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Załącznik 3 

Do Zadania nr 3.1 

„Inwentaryzacja innowacji  Instytutu” 

oraz 

„Inwentaryzacja innowacji i potrzeb innowacyjnych jednostek naukowych i 

przedsiębiorców” 

materiały podsumowujące prace podjęte w latach 2017-2018  

Kraków 16.12.2018 



 

 

 
                                                                                                           
 

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016 

 
 

Akademia Górniczo–Hutnicza  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej    
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  
tel. +48 12 617 36 14,  
e–mail: dialog@agh.edu.pl  
www.dialog.agh.edu.pl  
REGON 000001577, NIP 6750001923 

  
 

Wprowadzenie	 -	 w	 kierunku	 wdrożeń	 –	 podsumowanie	 działań	 w	
strategii	 Centrum	Transferu	Technologii	 Instytutu	 Fizyki	 PAN	wobec	
„Inwentaryzacji	 innowacji	 i	 potrzeb	 innowacyjnych	 jednostek	
naukowych	i	przedsiębiorców”.	
 
Bazując na kompetencjach i zasobach infrastrukturalnych Instytutu kreowana jest w trybie 
ciągłym oferta współpracy z przedsiębiorstwami, ukierunkowana zarówno na komercjalizację 
wyników badań naukowych, jak i świadczenie usług badawczych. W roku 2017 
przedstawiona została inwentaryzacja innowacji Instytutu. W oparciu o jej zakres oraz 
działania podejmowane w roku 2018 w tym spotkania na targach i indywidualne rozmowy 
podjęto kolejne działania i dokonano weryfikacji podejmowanych działań. 
 
Reasumując dotychczasowe działania i przyjętą strategię, kolejno stworzono w Instytucie 
Fizyki Centrum Transferu Technologii (CTT, kierowane przez autora tego tekstu) oraz 
stworzono spółkę celową NanoTechIP. Jednym z celów tej „spółki matki” jest tworzenie tzw. 
spin-offów. Pierwszy z nich powstał zaraz po stworzeniu tej spółki – powołana została spółka 
PUREMAT. W chwili obecnej zarówno CTT jak i NanoTechIP aktywnie uczestniczą w 
programach Dialog i IN-IN+ mających na celu uaktywnienie pracowników naukowych w 
Instytucie Fizyki PAN, promocję ich osiągnięć i wdrożenia do gospodarki. 
 
Wobec powyższego zorganizowano w Instytucie Fizyki PAN spotkania brokerskie oraz 
szkolenia dla pracowników Instytutu i doktorantów, tak, aby pomóc w szukaniu partnerów 
przemysłowych ale także aby przygotować tych pracowników do właściwej prezentacji ich 
osiągnięć potencjalnym partnerom przemysłowym. przeprowadzono liczne wizyty u 
wybranych partnerów przemysłowych zarówno w kraju jak i za granicą. Zorganizowano także 
prezentacje osiągnięć Instytutu dla przedstawicielstw wybranych krajów przy Unii 
Europejskiej w Brukseli. Te działania prowadzono w czasie wykonywania programu Unii 
Europejskiej EAgLE. Wzmacniano kontakty z klasterami i parkami technologicznymi takimi 
jak - Mazowiecki Klaster Chemiczny, Śląski Lotniczy Klaster, Śląski Klaster Nano, Klaster 
Mazurskie Okna, Elbląski Park Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny 
TECHNOPARK Gliwice, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. etc…  
 
Ponadto została stworzona strona internetowa CTT zawierająca przydatne informacje oraz 
bazę usług i produktów oferowanych przez Instytut Fizyki PAN, która podlega ciągłej 
weryfikacji i aktualizacji: 
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Produkty i usługi zawarte w bazie danych podzielone są na rodzaj produktów(Materiały, 
usługi technologiczne i metody pomiarowe) oraz na dziedziny, których mogą dotyczyć. 
Każda usługa i produkt mają swoją własną podstronę z opisem: 
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Lista	patentów,	wyników	prac	badawczych	wyłoniona	do	prezentacji	
na	targach	oraz	w	formie	oferty	dla	przedsiębiorców.	
 
Spośród wykonywanych prac badawczych w Instytucie odpowiednio dobrano wyniki które 
zaprezentowane zostały na targach. Podsumowując różne metody promocji wyników okazało 
się, że jednym z najskuteczniejszych jest udział w targach innowacyjnej gospodarki, w czasie, 
których możliwe są bezpośrednie spotkania z potencjalnymi partnerami. Doświadczenie 
pokazuje iż targi są odpowiednim narzędziem prorynkowej promocji innowacyjnych 
produktów, technologii i usług. Targi są też platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań 
przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz 
podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. 
 
Poniżej lista zaprezentowanych w ramach Projektu Dialog najnowszych wyników badań 
naukowych: 
 
ü Markery do wykrywania zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania 

leków opracowane przez grupa wykonawców z IFPAN pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Marka Godlewskiego i z SGGW pod kierunkiem dr. Michała Godlewskiego 

ü Innowacyjna metoda transportu leków przez barierę krew-mózg opracowane przez Paula 
Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski (SGGW); Jarosław Kaszewski, 
Marek Godlewski (IFPAN) 

ü Technologia osadzania warstw barierowych  opracowane przez Rafal Pietruszka, 
Jarosław Kaszewski, Bartłomiej Witkowski, Marek Godlewski (IFPAN); Anna Slonska-
Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michal M. Godlewski (SGGW) 

ü System monitoringu warunków klimatycznych i promieniowania UV opracowany przez 
Bartłomiej Witkowski, Aleksander Wittlin, Marek Godlewski 

ü New generation of biodegradable nanoparticle carriers for effective brain transfer of 
drugs and bioactive compounds for anti-tumour therapy and adjuvant therapy for 
neurodegenerative diseases opracowane przez Jarosława Kaszewskiego i Marka 
Godlewskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk 

ü New generation of wide band-gap oxide nanoparticle carriers for MRI imaging of 
tumours opracowane przez Jarosława Kaszewskiego, Bartłomieja S. Witkowskiego, 
Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk  

ü New generation of antibacterial coatings and varnishes opracowane przez Rafała 
Pietruszki, Bartłomieja Witkowskiego, Jarosława Kaszewskiego, Marka Godlewskiego, 
Anny Słonskiej-Zielonki, Joanny Cymerys-Bulenda, Michała M. Godlewskiego 

ü Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne oparte na heterozłączu n-ZnO/p-Si 
(zmodyfikowanych fotowoltaicznych ogniw krzemowych z trójwymiarową górną 
elektrodą) opracowane przez R. Pietruszka, B. Witkowski, M. Godlewski 
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ü Bactericidal layers for applications in biology and medicine opracowane przez Marek 
Godlewski, Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Rafał Pietruszka, Bartłomiej S. 
Witkowski, Michał M. Godlewski, Anna Słońska, Joanna Cymerys 

ü Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do diagnostyki raka płuc 
Innovative fluorescent markers for use in diagnostic of lung cancer 
Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek 
Godlewski 

ü High sensitive UV detector based on ZnO nanorods 
Ultra-czuły detector UV oparty o nanosłupki ZnO 
B. Witkowski, P. Sybilski, S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, M. Godlewski 

ü Innovative architecture of photovoltaic cell 
Innowacyjna architektura ogniwa fotowoltaicznego 
R. Pietruszka, B.S. Witkowski, S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, M. Godlewski 

ü Innovative transparent electrode for UV lasers 
Innowacyjna przezroczysta elektroda do laserów UV 
M. Godlewski, R. Pietruszka, B.S. Witkowski 

ü Detektor UV oparty na nanosłupkach ZnO - 
 
Warto zaznaczyć że w ramach projektu w roku 2017 dokonano zgłoszenia  wynalazku  
„Sposób otrzymywania biostabilnych znaczników aktywnych w rezonansie jądrowym 
oraz biostabilny znacznik” dokonany w dniu 2017-10-18 przez IF PAN i oznaczonego 
numerem P.423187 a w  roku 2018 dokonano analizy i przygotowano europejskiego 
zgłoszenia patentowego (analiza) dla wynalazku  „Sposób otrzymywania biostabilnych 
znaczników aktywnych w rezonansie jądrowym oraz biostabilny znacznik” dokonany w dniu 
2017-10-18 przez IF PAN i oznaczonego numerem P.423187 
 
W zakresie rozmów z sektorem przemysłowym prezentowane są oczywiście dotychczasowe 
wyniki: 
Architektura i technologia wytwarzania innowacyjnych ogniw fotowoltaicznych 
ü Zgłoszenie PCT/IB2015/051425 (polskie P.407336) 

“Photovoltaic cell structure and method of manufacturing a photovoltaic cell” 
Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Grzegorz Łuka, Rafał Pietruszka, Łukasz 
Wachnicki, Bartłomiej Witkowski 
Numer zgłoszenia w USA: 15/121,810 
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Zgłoszenie PCT/PL2016/050016 (polskie P.412250) 
“Photovoltaic Cell Structure And Method to Produce the Same” 
Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Rafał Pietruszka, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej 
Witkowski 
ü Zgłoszenie patentowe nr P.402755 z dnia 13 lutego 2013r. 

„Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożu” 
Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski 

 
Powyższe zgłoszenia patentowe dotyczą opracowanej w Instytucie Fizyki PAN oryginalnej 
architektury i technologii wytwarzania ogniwa fotowoltaicznego. Warto nadmienić, iż 
architektura ta jest również oparta na podłożu krzemowym, dzięki czemu implementacja nie 
wymaga znacznej modyfikacji linii produkcyjnej.  
 
Pokrycia antybakteryjne i antykorozyjne 

ü Zgłoszenie PCT/IB2015/050305 (nr polskiego zgłoszenia: P.406853) 
“A low temperature process for the preparation of antibacterial coatings and metallic 
natural or synthetic material coated with nanometal oxides with a disinfecting effect 
and inert to the mucous membranes” 
Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski 

Powyższe zgłoszenie patentowe dotyczy technologii osadzania pokryć antybakteryjnych i 
antykorozyjnych.  
 
Podłoża tlenkowe o rozbudowanej powierzchni 

ü Zgłoszenie PCT/PL2014/050025 (polskie P.403897) 
„A method of forming substrates with high surface area nanocoatings and 
nanostructure” 
Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Krzysztof Kopalko, Łukasz Wachnicki, 
Bartłomiej Witkowski 

Opracowana technologia charakteryzuje się niezwykle szerokim potencjałem wdrożeniowym. 
 
Detektor UV wysokiej czułości 

ü Zgłoszenie patentowe nr P.404645 z dnia 11 lipca 2013r. 
„Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV” 
Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Piotr Sybilski, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej 
Witkowski 

Detektory promieniowania ultrafioletowego mają szereg zastosowań w ochronie życia i 
zdrowia, przemyśle zbrojeniowym, biologii i medycynie, czy w komunikacji. W 
szczególności dla zastosowań militarnych, np. w systemach naprowadzania rakiet, detekcja 
promieniowania UV konieczna jest aby odróżnić dysze silników odrzutowych (emitujących 
UV) od śladu termicznego czy termicznych flar. Detektor UV dla tych zastosowań musi 
charakteryzować się niezwykle wysoką czułością detekcji UV, selektywnością (brak reakcji  
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na światło widzialne i podczerwień) oraz wysoką szybkością detekcji. Nanosłupki ZnO 
wytwarzane za pomocą nowej metody stanowią doskonałą bazę do budowy czujników i 
detektorów, mając tym samym ogromny potencjał aplikacyjny.  
 
Zorientowane nanosłupki ZnO 

ü Zgłoszenie patentowe nr P.402754 z dnia 13 lutego 2013r. 
„Hydrotermalny sposób wytwarzania zorientowanych nanosłupków ZnO” 
Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski 

Technologia wzrostu zorientowanych nano/mikrosłupków ZnO ma szczególny patencjał w 
obszarze naukowym – stanowi doskonałą bazę dla wzrostu bardziej wyrafinowanych 
heterostruktur czy struktur kwantowych. 
 
Produkcja ultra czystych metali – manganu i magnezu – na potrzeby badań i przemysłu 
- dotyczy możności wytworzenia na potrzeby wojska (głównie prowadzonych badań 
naukowych) dwóch super czystych metali:  

- manganu (Mn) 
- magnezu (Mg).    

W dotychczasowej działalności ultra czyste metale sprzedawane są do ponad 90 laboratoriów 
na całym świecie. Opis techniczny oferty: http://info.ifpan.edu.pl/ultrapure/  
 
Produkcja półprzewodnikowych płytek jako planarnych detektorów promieniowania X 
i gamma - dotyczy produkcji półprzewodnikowych płytek z (Cd,Mn)Te jako planarnych 
detektorów promieniowania X i promieniowania gamma. Detektory tego typu są stosowane w 
szerokiej gamie dziedzin, w tym mogą mieć zastosowanie w różnorodnych systemach 
obronnych stosowanych przez wojsko. 
 
Sensory światła nadfioletowego - dotyczy technologii pomiaru natężenia światła 
nadfioletowego (UV). W laboratoriach IFPAN opracowano dwa typy sensorów oparte albo o 
strukturę złączową GaN/ZnO lub matrycę nanosłupków ZnO. 
Perspektywicznie istnieje szansa przesunięcia progu detekcji wytworzonych detektorów do 
dalszego nadfioletu, tak aby detektor miał cechy detektora „solar-blind”. 
Technologia oparta o matrycę nanosłupków ZnO jest obecnie przedmiotem wniosku 
patentowego. 
 
Osadzanie warstw atomowych technologią ALD (Atomic Layer Deposition)- dotyczy 
technologii pokrywania wybranych materiałów (metale, szkło, folie, papier, tkaniny) cienkimi 
warstwami materiałów dielektrycznych o działaniu antykorozyjnym (pokrycie metali) i 
antybakteryjnym.  Zademonstrowano możliwość wytworzenia warstw antyrefleksyjnych, 
hydrofobowych jak i antystatycznych. Wytwarzane są także warstwy o wysokiej 
przezroczystości i przewodnictwie metalicznym do zastosowań jako warstwy grzejne, a także 
blokujące/osłabiające emisję w podczerwieni.   
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Podjęto także decyzję o utrzymaniu w ofercie następujących wyników badań : 
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Wynik	doboru	odpowiednich	wyników	badawczych	do	prezentacji	na	
targach	.	
 
Uczestnictwo w targach IFPAN rozpoczął w roku 2009, ucząc się sposobu prezentacji, co 
warto wybrać do zaprezentowania, aby zainteresować potencjalnych partnerów 
przemysłowych, etc… Zestawienie skuteczności (nagród) udziału w targach wykazane 
zostało w odrębnym materiale, jasno obrazując rosnącą skuteczność takich działań. W 
niniejszym wskazano jedynie na wyniki roku 2017 i 2018 w działaniach podejmowanych 
jedynie w projekcie DIALOG. I ten wynik jest zaskakujący, bowiem każdy z prezentowanych 
wyników badań naukowych zyskał uznanie w postaci licznych nagród (co zostało 
udokumentowane w zadaniu 1).  
Na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych 
Technologii - Innova Barcelona dla Wystawcy CTT IF PAN (prof. dr hab. Marek 
Godlewski) dokonali zgłoszenia wynalazków i innowacji do konkursu. Wyróżnionym 
wynalazkom zostały przyznane nagrody: 
1. Gold medal with mention  
for the innovation „Innovative fluorescence markers for lung cancer diagnosis” (Michał M. 
Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek Godlewski). 
Barcelona Innova 2017, 5th May 2017  
2. Special award “Medicine and Health”  
for the innovation „Innovative fluorescence markers for lung cancer diagnosis” (Michał M. 
Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek Godlewski). 
Barcelona Innova 2017, 5th May 2017 
3. Prize of the Science and Technology Association Technopol Moscow, Russian 
Federation  
for the innovation „Innovative fluorescence markers for lung cancer diagnosis” (Michał M. 
Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek Godlewski). 
Barcelona Innova 2017, 5th May 2017  
4. Gold medal  
for the innovation „Bactericidal layers for applications in biology and medicine” (Marek 
Godlewski, Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Rafał Pietruszka, Bartłomiej S. 
Witkowski, Michał M. Godlewski, Anna Słońska, Joanna Cymerys). Barcelona Innova 2017, 
5th May 2017 
 
Na 116 Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” zostały przyznane 
nagrody i wyróżnia:  
1-2. Diploma and Gold Medal of the Europe France Inventors  
for the innovation „Innovative fluorescence markers for lung cancer diagnosis” (Michał M. 
Godlewski, Jarosław Kaszewski, Anna Słońska, Paula Kiełbik, Marek Godlewski). Targi 
Concours Lepine 2017, 8th May 2017 
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Na X edycja Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 pod 
patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosława Gowina zostały przyznane nagrody i wyróżnia (Konkurs 
INTARG):  
1. Platinum medal 
Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do diagnostyki raka płuc 
For the invention:  Innovative fluorescent markers for use in diagnostic of lung cancer 
Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek 
Godlewski 
2. Gold medal 
For the invention: High sensitive UV detector based on ZnO nanorods 
Ultra-czuły detector UV oparty o nanosłupki ZnO 
B. Witkowski, P. Sybilski, S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, M. Godlewski 
3. Gold medal 
For the invention: Innovative architecture of photovoltaic cell 
Innowacyjna architektura ogniwa fotowoltaicznego 
R. Pietruszka, B.S. Witkowski, S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, M. Godlewski 
4. Silver medal 
For the invention: Innovative transparent electrode for UV lasers 
Innowacyjna przezroczysta elektroda do laserów UV 
M. Godlewski, R. Pietruszka, B.S. Witkowski 
 
Na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS zostały przyznane 
nagrody i wyróżnia:  

Ø Detektor UV oparty na nanosłupkach ZnO - srebrny medal 
Ø Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do diagnostyki i terapii raka - złoty 

medal z wyróżnieniem 
Na XI edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 pod 
patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosława Gowina,  Instytut był partnerem merytorycznym wydarzenia, Prof. dr 
hab. Marka Godlewskiego otrzymał  Nagrodę XVI edycji za rok 2018 dla Innovation 
Manager (Lider Innowacji), grupa wykonawców z IFPAN pod kierunkiem prof. dr hab. 
Marka Godlewskiego i z SGGW pod kierunkiem dr Michała Godlewskiego otrzymała 
Dyplom Ambasadora Polskiej Wynalazczości dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za sukcesy uzyskane na międzynarodowych 
targach wynalazczości w związku z promocją rozwiązania p.t. „Markery do wykrywania 
zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania leków” . Ponadto dla twórców 
grupa wykonawców z IFPAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego i z SGGW 
pod kierunkiem dr Michała Godlewskiego Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego za projekt „Markery do wykrywania zmian nowotworowych oraz  
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ukierunkowanego dostarczania leków”; oraz Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za szczególną aktywność w zakresie 
promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017. Ponadto przyznano: 
5. Certificate of World Invention Intellectual Property Associations (WIIFA) awarded to 
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk for outstanding achievements in the field of 
inventiveness and for exceptional promotion of Polish science in 2016/2017 on the 
international arena 
6. Certificate of IFIA (International Federation of Inventors Associations) Best Inventions 
Medal awarded to Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk for outstanding achievements in 
the field of inventiveness in 2016/2017 on the international arena 
7. Gold medal dla Instytutu Fizyki PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego for the 
invention: Innowacyjna metoda transportu leków przez barierę krew-mózg 
autorzy opracowania: Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski (SGGW);    
Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski (IFPAN) 
8. Gold medal dla Instytutu Fizyki PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego for the 
invention: Technologia osadzania warstw barierowych 
autorzy opracowania: Rafal Pietruszka, Jarosław Kaszewski, Bartłomiej Witkowski, Marek 
Godlewski (IFPAN); Anna Slonska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michal M. 
Godlewski (SGGW) 
9. Bronze medal dla Instytutu Fizyki for the invention: System monitoringu warunków 
klimatycznych i promieniowania UV 
autorzy opracowania: Bartłomiej Witkowski, Aleksander Wittlin, Marek Godlewski 
W czasie targów zaprezentowano dwa opracowania wykonane w grupie prof. Marka 
Godlewskiego w Instytucie Fizyki PAN we współpracy z grupą z szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Za przedstawione rozwiązania otrzymaliśmy dwa złote medale 
targów. 

1. Gold medal dla Jarosława Kaszewskiego i Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki 
Polskiej Akademii Nauk za opracowanie 
New generation of biodegradable nanoparticle carriers for effective brain transfer of drugs 
and bioactive compounds for anti-tumour therapy and adjuvant therapy for 
neurodegenerative diseases 
2. Gold medal dla Jarosława Kaszewskiego, Bartłomieja S. Witkowskiego, Marka 
Godlewskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za opracowanie 
New generation of wide band-gap oxide nanoparticle carriers for MRI imaging of tumours 

Na targi International Trade Fair Ideas Inventions New Products IENA 2018 
Norymbergia  zgłosiliśmy nasze rozwiązanie dotyczące warstw anty-bakteryjnych za które 
uzyskaliśmy brązowy medal targów. 
1. Bronze medal dla Rafała Pietruszki, Bartłomieja Witkowskiego, Jarosława Kaszewskiego, 
Marka Godlewskiego, Anny Słonskiej-Zielonki, Joanny Cymerys-Bulenda, Michała M. 
Godlewskiego za opracowanie 
New generation of antibacterial coatings and varnishes 
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Na targach MECSPE na stanowisku IFPAN zaprezentowaliśmy nasze wynalazki dotyczące 
fotowoltaiki i ochrony zdrowia. Ponadto wygłoszone zostały trzy referaty zaproszone na 
temat prac wdrożeniowych prowadzonych w Instytucie. 
Na targach XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych 
Technologii ARCHIMEDES 2018 zaprezentowaliśmy nasze rozwiązania dotyczące 
zmodyfikowanych fotowoltaicznych ogniw krzemowych z trójwymiarową górną elektrodą. 
1. Złoty medal za Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne oparte na heterozłączu n-ZnO/p-Si 
R. Pietruszka, B. Witkowski, M. Godlewski 
Po kolejnych targach nawiązano kontakty z partnerami do programów fotowoltaicznych, a w 
ostatnim okresie czasu wywiad nagrany w czasie targów w Barcelonie i odtworzony w radio 
dla polonii amerykańskiej doprowadził do obiecującego kontaktu z potencjalnym inwestorem 
amerykańskim. To tylko wybrane przykłady.  
Prowadzone w czasie targów rozmowy z ekspertami i ewentualnymi partnerami 
przemysłowymi spowodowały także ciągłą ewolucję naszych rozwiązań. Przykładem są coraz 
nowsze i ciekawsze rozwiązania dotyczące opracowanych przez nas sensorów nowotworów – 
ciągle modyfikowane, rozwijane etc… w wyniku rozmów z fachowcami w czasie targów. Na 
kolejne targi zgłaszaliśmy coraz dojrzalsze rozwiązania. Taki kontakt z potencjalnymi partne-
rami jest bezcenny.  
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Działalność	promująca	i	wdrażająca	wyniki	badań		
 
Jednostka uznała za najskuteczniejsza metodę promocji i nawiązywania współpracy – targi, 
aczkolwiek nie zaniechała także innych metod: 
ü I Forum DIALOG Nauka-Przemysł - Konsorcjum wiodących polskich ośrodków 

naukowych tj.: Akademii Górniczo Hutniczej, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
oraz Politechnik: Częstochowskiej i Warszawskiej, podjęło decyzję o wspólnym 
stworzeniu ponadregionalnej platformy kooperacji w celu zwiększenia poprawy i 
efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy, poprzez 
realizację projektu pn.: Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – 
Przemysł realizowanego w ramach programu Dialog finansowanego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z priorytetowych realizowanych w ramach 
projektu jest Forum Dialogu Nauka – Przemysł. 

ü Magazyn Gospodarczy FAKTY, Nr 3 (87) Maj /Czerwiec 2017 (str. 53 „Prekursorski IF 
PAN”) 

ü „Gazeta Lekarska” nr 2/2017 (wersja elektroniczna: http://gazetalekarska.pl/?p=32336 ) 
ü Magazyn Gospodarczy FAKTY, Nr 2 (86) Marzec /Kwiecień 2017  (okładka magazynu 

„Nowe programy pracowników Instytutu Fizyki PAN”  oraz na str. 86 („Nauka Polska 
przed wyzwaniami cywilizacji”) 

ü Rezerwacja przestrzeni w Forum przedsiębiorczości w dzienniku Gazecie Prawnej 
289/WG/2017 (cel publikacja art.) 

ü Magazyn Gospodarczy FAKTY, Nr 1/2018  
ü Magazyn Gospodarczy FAKTY, Nr 93/2018  
ü Rynek Inwestycji Nr 19/2018-2019 
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Prace	badawcze	a	współpraca	z	gospodarką	
 
Z perspektywy prowadzonych badań i relacji z gospodarką postanowiono skoncentrować się 
na działaniach mających na celu opracowanie ekologicznych źródeł energii, rozwiązań 
mających na celu obniżenie zapotrzebowania na energię, a także na pracach poprawiających 
skuteczność ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego.  
Wybór uzasadniono m.in. aktualną sytuacją energetyczną i stanu środowiska w Polsce.  
 
Panele fotowoltaiczne  
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną rośnie znacznie szybciej niż ludność świata, 
która wzrosła w XX wieku czterokrotnie, a zapotrzebowanie na energię elektryczną aż 16 
krotnie! Te dane z jednej strony obrazują szybki postęp cywilizacyjny ludności świata i 
wzrost zamożności, ale także, biorąc pod uwagę zużycie surowców i skażenie środowiska, są 
to alarmujące dane stawiające znak zapytania jak będzie wyglądała nasza przyszłość.  
w opublikowanych scenariuszach przewiduje się konieczność podwojenia produkcji energii 
elektrycznej do roku 2050.  
Najbardziej perspektywiczną formą wykorzystywania energii słonecznej jest budowa 
elektrowni fotowoltaicznych. Podstawowym materiałem używanym do produkcji baterii 
słonecznych jest krzem. Prawie 80% rynku światowego baterii słonecznych to baterie 
krzemowe. To bardzo szczęśliwa sytuacja. Krzem to drugi najbardziej rozpowszechniony 
pierwiastek w skorupie ziemskiej. Nie musimy się bać, że zabraknie tego surowca do 
produkcji baterii słonecznych, ponieważ krzem wytwarza się z piasku. Dyskutując strategię 
prac badawczych skupiliśmy się, więc na optymalizacji tej części fotowoltaiki (jeden z 
programów POIG, a w chwili obecnej programy wdrożeniowe (POIR i programy 
TechMatStrateg), osiągając rezultaty nagrodzone licznymi medalami na targach innowacyjnej 
gospodarki.  
Inwestycje w fotowoltaikę znacznie przyśpieszyły (nie dotyczy niestety Polski) na całym 
świecie. Planuje się, że za 20-30 lat z 30 TW mocy zainstalowanej w elektrowniach około 5 – 
6 % (dziaj są to promile) pochodzić będzie z elektrowni fotowoltaicznych. To dopiero 
początek drogi, a docelowo energetyka słoneczna będzie jeszcze bardziej rozpowszechniona.  
 
Okna 
Polska jest potentatem europejskim w produkcji okien, a więc, jeśli zastosuje się rozwiązania 
polskich naukowców, mamy istotną szansę wyjścia na rynki światowe z nowym pro-
ekologicznym rozwiązaniem. 
Analiza dostępnych technologii wykazała, że jest  możliwe i tanie opracowanie rozwiązania 
pozwalającego na wyprodukowanie szyb, które latem będą odbijały promieniowanie 
podczerwone z zakresu długości fal powyżej 1 mikrometra, a zimą będą blokowały ucieczkę 
ciepła (promieniowanie z zakresu 8-12 mikrometrów).  
Dzięki temu w zimie przez szyby nie będzie uciekało ciepło (promieniowanie podczerwone) z  
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naszych mieszkań ( musimy zablokować ucieczkę przez szyby promieniowania z zakresu 
podczerwieni) a latem nasze mieszkania nie będą przegrzane. 
 
Co ciekawsze odpowiednie technologie pokrywania opracowaliśmy dla potrzeb fotowoltaiki, 
wytwarzając tak zwane przezroczyste elektrody dla komórek fotowoltaicznych. Należy tylko 
konsekwentnie skorzystać z rozwiązań technologicznych opracowanych w laboratoriach 
fizycznych, aby znacząco ograniczyć zużycie energii elektrycznej na chłodzenie (latem) i 
grzanie (zimą) mieszkań!  
 
Przemysł samochodowy  
Najnowsze dane wskazują, że nowe filtry, zmodyfikowane silniki itp… ograniczyły w ciągu 
ostatnich 15 lat emisję przez samochody szkodliwych substancji i pyłów czterokrotnie!  
Rolą nauki w tym obszarze działalności jest na przykład opracowanie różnych detektorów 
gazów, ale także elementów termoelektrycznych (temat jednego z programów POIG 
realizowanego w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie) umożliwiających odzyskiwanie części 
traconej energii w samochodach w postaci ciepła. Jeśli opracuje się odpowiednie rozwiązania 
wzrośnie wydajność silników samochodowych. 
 
Elektronika 
Pracownicy Instytutu Fizyki PAN prowadzili ciekawe prace dotyczące potencjalnych nowych 
generacji pamięci półprzewodnikowych (opracowanie nowej generacji pamięci 
półprzewodnikowych tzw. nieodnawialnych). Znaczące obniżenie zużycia energii jest „w 
zasięgu ręki”. W chwili obecnej pamięci używane w naszych komputerach zużywają około 
40% dostarczanej do nich energii elektrycznej. 
Już teraz wiemy, że możliwe są dalsze energooszczędne rozwiązania. Mowa o 
wyświetlaczach typu OLED oraz o monitorach i telewizorach laserowych. Mówiąc o OLE-
Dach należy zaznaczyć, że różne związki polimerowe mogą wkrótce zrewolucjonizować nie 
tylko przemysł optoelektroniczny (monitory), ale także oświetleniowy (diody OLED) i 
elektroniczny (elastyczna elektronika). W odróżnieniu od klasycznej elektroniki i 
optoelektroniki, wykorzystującej półprzewodniki, struktury polimerowe są bardzo tanim 
rozwiązaniem. Opracowana w Instytucie Fizyki PAN technologia pokrywania warstw 
organicznych/polimerowych warstwami blokującymi wilgotność znacząco zwiększa trwałość 
takich wyświetlaczy i struktur elektronicznych.  
Ta sama technologia warstw zabezpieczających testowana jest obecnie w celu poprawienia 
trwałości perowskitowych komórek fotowoltaicznych. To także bardzo istotne rozwiązanie 
pro-rynkowe. 
 
Pokrycia o działaniu bakteriobójczym. 
Naukowcy IFPAN zaproponowali pokrywanie sprzętu szpitalnego cienkimi warstwami 
wybranych tlenków (ZnO, Al2O3, TiO2, HfO2, ZrO2). Wykazano skuteczne blokowanie 
rozwoju wybranych szczepów bakteryjnych - tzw. szczepów szpitalnych, w tym szczepu  
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Staphylococcus aureus ATCC 14001 – odpornego między innymi na metcylinę, 
Staphytoccous MRSAl9 aureus i Escherichia coli. Opracowana technologia umożliwia 
pokrywanie także materiałów niestabilnych w wyższych temperaturach, takich jak papier, 
bibułę, maski lekarskie, rękawiczki. Zademonstrowano pokrywanie sprzętu chirurgicznego.  
 
Drukarnie - pokrycia o działaniu bakteriobójczym.  
Zabezpieczania druków – książki w bibliotekach używane są przez wiele osób. Są, więc 
„metodą” przenoszenia groźnych zarazków. W laboratoriach Instytutu Fizyki PAN 
opracowano unikatowe farby drukarskie/lakiery blokujące rozwój bakterii, a jednocześnie 
niezmieniające kolorystyki druku. Prace te zlecone były przez firmę poligraficzną, z którą 
złożono następnie dwa wnioski patentowe.  
 
Biżuteria 
aplikacje technologii osadzania warstw atomowych na  złotą i srebrną biżuteria (właściwości 
antyalergiczne oraz zabezpieczenie przed pasywacją srebra),  Aplikacja technologii prof. 
Godlewskiego wytwarzania warstw ochronnych na  biżuterii srebrnej nada trwałą odporność 
biżuterii na sniedzenie. Nakładaną warstwą będzie biozgodny tlenek glinu. Opracowana 
technologia nie będzie zmieniać barwy modyfikowanej biżuterii.  
 
Szkło labolatoryjne 
W pracowniach laboratoryjnych, w aptekach przygotowujących leki na zamówienie itp. 
istnieje problem niekontrolowanego przemieszczania się sypkich materiałów pod wpływ 
oddziaływań elektrostatycznych. Istnieje potrzeba stosowania akcesoriów laboratoryjnych 
mających właściwości antystatyczne, które zapobiegają niekontrolowanym „przepływom” 
ważonego/badanego materiału.  Analiza nie zidentyfikowała dostępnych na rynku 
antystatycznych akcesoriów laboratoryjnych typu: szklane szalki, płytki i pałeczki wagowe, 
szklane naczynia do przygotowywania receptur farmaceutycznych. Istnieją natomiast duże 
tafle szklane dostępne z napylaną opcjonalnie warstwą antystatyczną.  
 
Śruby i akcesoria ortopedyczne 
Śruby i akcesoria ortopedyczne (płytki itp.) wykonane z tytanu są obecnie najczęściej 
stosowanym zaopatrzeniem ortopedycznym w przypadku konieczności wewnętrznego 
usztywnienie, zamocowania uszkodzonych/złamanych elementów kości. W części 
przypadków stosowane elementy tytanowe (śruby, płytki), powinny lub mogą zostać usunięte 
z ciała po okresie regeneracji zniszczonej/uszkodzonej tkanki kostnej. Jednak problemem jest 
fakt przyrastania tkanki kostnej do elementów tytanowych, co sprawia, że proces usunięcia 
śruby jest bardzo ryzykowny/bolesny a w wielu przypadkach niemożliwy. Aplikacja 
technologii ALD pozwala na wytwarzanie wysokiej jakości powłok ceramicznych na 
materiałach metalowych. W proponowanym rozwiązaniu śruby tytanowe śruby ortopedyczne 
pokrywane byłyby amorficzną warstwą tlenku glinu lub kompozycją ceramiczną w celu 
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 wytworzenia warstwy na powierzchni śruby blokującej przyrastanie tkanki kostnej do 
powierzchni śruby ortopedycznej.  
Projekt w fazie koncepcyjnej, wykonano serię prób wytwarzania warstw, konieczna 
weryfikacja w testach in vivo oraz in vitro 
 
Elementy klimatyzacji / oczyszczaczy powietrza 
Powstawanie pleśni i grzybów w klimatyzacjach indywidualnych i przemysłowych niesie ze 
sobą ryzyko silnych reakcji alergicznych, chorób układu oddechowego oraz oczu. Brak jest 
skutecznych  metod zapobiegania „zagrzybieniu” klimatyzacji. Potencjalnie pokrycie 
powierzchni kluczowych elementów klimatyzacji takich jak skraplacz ceramiczną powłoką 
antybakteryjną, która przeciwdziałałby rozwijaniu grzybów i pleśni. Projekt w fazie 
koncepcyjnej, konieczne do wykonania testy laboratoryjne oceniające skuteczność działania 
wytwarzanych warstw w działaniu przeciwgrzybiczym.  
 
Warstwy barierowe 
Przewagę ALD na powszechnie stosowanymi technikami wytwarzania warstw 
powierzchniowych (takimi jak sol-gel, kawitacja ultradźwiękowa) jest wysoka jednorodność i 
jakość wytwarzanych powłok, co przekłada się na szczelność wytwarzanych warstw. 
Technologia ta mogłaby posłużyć do wytwarzania warstw na powierzchni lub wewnątrz 
elementów systemów grzejnych, wodociągowych itp. wykonanych z tworzyw sztucznych. 
Warstwa taka mogłaby z jednej strony nadawać właściwości barierowe (np. przenikanie 
tlenu) z drugiej zaś mogłaby nadawać odporność chemiczną, zabezpieczając elementy 
instalacji na wypadek oddziaływania substancjami niebezpiecznymi/wpływającymi na ich 
właściwości. Projekt w fazie koncepcyjnej – wymaga wykonania testów proof of principle.  
 
Pokrycia klamek 
Jednym z podstawowych źródeł przenoszenie zakażeń w szpitalach / salach operacyjnych są 
klamki sal operacyjnych. Lekarz po umyciu rąk często chwyta za uchwyt i tym samym 
przenosi bakteria. Ponadto aplikacja ta może zostać rozszerzona na publiczne toalety itp.  
Istnieje szereg technologii nanoszenia warstw antybakteryjnych na gotowe elementy 
wyposażenia sal operacyjnych, jednak ograniczeniem jest ich trwałość. Warstwy te 
stosunkowo szybko ścierają się tracąc swoje właściwości. Istnieją również klamki 
wykonywane z brązu – jednak ich wadą jest ograniczone działanie antybakteryjne i 
stosunkowo wysoki koszt.  
Proponowanym rozwiązaniem jest tworzenie ceramicznych warstw antybakteryjnych na 
powierzchni nowych oraz używanych elementów wyposażenia szpitala w szczególności 
klamek itp. Projekt na etapie proof of concept, do wykonania testy ścieralności oraz 
długotrwały test właściwości antybakteryjnych.  
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Odzież sportowa premium 
Rynek odzieży sportowej oferuje paletę rozwiązań antybakteryjnych od ubrań z nanoszoną 
warstwą srebra po odzież w których tkanina zawiera nici wykonane ze srebra.  
W przypadku tańszych rozwiązań (tj. napylane, lub nanoszone ultradźwiękowo warstwy) 
problemem jest niska trwałość rozwiązań. Krótki okres intensywnego użytkowania takiej 
odzieży niszczy naniesioną powłokę. Ubrania z wplecioną nicią wykazują trwałość działania, 
ale ciało pozostaje w stałym kontakcie ze srebrem. Ponadto powszechne stosowanie srebra 
skutkuje nieodwracalnymi zmianami w środowisku, może mieć też negatywny wpływ na 
zdrowie człowieka.  
Opracowana technologia może pozwolić na wytwarzanie trwałych warstw ceramicznych na 
powierzchni materiałów, której mają właściwości antybakteryjne, są trwałe i bio-obojętne dla 
środowiska i człowieka. Projekt na etapie proof of concept, do wykonania pozostały 
długotrwałe testy trwałości warstwy oraz właściwości antybakteryjnych.  
 
Długotrwałe opatrunki, opaski mocujące opatrunek 
Analogicznie do ubrań sportowych, technologia ALD może zostać wykorzystane do 
nanoszenia na materiały (w tym materiały o wysokim stopniu rozciągliwości/elastyczności) w 
celu zapewnienia długotrwałego efektu antybakteryjnego, za pomocą bio-obojętnych 
materiałów ceramicznych. Projekt na etapie proof of concept. Do wykonania pozostały 
długotrwałe testy trwałości warstwy oraz właściwości antybakteryjnych 
 
Nowotwory - metoda detekcji nowotworów  
tematyka, która jest rozwijana w laboratoriach Instytutu Fizyki PAN we współpracy z 
laboratoriami SGGW, dotyczy wczesnych metod detekcji nowotworów. Jeśli choroba ta jest 
wykryta na wczesnym etapie szanse na wyleczenie są bliskie 100%. Szanse uleczenia 
gwałtownie maleją, jeśli choroba rozwija się doprowadzając do przerzutów na liczne organy. 
Początkowo nasze zainteresowania naukowe ukierunkowaliśmy na wykrywanie krążących w 
krwioobiegu komórek nowotworowych (CTC) pojawiających się na wczesnym etapie 
choroby. Następnie opracowaliśmy metody obrazowania obszaru zaatakowanego przez 
nowotwór, w szczególności nowotwór płuc.  
W ramach tych prac opracowano nową generację znaczników do takiego obrazowania o 
podwójnym działaniu – do obrazowania fluorescencyjnego i w rezonansie magnetycznym 
(MRI). Te rozwiązania, nadal rozwijane, uzyskały liczne nagrody na targach innowacyjnej 
gospodarki zarówno w kraju jak i za granicą. Są także przedmiotem zaawansowanych 
rozmów z partnerami finansującymi takie badania. 
 
Wynikiem współpracy są sukcesywnie prowadzone wdrożenia nowych rozwiązań i 
opracowań uzyskanych dotychczas w Instytucie Fizyki. W chwili obecnej pracownicy 
instytutu uczestniczą/uczestniczyli już w kilku programach POIR, jednym programie 
regionalnym i w czterech projektach w ramach konkursu TechMatStrateg. To są namacalne 
efekty przewartościowania/ukierunkowania prowadzonych badań.  
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Do	współpracy	wyłoniono	podmioty	o	następującej	charakterystyce		
 

ü Niemiecki koncern z obszaru medycyny i farmaceutyki. Obecnie firma jest dostawcą sprzętu 
i materiałów medycznych stosowanych w takich obszarach medycyny jak chirurgia, 
neurochirurgia, ortopedia, nefrologia, urologia, kardiologia.  Producent sprzętu i narzędzi 
medycznych, a od niedawna także produktów jednorazowych jak np. endoprotez i protez 
stawu kolanowego.  

 
ü Jedna z wiodących na świecie firm medycznych, produkującej i dystrybuującej na skalę 

globalną, oferująca pracownikom służby zdrowia i szpitali wyjątkową gamę produktów, 
począwszy od słynnych narzędzi chirurgicznych, aż do innowacyjnych implantów i 
urządzeń medycznych, idealnie dopasowanych do kompleksowej, wysokiej jakości usług.  

 
ü Polska firma dostarczająca innowacyjne rozwiązania i produkty dla bloków operacyjnych, 

sal operacyjnych hybrydowych, oddziałów intensywnej terapii, noworodkowych oddziałów 
intensywnej terapii, pomieszczenia przygotowawcze i innych oddziałów szpitalnych. 
Instalujemy sale operacyjne i produkujemy wyroby medyczne dla szpitali na całym świecie 
od ponad 25 lat: modułowe zabudowy ścienne i sufitowe, stoły operacyjne, myjnie 
chirurgiczne, drzwi specjalistyczne, wózki medyczne, systemy transferu pacjenta i meble 
medyczne.  

 
ü Polska firma rozwijająca implanty i instrumentaria, które zapewniają efektywność i komfort 

pracy lekarza chirurga oraz personelu na bloku operacyjnym. W laboratorium drukarek 3D, 
firma wykonuje modele układu szkieletowego pacjenta ułatwiające planowanie operacji 
oraz indywidualne implanty i narzędzia. 

 
ü Producent kart plastikowych i ekspert w dziedzinie usług związanych z kartami. Przez wiele 

lat działalności firma nieustannie stawia na rozwój, zyskując renomę solidnego partnera 
wspierającego Klienta. Skala działania i nakłady realizowanych produkcji plasują podmiot 
w czołówce zarówno polskich, jak i europejskich producentów kart plastikowych. Dostarcza 
produkty i usługi do ponad 15 krajów na świecie, a jej karty zdobią loga największych 
światowych marek.  

 
ü Dostawca części do maszyn i urządzeń z druku 3D dla przemysłu | wytrzymałe materiały | 

prototypy | alternatywa do CNC.. Technologie wytwarzania addytywnego pozwalają na 
produkcję pojedynczych sztuk produktów przy jednoczesnym uniknięciu kosztów 
startowych. Wpływa to bardzo korzystnie na cenę i pozwala na produkcję prototypów, które 
mogą posłużyć do testów funkcjonalności, oceny kształtu lub do celów sprzedażowych. 

 
ü Jedna z trzech największych firm jubilerskich na polskim rynku. 
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ü Spółka giełdowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowana w 
ramach indeksu WIG30 w Warszawie. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kapitałowej 
zajmują się produkcją komponentów dla sektora motoryzacyjnego, materiałów chemicznych 
(m.in. płyn chłodniczy Borygo), tlenków metali, elementów metalowych.  

 
ü Polska firma produkująca półprzewodnikowe diody laserowe emitujące światło o długości 

fali 400-420 nm. Obecnie firma oferuje lasery impulsowe o mocy szczytowej do 500 mW 
i zaczyna oferować lasery pracy ciągłej o mocy do 100 mW. 

 
ü A company with over 100 years’ experience in speciality chemicals. Founded in 1908 with 

130 employees and has built solid technical expertise in and delivers innovative products to 
an exhaustive number of markets: Food & Health, Personal Care, Pharmacy, CASE, Rubber 
& Plastic Additives, Performance Chemicals, Homecare & Industrial Cleaning, Essential 
Chemicals, Fine Chemicals and Electronics. 

ü  
Niemcka firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości podłoży 
półprzewodnikowych szerokoprzerwowych dla branży naukowej i przemysłowej. 

 
ü Semiconductor manufacturing company, which dedicates its resources to the research, 

development and manufacturing of compound semiconductor materials. 
More than just a leader in this field, the company strives to be Thomas Edison of the 21st 
century, creating new technologies for new products that can revolutionize existing 
industries and potentially create new ones. 

 
Opracowanie: przygotowano dla Instytutu Fizyki PAN  zostało przygotowane w ramach w ramach 
zadania 3.1.stanowiąc część Projektu Dialog „Innowacje w procedurach transferu technologii: 
Nauka-Przemysł” , który uzyskał finansowanie na podstawie decyzji MNISW nr 
0047/DLG/2016/10 z 28 października 2016 roku, Umowa Nr 0047/DGL/2016/10 o realizację 
projektu nr. rej. Dialog 0047/2016 zawarta dnia 16 grudnia 2016 roku. 
 




