
  

 
 

WARSZTATY REGIONALNE 
16 maja 2019 r. GLIWICE 

 
Innowacyjne wyroby medyczne  

– od pomysłu do komercjalizacji i internacjonalizacji - 

Centrum Edukacji i Biznesu ,,Nowe Gliwice’’  
ul. Bojkowska 37, budynek nr 4 maszynownia, sala 013 
 

- UDZIAŁ W SPOTKANIU I WARSZATACH BEZPŁATNY – 
 

AGENDA  

9:15 
 
9:30 – 10:00 
 
 
 
 
 
 
 
10:00 – 13:00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 

Rejestracja uczestników  
 
Prezentacja projektu Medtech4Europe i katalogu wybranych 
dobrych praktyk w zakresie współpracy i wsparcia dla obszaru 
medtech w Europie na podstawie doświadczeń Partnerów projektu 
Medtech4Europe. 
Możliwości współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami  
w zakresie tworzenia i rozwoju wyrobów medycznych. 
Izabela Czeremcha - Menadżer projektu – GAPR sp. z o.o. 
 
Od pomysłu do komercjalizacji, czyli o czym warto pamiętać już 
na etapie projektowania i rozwoju mając w planach wprowadzenie 
wyrobu medycznego na rynek 

 
Pan Kornel Lukaszczyk – Kierownik Jednostki Notyfikowanej 
certyfikującej wyroby medyczne. Doświadczony audytor i praktyk  
w zakresie projektowania i produkcji wyrobów medycznych. 
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki Elektroniki i 
Informatyki. Skończył specjalizację Elektronika Biomedyczna, która 
zdeterminowała jago dalszą drogę zawodową. Konstruktor 
elektronicznej aparatury medycznej do diagnostyki 
elektrokardiograficznej oraz nowatorskiego systemu do 
bezprzewodowego nadzoru EKG pacjentów zagrożonych zawałem 
serca. 

− Obowiązujące wymagania prawne oraz planowane zmiany,  
w tym zakresie. 

− Czy badania kliniczne to zawsze konieczność? 

− Normy zharmonizowane jako mapa, która pozwala dotrzeć 
do celu. 

− Niezbędne badania laboratoryjne. 

Przerwa kanapkowa 



 

 
Udział w warsztatach jest bezpłatny.  

Chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: 
medsilesia@gapr.pl Liczba miejsc ograniczona (25 osób).  

 
O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą mailową. 

 
 

Zgłoszenie udziału w warsztatach oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa 
wizerunku przez organizatora spotkania dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie 
wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych zarządzanych przez 
Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 

 
Szczegółowych informacji udziela: 
Alicja Michalik,  tel. 795 195 683 

 
Organizator: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice,  
tel. 32 3391 31 10, gapr@gapr.pl, www.gapr.pl    
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