłużać technologie ochrony zdrowia celem 
osiągania pożądanych wyników w sposób efektywny kosztowo i wpływać na 
narodowe priorytety w ochronie zdrowia.

c) zwiększanie efektywności profesjonalnych szkoleń dotyczących rozwoju, 
zmian i innowacji technologii.

d) zwiększać interdyscyplinarność i wpływać na  wzajemne przenikanie 
osiągnięć technicznych w celu rozwoju, przekształcania i optymalnego 
stosowania technologii.
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Deklaracja powołująca Towarzystwo 
Inżynierii Medycznej
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Obrady Zarządu Głównego SIMP powołujące TIM w dniach 4-6 października 2013 roku.
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Wybory władz Towarzystwa Inżynierii Medycznej 
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Zarząd Towarzystwa Inżynierii Medycznej 

Prezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej 

mgr inż. Józef Biernat

V-ce Prezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej 

mgr inż. Marian Świerz

V-ce Prezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej

mgr inż. Józef Wojtas
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Zarząd Towarzystwa Inżynierii Medycznej 

Skarbnik Towarzystwa Inżynierii Medycznej 

mgr Zbigniew Mierzwiński

Sekretarz Towarzystwa Inżynierii Medycznej  

inż. Robert Czech

Członek Zarządu Towarzystwa Inżynierii Medycznej

mgr inż. Filip Skibiński
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Rada Naukowo-Doradcza TIM

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz
- Politechnika Krakowska, MCNTiTM
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Rada Naukowo-Doradcza TIM

Dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. AWF
- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakwie
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Rada Naukowo-Doradcza TIM

Dr hab. n. med. Stanisław Rumian
- Dyrektor MCNTiTM, Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Rada Naukowo-Doradcza TIM

Dr hab. inż Wiesław Marek Woch
- Akademia Górniczo Hutnicza
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Rada Naukowo-Doradcza TIM

Dr n. med. Jarosław Zawiliński
- Collegium Medicum Uniwersytetu       

Jagiellońskiego
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Główne kierunki działania Towarzystwa Inżynierii Medycznej

w latach 2014 – 2018:

1) Upowszechnianie wiedzy i zagadnień naukowo-technicznych, techniczno-

ekonomicznych i ogólnogospodarczych w zakresie Inżynierii Medycznej.

2) Przygotowanie członków do uzyskania tytułu rzeczoznawcy aparatury medycznej.

3) Opiniowanie kandydatów ubiegających się o tytuły i specjalizacje zawodowe w

dziedzinie konserwacji, przeglądów i serwisu aparatury medycznej.

4) Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego poprzez organizowanie

specjalistycznych szkoleń w zakresie eksploatacji aparatury medycznej

i wydawanie stosownych certyfikatów.

5) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków TIM poprzez uczestnictwo

i organizowanie specjalistycznych szkoleń, prezentowanie nowości z zakresu

konstrukcji i technologii Inżynierii Medycznej oraz konferencji naukowo-

technicznych.

6) Uczestniczenie w tworzeniu podstaw prawnych w zakresie eksploatacji, serwisu,

wytwarzania aparatury medycznej.

7) Zacieśnianie więzów koleżeńskich i szerzenie kultury technicznej oraz przyczynianie

się do wzrostu autorytetu TIM.
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 Dla zagwarantowania bezpiecznego posługiwania się 
aparaturą istotne jest szkolenie personelu medycznego. 
Służyć temu ma permanentny cykl kursów. Personel 
powinien rozumieć podstawowe prawa i założenia 
funkcjonowania aparatury. Ale poza rozumieniem teorii 
niezbędna jest wysoka perfekcja w obsłudze aparatury.

 Inżynieria Medyczna współuczestniczy w podejmowaniu 
decyzji o zakupie nowej aparatury.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa:
zasady i sposób autoryzowania jednostek ubiegających się o autoryzację, notyfikowania jednostek ubiegających się o notyfikację 
w zakresie wyrobów i nadzorowania jednostek notyfikowanych, autoryzowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
klasyfikację wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych;
procedury oceny zgodności wyrobów;
wymagania zasadnicze dotyczące wyrobów;
obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów;
zasady używania i utrzymywania wyrobów.

wyrób medyczny - narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez 
jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i 
niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u 
ludzi w celu:
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b)diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub 
upośledzenia,
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
d)regulacji poczęć
- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w 
wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz 
których działanie może być wspomagane takimi środkami;
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Rozdział 11
Używanie i utrzymywanie wyrobów
Art. 90. 1. Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany

zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji 
używania.

2. Zabrania się uruchamiania i używania wyrobu mającego wady mogące stwarzać ryzyko dla pacjentów, 
użytkowników lub innych osób.

3. Wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania
wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, 
załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów.
4. Wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania
wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, 
okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z 
instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych 
przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.
5. Podmiot zamieszczony w wykazie, o którym mowa w ust. 4, powinien:
1)dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i 

materiałami eksploatacyjnymi;
2)posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla 

zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4;
3)zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
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Rozdział 11
Używanie i utrzymywanie wyrobów 
6. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, 
aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który 
wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub 
nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.
7. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, 
przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń 
zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6.
8. Dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat 
od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.
9. Świadczeniodawca jest obowiązany udostępniać dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, organom i podmiotom 
sprawującym nadzór nad świadczeniodawcą lub upoważnionym do jego kontroli.

10. Jeżeli jest to uzasadnione bezpieczeństwem pacjentów, użytkowników i osób trzecich, 
minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia:
1 )warunki używania i dystrybucji wyrobów, w tym wymagania dotyczące kwalifikacji  

użytkowników,

2) warunki wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4, w tym wymagania dotyczące 
wyposażenia technicznego podmiotów i kwalifikacji zatrudnionych w nich osób wykonujących te 
czynności
- biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjentów, bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich, 
przewidziane zastosowanie i funkcję wyrobów oraz ryzyko związane z ich używaniem.
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Rozdział 13
Przepisy karne
Art. 92. 1. Kto wprowadza do obrotu wyroby, których nazwy, oznakowania lub instrukcje używania wprowadzają w 
błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Kto wprowadza do używania, dystrybuuje, dostarcza lub udostępnia wyroby, o których mowa w ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
3. Kto rozpowszechnia informacje o wyrobach, które mogą wprowadzać w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 
podlega grzywnie.
Art. 93. Kto wbrew obowiązkowi przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu, o którym mowa w art. 13 ust. 1, 
dopuszcza do wprowadzenia do obrotu wyrobu bez przeprowadzenia tej oceny, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 94. 1. Kto wprowadza do obrotu wyroby, których certyfikaty zgodności wydane przez jednostki notyfikowane 
utraciły ważność, zostały zawieszone lub wycofane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew art. 10 ust. 2 dostarcza lub udostępnia użytkownikom innym niż profesjonalni 
wyroby do diagnostyki in vitro inne niż wyroby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 39 lit. b i c, lub wyroby do 
samokontroli.
Art. 95. Kto wprowadza do obrotu systemy lub zestawy zabiegowe lub sterylizuje i wprowadza do obrotu systemy, 
zestawy zabiegowe lub wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 30, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 96. Kto dostarcza, udostępnia lub dystrybuuje wyroby niespełniające wymagań określonych w ustawie, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 97. Kto wprowadza do obrotu, dostarcza lub udostępnia wyrób niezgodnie z przepisami art. 14, podlega grzywnie.
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 Rozdział 13

 Przepisy karne

 Art. 98. Kto wprowadza do obrotu, wprowadza do używania, dystrybuuje, dostarcza lub udostępnia wyrób, którego termin 
ważności upłynął lub czas lub krotność bezpiecznego używania, określone przez wytwórcę, zostały przekroczone, podlega 
grzywnie.

 Art. 99. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia prowadzi badanie kliniczne wyrobu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.

 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew warunkom określonym w rozdziale 6 prowadzi badanie kliniczne wyrobu, narażając życie lub 
zdrowie uczestników badania.

 Art. 100. Kto nie dokonuje zgłoszenia lub powiadomienia, o których mowa w art. 58, albo nie zgłasza zmian danych, o których 
mowa w art. 61, podlega grzywnie.

 Art. 101. 1. Kto uniemożliwia lub utrudnia osobie upoważnionej przez Prezesa Urzędu przeprowadzenie kontroli, o której mowa w 
art. 57, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 2. Tej samej karze podlega, kto uniemożliwia lub utrudnia osobie upoważnionej przez Prezesa Urzędu przeprowadzenie kontroli, o 
której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 3.

 Art. 102. 1. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 74 ust. 2 albo 4 nie zgłasza incydentu medycznego, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 nie współpracuje z Prezesem Urzędu albo wytwórcą, 
albo autoryzowanym przedstawicielem, albo podmiotem lub osobą, upoważnionymi przez wytwórcę do działania w jego imieniu, w 
sprawach incydentów medycznych lub w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wyrobów albo nie powiadamia Prezesa Urzędu o 
wyrobach niebezpiecznych.

 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 75 ust. 3 nie współpracuje i nie uczestniczy w zakresie 
realizacji FSCA, narażając życie lub zdrowie pacjentów, użytkowników wyrobów lub osób trzecich.

 Art. 103. Kto utrudnia postępowanie wyjaśniające incydent medyczny, nie udzielając informacji lub nie udostępniając wyrobu do 
badań i oceny wbrew przepisom art. 74 ust. 6, art. 76 ust. 2 i 3, art. 77, art. 78 ust. 1-7, art. 80 ust. 1 lub art. 81 ust. 3, podlega 
grzywnie.
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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

1. Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679)
Zmiany do ustawy:
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2011, Nr 102, poz. 586)
- ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011, Nr 113, poz. 657)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i 
powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej 
sprzedaży (Dz. U. 2010, Nr 186, poz. 1251)
Zmiany do rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości 
opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie 
świadectwa wolnej sprzedaży (Dz. U. 235, poz. 1395)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, Nr 186, poz. 
1252)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację i jednostki notyfikowanej (Dz. U. 2010, Nr 194, poz. 
1289)
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego 
wyrobów (Dz. U. 2010, Nr 194, poz. 1290)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i 
powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. 2010, Nr 202, poz. 1341)
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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów 
medycznych (Dz. U. 2010r, Nr 215, poz. 1416)
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w 
związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z 
wykonania badania klinicznego (Dz. U. Nr 222, poz. 1453)
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur 
oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2011, Nr 16, poz. 74)
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur 
oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. 2011, Nr 16, poz. 75)
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur 
oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. 2011, Nr 16, poz. 76)
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, 
sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 
167)
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wymagań dotyczących postępowania z 
podstawową dokumentacją badania klinicznego (Dz. U. 2011, Nr 40, poz. 210)
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna 
odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. 
2011, Nr 63, poz.331)
15. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny 
spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów, oraz sposobu sprawowania 
nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych (Dz. U. 2011, Nr 76, poz. 416)
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INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA /budynki, instalacje/:

1. Przegląd posiadanych zasobów pod względem:

• technologicznym, ekonomicznym i technicznym w aspekcie dostosowania 

do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, konieczności zapewnienia 

ochrony życia i zdrowia mieszkańców  oraz popytu na usługi

2. Monitorowanie, analiza i optymalizacja kosztów stałych
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APARATURA MEDYCZNA /diagnostyczna, zabiegowa, diagnostyczno-zabiegowa/:

1. Przegląd i ocena posiadanych zasobów po względem:

❖ spełniania aktualnych norm

❖ wykorzystania

❖ generowania kosztów / media zas., konserwacja, naprawy/

❖ uzyskiwania przychodów

2. Nadzór nad aparaturą medyczną
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RESTRUKTURYZACJA   SŁUŻB   TECHNICZNYCH  SZPITALI:

1. Nowe dostosowane do obecnych potrzeb specjalizacje zawodowe:

➢ technolog szpitala /uczelnia + staż w jedn.referencyjnej/

➢ inżynier aparatury medycznej /uczelnia + staż w jedn.referencyjnej/

➢ Uzupełnienie zespołów diagnostycznych i zabiegowych w inż. Aparatury 

medycznej

TOWARZYSTWO INŻYNIERII MEDYCZNEJ
38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21                                                                                

tel.18-3553494  e-mail: tim@tim.szpital.gorlice.pl   www.tim.szpital.gorlice.pl



UTWORZENIE OŚRODKA SZKOLEŃ NA PLATFORMIE CYFROWEJ:

1. Podłączenie do centrali szpitali

2. Szkolenia w zakresie aparatury medycznej:

✓ przeglądów, konserwacji i napraw

✓ obsługi

3. Możliwość każdych innych szkoleń

TOWARZYSTWO INŻYNIERII MEDYCZNEJ
38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21                                                                                

tel.18-3553494  e-mail: tim@tim.szpital.gorlice.pl   www.tim.szpital.gorlice.pl



Spotkania integracyjne, wycieczki połączone z poznawaniem 
nowoczesnych technologii, oraz uczestnictwo w targach sprzętu 
medycznego i konferencjach tematycznych.

Konferencja w Wysowej 
22.08.2013 r.
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Targi medyczne „SALMED” w Poznaniu 2016r 
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Spotkania integracyjne 
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Wycieczki
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Józef Biernat

Prezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej - SIMP


