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Pierwsze warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN 

z cyklu „INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes” 

realizowane w ramach projektu 

Dialog "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł" 

Jachranka, 27 październik - 28 październik 2017 r 

27 październik - I dzień 

13.00 – 14.00 Rejestracja zaproszonych gości /lunch 

14.00 – 14.20 Przywitanie gości:  
Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik Projektu ze strony Centrum Transferu Technologii IFPAN 

Uroczyste otwarcie: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk: 
dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN Zastępca Dyrektora ds. Naukowych 

14.20 – 15.20 SESJA I:     NOWE PROGRAMY WDROŻENIOWE A CZYNNOŚCI  KOMERCJALIZACYJNE  

Spółka jako element procesu komercjalizacji wiedzy - Agnieszka Krochmal-Węgrzyn  

Działalność NanoTechIP sp. z o.o. i CTT IF PAN – prof. dr hab. Marek Godlewski  

Spółka PUREMAT Technologies sp. z o.o.  – prof. dr hab. Andrzej Mycielski, Anita Szymborska  

15.20 – 15.30 Przerwa kawowa 

15.30 – 18.30 SESJA II:     DZIAŁALNOŚĆ PROWDROŻENIOWA W PRZYKŁADACH 

Alternatywne źródła energii  – dr Rafał Pietruszka  

Pomysł na spin- off  – dr Maciej Zgirski 

Od pomysłu do przemysłu  - dr Bartłomiej Witkowski 

Zamówienia publiczne we współpracy nauki z biznesem  - Maciej Zajączkowski 

Finansowanie publiczne receptą na innowacje  -  dr Małgorzata Godlewska 

mailto:grzybacz@agh.edu.pl
http://www.dialog.agh.edu.pl/
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Venture Capital jako alternatywny sposób finansowania działań komercjalizacyjnych – Łukasz 
Kajdas 
 

 
18.30  
 

 
Podsumowanie pierwszego dnia obrad - Dyrektor  IF PAN Prof. dr hab. Roman Puźniak  
 

 
19.00 
 

 
Uroczysta kolacja 

 
28 październik -  II dzień 

 

 
09.00 – 10.00 
 

 
Rejestracja zaproszonych gości 
 

 
10.00 – 11:15 

 
SESJA III:    INNOWACYJNOŚĆ W SEKTORZE B+R; OFERTA I PRZYKŁADY 
 
Czy defekty są złe? Elektryczne metody identyfikacji defektów: DLTS i pochodne -  Krzysztof 
Gościński  
 
Dozymetria termoluminiscencyjna - prof. dr hab. Andrzej Suchocki 
 

Profilaktyka przede wszystkim – wczesne metody wykrywania nowotworów - dr hab. Michał 
Godlewski (prof.) 
 

 
11.15 – 11.30 
 

 
Przerwa kawowa 
 

 
11:30 – 12:45 

 
SESJA IV:    PERSPEKTYWY I WYZWANIA  
 
Działalności pro-ekologiczna  - prof. dr hab. Marek Godlewski  
 
Technologia zastosowania do odzieży ochronnej   – dr hab. Konstanty Marszałek  
 
Model wsparcia innowacji poprzez Centrum Zarzadzania Innowacjami i Transferem Technologii 
PW - Marcin Postawka 
 

 
12:45 – 13:00 

 
Uroczyste zakończenie obrad: 
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk:  
Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik Projektu ze strony Centrum Transferu Technologii IFPAN 
 

 
13.00 - 14.00 
 

        
         Lunch  

mailto:grzybacz@agh.edu.pl
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Pierwsze warsztaty Centrum Transferu Technologii  

Instytutu Fizyki PAN 

z cyklu  

„INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes”  
 

realizowane w ramach projektu  

Dialog "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł" 

 

Jachranka, 27 październik - 28 październik 2017 r 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



Zamówienia publiczne we 
współpracy nauki z biznesem  

Maciej Zajączkowski 

   Innowacje w procedurach transferu technologii: 
Nauka-Przemysł Dialog 0047/2016 



Akty legislacyjne 

Dyrektywa UE 2014/24/UE Ustawa PZP 



Dyrektywa 2014/24/UE 

Motyw 35 preambuły: 
 

Należy popierać współfinansowanie programów 
badawczo-rozwojowych przez przemysł. Należy 
w związku z tym wyraźnie stwierdzić, że niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie w 
przypadkach braku takiego współfinansowania i 
gdy wynik działań badawczo-rozwojowych 
przeznaczony jest dla danej instytucji 
zamawiającej. 



Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 

pkt 3) zamówień, których przedmiotem są: 

lit. e) usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 
73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, 
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

– korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego 
własnej działalności, 

– całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający, 



Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 

pkt 3) zamówień, których przedmiotem są: 

lit. e) usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 
73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, 
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

– korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego 
własnej działalności, 

– całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający, 



Usługi badawcze i rozwojowe 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 115, z późn. zm.) art. 2 pkt 3: 

badania naukowe: 

a) badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 
teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o 
podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 
praktyczne zastosowanie lub użytkowanie,  

b) badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej 
wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, 

c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 
wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; 
badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, 
szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem 
prototypów objętych zakresem prac rozwojowych; 



Usługi badawcze i rozwojowe 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 115, z późn. zm.) art. 2 pkt 4: 
prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie 
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i 
działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania 
produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych 
produktów, procesów i usług, w szczególności: 
a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do 

tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są 
one przeznaczane do celów komercyjnych, 

b) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym 
oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy 
produkt komercyjny, a jego  produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych 
i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub 
demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, 
wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów 
kwalifikowanych pomocy publicznej, 



Usługi badawcze i rozwojowe 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 115, z późn. zm.) art. 2 pkt 4: 

c) działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem 
produktów,  procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane 
komercyjnie (…) 

Pojęcie "usług w zakresie badań naukowych„ „usług badawczych”, o których mowa w 
ustawie Pzp, należy więc utożsamiać z pojęciem "badań naukowych" zdefiniowanym 

w ustawie o zasadach finansowania nauki. To samo odnosi się określenia "usług w 
zakresie prac rozwojowych„ „usług rozwojowych”, które należy utożsamiać z 

pojęciem "prace rozwojowe", również zdefiniowanym w tej ustawie. 



Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 

pkt 3) zamówień, których przedmiotem są: 

lit. e) usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 
73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, 
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

– korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego 
własnej działalności, 

– całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający, 



Kody CPV 

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
oraz pokrewne usługi doradcze 
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
73110000-6 - Usługi badawcze 
73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze 
73112000-0 - Usługi badań morskich 
73120000-9 - Usługi eksperymentalno-rozwojowe 
73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój 
73420000-2 - Studium przedwykonalności i demonstracja 
technologiczna 
73430000-5 - Testy i ocena 



Wyłączenia generalne CPV 

73410000-9 - Badania wojskowe i technologia wojskowa 
73421000-9 - Rozwój sprzętu bezpieczeństwa 
73422000-6 - Rozwój broni palnej i amunicji 
73423000-3 - Rozwój pojazdów wojskowych 
73424000-0 - Rozwój okrętów wojennych 
73425000-7 - Rozwój samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych) i 
statków kosmicznych 
73426000-4 - Rozwój wojskowych systemów elektronicznych 
73431000-2 - Testy i ocena sprzętu bezpieczeństwa 
73432000-9 - Testy i ocena broni palnej i amunicji 
73433000-6 - Testy i ocena pojazdów wojskowych 
73434000-3 - Testy i ocena okrętów wojennych 
73435000-0 - Testy i ocena samolotów wojskowych, rakiet (pocisków 
rakietowych) i statków kosmicznych 
73436000-7 - Testy i ocena wojskowych systemów elektronicznych. 



Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 

pkt 3) zamówień, których przedmiotem są: 

lit. e) usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 
73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, 
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

– korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby 
jego własnej działalności, 

– całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający, 



Korzyści z usług przypadają wyłącznie zamawiającemu 
na potrzeby jego własnej działalności - ??? 

Przesłanka ta zostanie (…) spełniona jeśli rezultaty zlecanych 
badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług 
badawczych nie służą wyłącznie zamawiającemu tzn. w celu 
prowadzenia jego własnej działalności, tym samym prawa 
własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności 
przemysłowej dotyczące m.in. wynalazków, wzorów 
użytkowych i wzorów przemysłowych) do wyników badań lub 
prac rozwojowych przysługują nie tylko zamawiającemu, ale 
również innym podmiotom. 



Korzyści z usług przypadają wyłącznie zamawiającemu 
na potrzeby jego własnej działalności – opinia 2016 r. 

Zamawiający, powołujący się na tę przesłankę, nie ma prawa ograniczać 
dostępu do wyników badań. Nie wystarcza tutaj sama publikacja 
sprawozdania, jeżeli nie udostępnia się do swobodnego korzystania wyników 
szczegółowych, czy w ogóle utrudnia dostęp do wyników badania. Rezultat 
takiego badania, nie powinien być udostępniany selektywnie czy też nie 
powinno tworzyć się barier w dostępie do niego. Nie mogą być to zarówno 
bariery prawne jak i – moim zdaniem – ekonomiczne. Ekonomiczne 
polegałyby np. na różnicowaniu ceny udostępnienia rezultatu w zależności od 
potencjalnego nabywcy. O ile nie można w mojej opinii zanegować 
możliwości pobierania opłat za udostępnienie to opłaty te powinny być 
jednocześnie równe dla wszystkich zainteresowanych oraz w rozsądnej 
wysokości. Rozsądną będzie kwota, która nie będzie sztucznie zawyżana, 
wynikać będzie z realnej wartości rynkowej rozwiązania, nie będzie zawierała 
w sobie wygórowanego zysku/marży zamawiającego. Kluczowe zatem są 
oferowane przez zamawiającego warunki licencyjne i warunki odpłatności. 

Piotr Wójcik - http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/zamowienia-na-uslugi-badawczo-rozwojowe-po-nowelizacji-pzp 
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Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 

pkt 3) zamówień, których przedmiotem są: 

lit. e) usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 
73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, 
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

– korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby 
jego własnej działalności, 

– całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający, 



Całość wynagrodzenia za świadczoną usługę 
wypłaca zamawiający - ??? 

• podmiotem zobowiązanym do zapłaty całości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy jest jeden 
podmiot – zamawiający 

Nie ma znaczenie pochodzenie środków (statut, UE, granty) 

• współponoszenie przez wykonawcę kosztów 
realizacji udzielonego mu zamówienia 

Udział w finansowaniu zamówienia musi ponosić 
osoba trzecia np. prywatny przedsiębiorca 

(przemysł), lub jednostka naukowo-badawcza. 



Podsumowanie art. 4 pkt 3 lit. e 

• przedmiotem zamówienie musi być usługa 
badawcza lub rozwojowa – zgodnie z definicją 

• jeśli usługa badawcza lub rozwojowa objęta 
jest kodem CPV, należy wykazać: 

usługi nie są w całości opłacane przez 
zamawiającego lub 

korzyści ze zlecanych usług nie przypadają 
wyłączenie zamawiającemu na potrzeby 
jego własnej działalności. 



Przykłady 



Dziękuję za uwagę 

   Innowacje w procedurach transferu technologii: 
Nauka-Przemysł Dialog 0047/2016 



 
 

Od pomysłu do przemysłu… 

Bartłomiej Witkowski 
Instytut Fizyki PAN 

Technologia wzrostu nanosłupków ZnO – droga od 
pomysłu i pierwszych badań do bardzo szybkiej, 

prostej, taniej i bezpiecznej technologii 



Motivation - sensors 

Sensors of toxic 
compounds 
 life and health care 

UV detectors: 
 life and health 
care 
 military airforce 

Hydrocarbons detectors 
based  on the optical signal 
 aircraft industry 

Solar cells technology 



Why ZnO? 

1. Sensing properties 

2. Wide band gap - a transparent material 

3. Bio-compatible 

4. Flexible 

5. Electrical properties – n type 

6. Non-toxic 

7. Available 
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 VLS by the ALD method  

VLS : Vapor – Liquid – Solid 
 
 



ALD - Atomic Layer Deposition (Epitaxy) 
 ALTERNATE SUPPLY OF 

COMPONENTS 
• No reaction in gas phase 
• Possibility of use of aggressive 

precursors 
• Low growth temperature is 

possible! 
 

  HIGH UNIFORMITY 
•  Covering a very complicated 

structures 
 

  SELF-LIMMITING PROCES 
• Growth rate is NOT dependent 

on flux homogeneity 
• Maximal growth rate 1ML per 

cycle 
High-k oxide 

Before deposition 

After deposition 



Substrate preparation 

Au 

Au-Ga droplets formation  
through the RTP process 

GaAs 

Chemical and thermal 
preparation 

Deposition of thin gold film 

GaAu GaAu GaAu GaAu GaAu GaAu GaAu 

GaAs 



Nanorods 1 Nanorods 2 

Nanorods obtained by the ALD method 



Hydrothermal method 

Low cost of equipment and precursors 

Fast growth rate 

Safety 

Low temperature growth 

Repeatability of results 

The hydrothermal method is a growth from the aqueous solution 

at increased temperature.  



Hydrothermal method 
Temperature  

(pressure + microwaves) 

Precursors 
+ 

Solvent 
+ 

pH regulator 

Ertec Model 01-03 Magnum  



Temperature  
(pressure + microwaves) 

Precursors 
+ 

Solvent 
+ 
pH 

regulator 

Ertec Model 01-03 Magnum  

Hydrothermal method 



Developed surface - nanorods 
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TEM measurements 



Photoluminescence at RT 

Wavelength [nm] 
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Our goal 

Development of a new growth 

technology of ZnO 

nanostructures – what’s new in 

our approach? 



ZnO nanorods by the hydrothermal method – other groups 

Zinc precursors Zn concentration Additives Growth temp. Growth time 

Nitrate 0,1 M HMT 95ºC 1-10 h 

Nitrate 0,1 M HMT 90 ºC 3-72 h 

Nitrate 0,1 M HMT 95 ºC 1-12 h 

Nitrate 0,01-0,06 M HMT 60 ºC 3 days 

Nitrate 0,05 M HMT 90 ºC 6 h 

Chloride 0,04 M Amonia 90 ºC 4 h 

Nitrate 0,025M Diethylenthetraamin 90 ºC 1-3 h 

Acetate 0,025M HMT 90 ºC 1h 

Chloride 0,025M HMT 90 ºC 1h 

Nitrate 0,025M HMT 90 ºC 1h 

Nitrate 0,01 M HMT 95 ºC 1-2 h 

Sulfate VI 0,01 M NH4F 60 ºC 1-10 days 

Acetate 0,005M HMT, HCl 90 ºC 1h 

Acetate 0,2M NaOH 50 ºC 3 -5 minutes 



Reaction mechanism 

Solution: 
 Deionized water 
 Zinc acetate 
 pH regulator 
 

pH of the solution = 7 - 10 
 

Zn(CH3COO)2 

 

Zn(CH3COO)2 + pH regulator→ Zn(OH)+CH3COO- 

 

Zn(CH3COO)2 + pH regulator → Zn(OH)2 



pH = 7 - 10 
 

Reaction mechanism 

Zn(CH3COO)2 + pH regulator => Zn(OH)+CH3COO- 



Starting pH = 7 - 10 
 

Final pH= 6,5 
 

Reaction mechanism 



Zn(OH)+CH3COO-  (temp.) → ZnO+ CH3COOH 
 

Reaction mechanism 



Can we control the process? 



Growth control – pH of the solution 



Growth control – Zn concentration 



Substrate 

GaAs 
 

Si 
 

GaN 
 

Glass 
 



Growth nucleation 

  Nanoparticles or layer containing pure gold 

 

  Nanoparticles or layer of ZnO 

 

 

  Presence of the hydroxyl groups on the surface: 

 - natural decoration of the OH groups (pure gold or silver) 

 - adsorption of one-time disotiatied acetate group 

 



Growth of the oriented nanords 



Summary of technological part 

Extremly high growth rate (few minutes) 

Substrate - almost any type 

Safe and cheap precursors 

Growth conditions - ~50°C 1 atm (safety and costs) 

Repeatability of results 

High quality of the nanorods 

Control of the sizes and orientation 



Present applications 

 
• Phtovoltaic cells (14 %)  

• UV sensor (Sensitivity: 0,02 W / m2, detection of light of 0,1µW) 

• Very high sensitive photoresistors (optical switch) 

• Gas sensors 

• Substrate for growth of other nanostructured materials        

          (3-D oxide structures) 

 



A new generation of solar cells based on ZnO NRs  

Napięcie, V 

P
rą

d
, A

 

ZnO:Al 

ZnMgO (ALD) 

ZnO NRs 

Si (p) 

Al 

 



 

Changes in Ω(t) under light 

UV detector based on the ZnO nanorods 



D. Gedamu, I. Paulowicz, S. Kaps, O. Lupan, S. Wille, G. Haidarschin, Y. K. Mishra, and R. Adelung, Adv. Mater., 

DOI: 10.1002/adma.201304363 (2013). 

UV detector based on the ZnO nanorods 
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Sensitive photoresistor 



Diagram based on Anderson model 

 

Si acceptors concentration:1.52x1012 cm-3  

ZnO donors concentration: 2.20x1015 cm-3   (calculated from the slope 1/C2) 

Sensitive photoresistor 



Hydrothermal method – substrate sizes 

2011 

1 x 1cm 

2014 

5 x 5 cm 

2017 

15,6 x 15,6 cm 



Tania technologia? 

1kg Zn acac = 21 zł / kg 
1kWh = 0,52 zł 
1 proces = 3g Zn acac, 1/60 kWh, 25 ml 1-mol NaOH + zarodki 
 
- koszt octanu: 0,06 zł 
 - koszt prądu: 0,02 zł 
 - koszt wody i NaOH: 0,02 zł 
 - koszt zarodkowania: 0,01 zł 
 - Podłoże: ?? (dla szkła: 0,20 zł) 
 
Koszt wytworzenia nanosłupków na podłożu 5x5 cm =  11 gorszy 
 

Nanotechnologia nie musi być droga! 



Dziękuję za uwagę! 



  

 
 

 

Spółka jako element procesu 
komercjalizacji wiedzy 

 

Pierwsze warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN 

z cyklu  

„INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes”  

 

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn 

Jachranka 27 październik – 28 październik 2017 r. 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Spółka  

 

1. Spółka jako „narzędzie” – k.s.h. 

2. Spółka celowa – projekt ustawy 2.0  

3. Spółka celowa Instytutu Fizyki PAN – NanoTechIP sp. z o.o. 

4. Spin-off  

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Spółka k.s.h 

 

1. Podmiotowość prawna 

2. Rodzaje spółek (specyfika sp. z o.o.) 

3. Nomenklatura: spółka celowa – zadania (a ustawa POSW) 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Spółka celowa 
 

1. Uczelnia - Ustawa PSW - art. 86a. 1. Uczelnia, w celu 
komercjalizacji pośredniej, może utworzyć wyłącznie 
jednoosobową spółkę kapitałową, z zastrzeżeniem art. 86b 
ust. 1, zwaną dalej „spółką celową” 
 

2. PAN - Ustawa o PAN - art. 83. 1. Akademia i jej instytuty 
mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i 
prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu 
transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, 
obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje 
spółek handlowych. 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Spółka celowa 
 

1. Komercjalizacja pośrednia /np. obejmowanie warrantów 
subskrypcyjnych/ 

2. Komercjalizacja bezpośrednia 
3. Działalność gospodarcza /np. szkolenia i doradztwo/ 
 

Intencją proponowanych zmian jest, aby spółka celowa w ramach komercjalizacji pośredniej 
miała pewną elastyczność i poza udziałami i akcjami mogła też obejmować warranty 
subskrypcyjne; 

Obok prowadzenia działalności związanej z komercjalizacją pośrednią oraz bezpośrednią 
prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem wyodrębnienia tej działalności pod 
względem organizacyjnym i finansowym.  

Wprowadzenie takiego rozwiązania może zwiększyć atrakcyjność oferty spółek celowych dla 
biznesu. Wskazuje na to chociażby zakres usług oferowany przez inne podmioty. 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Spółka celowa 

 

1. Usługa strategicznego planowania technologii /16 
instrumentów w tym narzędzia wspomagające zarządzanie procesem 
projektowym, szacowanie popytu, tworzenie trójwymiarowych 
wizualizacji oraz analizę danych biznesowych/ 

 

1. Struktura tzw. jednego okna /proponowane rozwiązania 
zmierzają do uproszczenia zwłaszcza dla współpracujących ze spółkami 
celowymi firm/ 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Proces komercjalizacji wiedzy 
 

1. możliwość zakładania więcej niż 1 spółki celowej  
 

2. zmiany w zakresie finansowania komercjalizacji: 
„1a. Na działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, jednostka naukowa 
przeznacza nie mniej niż 2%środków finansowych przyznanych na utrzymanie 
potencjału badawczego. 
1b. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której utworzono centrum 
transferu technologii, …, z przyznanych środków finansowych przeznaczonych na 
działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, finansuje działania tego centrum w 
tym zakresie.” 
 
ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki 
prowadzenia działalności innowacyjnej (mała ustawa o innowacyjności) 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Proces komercjalizacji wiedzy 
 

1. uwzględnienie wyników działalności spółek celowych w ocenie parametrycznej 
jednostek naukowych uczelni. 

2. zmiana systemu oceny parametrycznej przez zwiększenie wagi wdrożeń, 
komercjalizacji, oddziaływania społecznego i umiędzynarodowienia;  

3. zmiana systemu oceny pracowników naukowo-dydaktycznych, w której uwzględnione 
będą następujące aspekty: zmniejszenie nacisku na liczbę publikacji z jednoczesnym 
zwiększeniem roli jakości publikacji, premiowanie w ocenie pracownika projektów 
posiadających potencjał wdrożeniowy, współpracy z przemysłem i biznesem;  

4. ocena pracowników w większym stopniu uwzględniająca wdrożenia i komercjalizację: 
uwzględnianie wdrożonych patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, 
zwłaszcza wdrożonych, w ocenie dorobku naukowego podczas przyznawania habilitacji 
lub tytułu profesora na równi (lub w wyższym stopniu) z publikacjami z listy „A” 
MNiSW;  

 
projekt z dnia 16 września 2017 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Proces komercjalizacji wiedzy 

 
1. wprowadzenie doktoratu przemysłowego - wdrożeniowego  

2. reorganizacja uczelni pod kątem ich specjalizacji i lepszej współpracy z biznesem 

3. wprowadzenie urlopu na komercjalizację technologii opracowanej na uczelni 
(półrocznego urlopu na rozwój spółki mającej na celu komercjalizację technologii 
należącej do uczelni, optymalnie – w formie płatnej) 

4. zmniejszenie obciążeń dydaktycznych naukowców na wczesnym etapie kariery na 
rzecz rozliczania czasu przeznaczanego na działalność związaną z wdrażaniem 
osiągnięć naukowych   

5. wprowadzenie mechanizmów stałego finansowania komercjalizacji wyników prac 
B+R  

 

projekt z dnia 16 września 2017 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 
2.0) 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Proces komercjalizacji wiedzy 
 

1. wyodrębnienie strumienia finansowania z przeznaczeniem na wsparcie 
komercjalizacji - w ramach dotacji statutowej w określonej wielkości 
procentowej; 

2. wzmocnienie wagi wdrożeń w ocenie wyników działalności naukowej jednostek 
naukowych - podwyższenie punktacji za komercjalizację wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych, wdrożone patenty, know-how;   

3. ocena projektów naukowych powinna opierać się na zasadach biznesowych w 
kontekście oceny potencjalnego zwrotu z ich dofinansowania, zaś realizacja 
projektów naukowych powinna mieć charakter elastyczny i być na bieżąco 
monitorowana pod kątem możliwości otrzymania innowacyjnych produktów – 
odpowiedzialność jednostki dofinansowującej za biznesowy nadzór nad 
badaniami, wskaźniki projektu powinny podkreślać aspekt innowacyjny  

 
ustawa o zasadach finansowania nauki  

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 
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Spółka NanoTechIP sp. z o.o. 
Udziały: jedyny udziałowiec - IF PAN 

Siedziba: Warszawa, Al. Lotników 32/46 

Zadania: komercjalizacja i wdrożenia 

www: http://www.nanotechip.eu/ 

Członkostwo: Porozumienie Spółek Celowych 

Projekty bezpośrednie: Inkubator Innowacyjności + 

(konsorcjum: UWRC sp. z o.o. ; UW, PŚ; NanoTechIP sp. z o.o.)  

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

NanoTechIP sp. z o.o.  

w procesie komercjalizacji wiedzy 

 

całość wypracowanego przez spółkę celową zysku,  

który zostanie przekazany  

instytutowi odpowiednio jako wspólnikowi (dywidendy), 

należy przeznaczyć na działalność statutową instytutu 

. 
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NanoTechIP sp. z o.o.  

najbliższe działania w procesie komercjalizacji wiedzy 

 

1. Realizacja Inkubatora Innowacyjności + (działania na rzecz IFPAN) 

2. Współpraca wdrożeniowa: „powłokowanie podwozi”  

3. Współpraca wdrożeniowa:  spółka akcyjna – AGD  

4. Współpraca finansowa: SciTech Fund sp. z o.o.; VC LINK sp. z o.o. 

5. Współpraca międzynarodowa: ITA (ITALY), IDN (NORWAY), NC 

6. Spin-off 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 
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NanoTechIP sp. z o.o. w procesie komercjalizacji wiedzy 
 

1. Projekty wdrożeniowe – konkurs :  
 6.11 – ogłoszenie 
 4.12 – zamknięcie naboru 
 /listy intencyjne, licencje, spin-off/ 
 http://www.uott.uw.edu.pl/konkurs-o-grant/ 

 
2.    28-30.11 zespoły naukowe coaching/Paweł Bochniarz/ 
 
3.    Analizy rynkowe / wyceny – licencje i spin-off 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

TA + WH 

 

 

 

 

 Druk 3D      Roboty i oprogramowanie 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

możliwość nanoszenia powłok zabezpieczających 



  

 
 

Współpraca międzynarodowa 

 

 

 

 

Lista zainteresowanych przedsiębiorstw włoskich 

 

      http://www.id-norway.com/ 
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Podsumowanie 
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,  

ustawa o PAN , ustawa o IB 
 

stworzenie mechanizmów  
rozwoju technologii i jej transferu do przemysłu, wykorzystujących 

rolę środowisk naukowych, współpracujących ze sobą  
 

na przykładzie Niemiec, Finlandii i Szwajcarii –  
reorganizacja uczelni, jednostek naukowych PAN i instytutów 

badawczych,  
w tym stworzenie silnych, dobrze wyposażonych instytutów 

badawczych (wg modelu Fraunhofer-Gesellschaft)  
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Dziękuję bardzo za uwagę. 
 

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn 
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www.puremat.pl 

  

 

 

 
Pierwsze warsztaty Centrum Transferu Technologii  

Instytutu Fizyki PAN 

z cyklu  

„INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes”  

 

 

 

Spółka Puremat Technologies Spółka z o.o. – od koncepcji do komercjalizacji 

 

 

Jachranka, 27 październik 2017 r 
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www.puremat.pl 

Prof. Andrzej Mycielski współautor: 

 
– Badania półprzewodników z 

wąską przerwą energetyczną; 

– Metody otrzymywania dwu-
anionowych półprzewodników; 

– Badanie oddziaływania typu 
Van/Vleck’a w półprzewodnikach z 
żelazem; 

– Metody otrzymywania ultra-
czystego Magnezu i Manganu 
(Mn) (Patenty); 

– Metody otrzymywania ZnTe and 
(Cd,Zn)Te z fazy pary; 

– Otrzymywanie podłoży do 
epitaksji; 

 

– Omawiane tu zastosowania są 
jego współautorstwa 

 



www.puremat.pl 

Wlewki:   = 6 mm, 10 mm, dł.: 10-25 mm 
   = 15 mm, 20 mm, 25 mm, 
 długość: 20-30 mm 

Kawałki ≈ (10x20, 10x10, 10x5...)mm²   

                 ~ 3 mm grubości 

Wlewki:   = 6 mm, 10 mm, 12.5 mm,15 mm, 
  17 mm and 20 mm, dł.: 20-30 mm 

Kawałki: 10 mm i mniejsze 

Ultra-czyste materiały do MBE i innych technik 

półprzewodnikowych - Magnez (Mg) i Mangan (Mn) 



www.puremat.pl 

 

Sprzedaż jako Instytut Fizyki PAN od ponad 20 lat. 

Odbiorcami 90 laboratoriów i firm, w tym między innymi: 

 
USA:  Alfa Aesar/Johnson Matthey, MIT, University of California, IBM 

Corporation IBM T.J.Watson Research Center, 3M Center, University of 
Minesota, VEECO Compound Semicondurcotr Inc., Brookhaven National 
Laboratory 

 

JAPONIA: Tokyo Institute of Technology, Tohoku University, Osaka City University, 
Kyoto Institute of Technology, University of Tsukuba 

 

NIEMCY:   Universität Karlsruhe, Humboldt-Universität Berlin, MaTecK GmbH, 
Universität Bremen, Universität Würzburg, Paul-Drude-Insitute für 
Festköperelektronik Berlin 

 

FRANCJA  Azelis France SAS, CNRS-Université Joseph-Fourier Grenoble, 
CEA/Grenoble-CNRS 

 

oraz laboratoria i firmy z: Chin, Tajwanu, Korei, Australii, Szwecji, Szwajcarii, Włoch, 
Finlandii, Hiszpanii, Austrii, Wielkiej Brytanii 



www.puremat.pl 

Technologia zastrzeżona - 16 patentów krajowych, powołany 
PUREMAT Technologies Spółka z o.o. z 20% udziałem 
spółki celowej IF PAN - NanoTech, umowa kooperacyjna 
regulująca wzajemne relacje 

PUREMAT Technologies oferuje 1, 2 i 3 calowej średnicy 
targety i wlewki super czystego Magnezu – Mg 5N+ 
(99,999%) oraz super czysty Mangan -  Mn 5N+ (99,999%) 

 



www.puremat.pl 

Wlewki Mg 5N+ (99,999%):  

Φ 76,2mm, długość 135mm, waga 

ok. 1kg 



www.puremat.pl 

W przygotowaniu do wprowadzenia na rynek nowy produkt – 

kryształy (Cd,Mn)Te na detektory promieniowania X i gamma 

Kryształy (Cd,Mn)Te - 1,5 cala Kryształy (Cd,Mn)Te – 2 cale 

Kryształ 1,5 cala (Cd,Zn)Te, 10% Zn 



www.puremat.pl 

 

W przygotowaniu do wprowadzenia płytki do detektorów promieniowania 

X i gamma z kontaktami w postaci pixeli lub pasków 

 

441 pixels 1,02x1,02 mm             144 pixels 2,26 x 2,26 mm 



www.puremat.pl 

Konsorcjum składające się z:  

 Instytutu Fizyki PAN 

 Politechniki Warszawskiej 

 Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz 

 Puremat Technologies Sp. z o.o. otrzymało i najbliższym czasie 

podpisze umowę z NCBR z programu Techmatstrateg (12mln 

PLN) na infrastrukturę i doprowadzenie do komercjalizacji 

detektorów promieniowania X i gamma na podłożu (Cd,Mn)Te. 

 



www.puremat.pl 

www.puremat.pl 

Al. Lotników 32/46  

02-668 Warszawa 
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Czy defekty są złe?
Elektryczne metody identyfikacji defektów: 
DLTS i pochodne

LaplaceDLTS System oraz Transient Processing Utility:
oprogramowanie pomiarowe i analityczne do charakteryzacji 
procesów wykładniczych

Krzysztof Gościński, IF PAN
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Co to jest DLTS?

 Deep Level Transient Spectroskopy –
Spektroskopia Kinetyk Głębokich Defektów

Conventional DLTS wynaleziona przez D. V. Langa w 1974 
(D. V. Lang, JAP 45, 2023 (1974) – ponad 2300 cytowań)

Okazała się być znakomitym narzędziem dla diagnostyki defektów w 
półprzewodnikach, zarówno w laboratoriach naukowych jak i w 
przemyśle.

Powody:

• Czułość (poziom wykrywalności) - 1 defekt na 1013 atomów 
kryształu,

• Proste i tanie oprzyrządowanie oraz prosta obsługa.
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Zasada:

Pojemność (C) Temperatura (T)

C(t2)-C(t1)
t

t2t1

D. V. Lang, JAP 45, 2023 (1974)

• DLTS jest metodą ilościową,
• Charakteryzuje się wysoką wykrywalnością,
• Ma zastosowanie do różnorodnych struktur 

urządzeń elektronicznych,
• Umożliwia profilowanie przestrzenne.

ale…

Rozdzielczość energetyczna jest kiepska –
ograniczana przez rozmycie aparaturowe do
(e1/e2) ≥  20, więc stany energetyczne 
różniące się o < 50meV pojawiają się jako 
jeden pik wykresu DLTS.

Wielu eksperymentatorów próbowało poprawić te parametry –
nadaremnie. 

A. Istratov and O. F. Vyvenko, 
Review of Scientific Instruments, 70, 1233 (1999)
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Nowa wersja DLTS – Laplace DLTS

Laplace DLTS (High Resolution DLTS) zachowuje wszystkie zalety konwencjonalnej
metody DLTS zapewniając

rozdzielczość lepszą o rząd wielkości!

Dzięki dużej rozdzielczości metoda Laplace DLTS pozwala wyjaśnić wiele zjawisk i rozwiązać 
wiele problemów, np.:

• jednoznacznie identyfikować defekty → precyzyjny pomiar pozwala określić
- poziomy energetyczne,
- symetrię i strukturę mikroskopową defektów,

• określić wpływ ciśnienia i naprężeń na struktury i przyrządy elektroniczne,

• zbadać defekty w półprzewodnikach stopowych, szeroko wykorzystywanych w 
nowoczesnej elektronice, takich jak Si-Ge, GaAs-AlAs, GaN-AlN, itd.,

• ... i wiele, wiele innych - patrz artykuł przeglądowy w J. Appl. Phys. 2004.

http://dx.doi.org/10.1063/1.1794897
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Idea:

Transformata Laplace’a: f t F s e dsst( ) ( )= -
Ą

ň
0

f t e s t( ) = - 0
(zmierzona kinetyka) F s s s( ) ( )= -d 0 (funkcja spektralna)

Poszukiwanie funkcji spektralnej to policzenie odwrotnej transformaty Laplace’a.
Numerycznie: stosując metodę regularyzacji Tichonova.
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Właściwości metody Laplace DLTS

● Redukuje aparaturowe poszerzenie sygnału charakterystyczne dla klasycznej 
metody DLTS,
 pomiary są dokonywane w stałej i stabilizowanej temperaturze,
 parametry pomiaru są optymalizowane ze względu na S/N,
 zastępuje metodę double boxcar zaproponowaną przez D.V. Langa

przez odwrotną transformatę Laplace’a dowolnie długo 
uśrednianych kinetyk;

● Potrafi rozróżnić defekty o bardzo zbliżonych współczynnikach emisji
(e1/e2) ≈ 2, co odpowiada rozdzielczości ~2meV w temperaturze 100K
(dla klasycznej metody DLTS (e1/e2) ≈ 10..20),

● Ale… 
jest wrażliwa na szum w wynikach pomiaru!

J. Appl. Phys., 76, 194, (1994)
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Przykład:

Rozdzielenie blisko położonych współczynników emisji domieszki złota oraz 
kompleksu złoto-wodór w krzemie

Courtesy of professor A.R. Peaker, 
University of Manchester.

• Hydrogen complexes with gold to 
form a series of states,

• The gold acceptor and the AuH
acceptor G4 have very similar 
electron emission rates,

• Conventional DLTS (inset) shows 
near ‘ideal’ DLTS line shape and 
width,

• Laplace DLTS clearly separates the 
two defects which are 15meV apart.

Appld Phys Lett, 73, 3126 (1998)
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Oprogramowanie Laplace DLTS System

Etapy charakteryzacji próbek:

1. wstępna ocena jakości próbki (CV, IV),

2. skanowanie interesującego zakresu energii (temperatury) w celu 
zidentyfikowania obszarów wymagających dokładnego zbadania (CT, DLTS),

3. szczegółowa analiza wybranych zakresów energii (LaplaceDLTS).

Wszystko to mamy!
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Oprogramowanie Laplace DLTS System

Elementy oprogramowania:

 moduł CV,

 moduł IV,

 moduł CT,

 moduł konwencjonalnej DLTS (3 warianty metody),

 moduł Laplace DLTS (3 metody obliczeniowe),

 baza danych pomiarowych oraz wyników analizy, z własnym, niezależnym 
programem do manipulacji danymi,

 baza znanych defektów wraz z narzędziem do porównywania danych 
zmierzonych z literaturowymi,

 symulator kinetyk (do sprawdzania systemu).

Program wykorzystuje równolegle trzy metody obliczeniowe do wyliczania 
funkcji spektralnej (liczenia odwrotnej transformaty Laplace’a) oraz –
dodatkowo - jedną metodę uproszczoną do wstępnej analizy kinetyki.
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Oprogramowanie Laplace DLTS System
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Oprogramowanie Laplace DLTS System
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Oprogramowanie Laplace DLTS System
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Oprogramowanie Laplace DLTS System
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Oprogramowanie Laplace DLTS System



Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł

Dialog 0047/2016

Oprogramowanie Laplace DLTS System

• Zostało pierwotnie stworzone z myślą o pomiarach i analizie kinetyk zmian 
pojemności próbek ze złączem Schotky’ego. Przeszło jednak istotne zmiany 
w trakcie swojej ewolucji i teraz służy do wykorzystania takich technik 
pomiarowych (w wersji konwencjonalnej oraz Laplace) takich jak:

 klasyczne DLTS,

 Current DLTS,

 Optical DLTS,

 Minority Carrier TS,

 Optically Excited Current TS,

 i wiele innych, pochodnych.

• Jest wykorzystywane do badań i charakteryzacji materiałów i urządzeń o 
najrozmaitszych właściwościach: kryształów, złączy półprzewodnikowych, 
materiałów przewodzących i wysokooporowych, nanostruktur, zjawisk 
elektrycznych i optycznych, badań z zastosowaniem ciśnienia 
hydrostatycznego i jednoosiowego, itd.
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Sprzedaż oprogramowania

• Sprzedajemy licencje na dwa systemy:
 do pomiarów i analizy – Laplace DLTS System,

 do analizy danych z dowolnych pomiarów –
Transient Processing Utility.

• Każdy z programów jest zabezpieczany kluczem 
sprzętowym (Sentinel HASP)

• Każda licencja może być kupiona jako:

 testowa, ważna jeden rok od daty zakupu (data końcowa 
jest wpisywana do klucza zabezpieczającego),

 czasowo nieograniczona.
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Instalacje
Sprzedaliśmy do tej pory, od roku 2003, 85+ licencji, głównie do ośrodków naukowych, ale także do firm produkcyjnych. 
Oto częściowa lista użytkowników (licencje nieograniczone czasowo):

• Photon Science Institute and School of EEE, University 
of Manchester, UK, 4 systems

• University of Surrey, UK , National Ion Beam Facility, 
on beam line, 1 system

• ISOLDE, CERN, Switzerland, 1 system dedicated to 
radionuclides

• Centre for Electronic Devices and Materials, Sheffield 
Hallam University, UK, 2 systems

• Institute of Physics and Astronomy, University of 
Aarhus, Denmark, 2 systems

• High Magnetic Fields Laboratory, CNRS, Grenoble, 
France, 1 system

• University of Pretoria, Republic of South Africa, 3 
systems

• Department of Physics, Nelson Mandela Metropolitan 
University, Port Elisabeth, Republic of South Africa, 1 
system

• University of Tel-Aviv, Israel, 1 system

• Laboratorio MDM – INFM, Milano, Italy, 2 systems

• Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes, 
CNRS/ULP, Strasbourg, France, 1 system

• Emerging Technologies Research Centre, De Montfort
University, Leicester, UK, 1 system

• School of Physics & Astronomy, University of 
Nottingham, UK, 3 systems

• Institut für Angewandte Physik/Halbleiterphysik, 
Technische Universität Dresden, Germany, 2 systems

• College of Science, Sultan Qaboos University, Muscat, 
Sultanate of Oman, 1 system

• Department of Physics, Nelson Mandela Metropolitan 
University, Port Elisabeth, RPA, 1 system

• The Blackett Laboratory, Imperial College London, 
London, UK, 1 system
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Instalacje cd.

• Equipe Défauts étendus et nano-objets: Structure et 
Thermodynamique, Marseille, France, 1 system

• Department of Electrical and Computer Engineering 
University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 
1 system

• CapeSym Inc., Natick, MA, USA, 1 system

• MIT, Microphotonics Center, Cambridge, MA, USA, 1 
system

• Istanbul Universitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, 
Istanbul, Turkey, 1 system

• NaMLab GmbH, Dresden, Germany, 1 system

• Laboratoire d'Analyse et d'Architecture Des Systèmes, 
Toulouse, France, 1 system

• Department of Physics, The University of Hong 
Kong, Hong Kong, 1 system

• Tallinn University of Technology, Thomas Johann 
Seebeck Department of Electronics, Tallin, Estonia, 1 
system

• Technische Universität Berg Akademie Freiberg, 
Freiberg, Germany, 1 system

• Rochester Institute of Technology, Rochester NY, 
USA, 1 system

• Lehigh University, Department of Physics, Bethlehem 
PA, USA, 1 system

• University of California, Berkeley, Berkeley CA, USA, 
1 system

• University of California, Santa Barbara, Santa Barbara
CA, USA, 1 sysyem

• Laboratoire Genie Electrique et electronique de Paris,
Centrale Supelec, Gif-Sur-Yvette , France, 1 system

• Institut Ruđer Boškowić, Zagreb, Croatia, 1 system

• Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa, 1 system

• …
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Sprzedaż sprzętu pomocniczego

• Fast Pulse Interface
 przełącznik do pomiarów z pobudzeniem elektrycznym 

dla wysokich napięć i/lub krótkich impulsów 
pobudzających

• TTL Signal Galvanic Separator

 zestaw konwerterów zamieniających sygnał elektryczny 
TTL na impulsy światła w światłowodzie, służący do 
galwanicznej separacji przyrządów pomiarowych 
synchronizowanych sygnałami cyfrowymi
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www.LaplaceDLTS.eu



Dziękuję!

Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł

Dialog 0047/2016



Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł

Dialog 0047/2016



Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł

Dialog 0047/2016

Transient Processing Utility

• Oddzielny program wykorzystujący algorytmy i procedury 
numeryczne systemu Laplace DLTS do analizy dowolnych przebiegów 
wykładniczych

• Stanowi uzupełnienie systemu Laplace DLTS, ale jest także 
produktem niezależnym, mającym zastosowanie do obróbki danych z 
innych eksperymentów i pomiarów, takich np. jak badania:
- zaników emisji optycznej, 
- rozpadu promieniotwórczego, 
- procesów starzenia itd.

czyli wszelkich procesów charakteryzujących się wykładniczym 
zanikiem lub narastaniem mierzonej wielkości.
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Transient Processing Utility
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Transient Processing Utility



FPI – Fast Pulse Interface
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Venture Capital jako alternatywny 
sposób finansowania działań 

komercjalizacyjnych 

Łukasz Kajdas 
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Venture Capital 

„Smart money” 
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Venture Capital 
Kapitał podwyższonego ryzyka 

Charakterystyka inwestycji VC: 
• Spółki obarczone dużym ryzykiem biznesowym 
• Inwestycje na rynku prywatnym 
• Wsparcie spółek przez zespół zarządzający funduszem VC – operacyjne, korporacyjne, 

finansowe  
• Specyficzne, „szyte na miarę” warunki inwestycji: 

 Drag along 
 Tag along 
 Prawo pierwszeństwa  do nabycia udziałów sprzedawanych przez któregokolwiek z 

udziałowców 
 Anti-dilution protection 
 Minimalny IRR dla funduszu VC 
 Lock-up dla zespołu projektowego 
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Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. 

pierwszy w Polsce (od 2005 r.) 
 
profesjonalny 
 
instytucjonalny 
 
     Inwestor w fundusze Venture Capital (Fund of Funds) 
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Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. 
18 funduszy VC 

o 2 dotacja MG 
o 12 PO IG 
o 4 SPPW 

 

ponad 200 spółek portfelowych 
 

57% 

5% 

7% 

12% 

1% 

17% 

Ilociowo ICT

przemysł

ochrona zdrowia /
biotechnologia

oprogramowanie

ochrona środowiska

inne

46% 

6% 
10% 

15% 

1% 

22% 

Wartościowo 
ICT

przemysł

ochrona zdrowia /
biotechnologia

oprogramowanie

ochrona środowiska

inne

Źródło: KFK S.A. 
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Startupy w Pałacu 2017 

Sukcesy spółek z portfeli funduszy VC 
współtworzonych z KFK 
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Startupy w Pałacu 2017 

DrOmnibus tworzy aplikacje wspierające edukację i terapię 
dzieci ze specjalnymi potrzebami (autyzm, zespół Downa).  
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Synerise to platforma pozwalająca zwiększyć efektywność działań 
marketingowych poprzez personalizowaną komunikację z klientami, 
realizację kampanii w kanałach online (kampanie email, push, sms) 
oraz offline (wifi, sklepy stacjonarne i offline), automatyzację 
marketingu oraz tworzenie i rozwój programów lojalnościowych. 

Startupy w Pałacu 2017 
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LGM rozwija technologię sterowania mocą pozwalającą uzyskać 
więcej mocy z generatorów energii elektrycznej. Usunięcie 
ograniczenia z generatorów z magnesami stałymi, pozwoliło spółce 
uzyskać nawet 5 razy więcej mocy niż nominalna.  

Startupy w Pałacu 2017 
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Nanoceramics ma na celu komercjalizację sposobu 
otrzymywania nanoceramiki magnetycznej charakteryzującej się 
wysoką indukcją nasycenia i bardzo dużym oporem właściwym, 
dzięki czemu może być stosowana w urządzeniach używających 
prądu o wysokiej częstotliwości (powyżej 1 MHz). 

Startupy w Pałacu 2017 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Virtual Power Plant opracowała inteligentne narzędzia 
pozwalające na dostosowywanie zużycia energii elektrycznej i 
ciepła w budynkach wielkokubaturowych do ich zmiennego 
obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu odczuwalnego przez 
ludzi komfortu. 

Startupy w Pałacu 2017 
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Elmodis opracował zintegrowane rozwiązanie sprzętowe i 
programowe, monitorujące dane potrzebne do poprawy 
efektywności energetycznej i operacyjnej maszyn. 

Startupy w Pałacu 2016 
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Nano Sanguis  tworzy technologie wytwarzania syntetycznego 
nośnika tlenu, tzw. sztucznej krwi, która ma również potencjał do 
stosowania w transplantologii. 

Startupy w Pałacu 2016 
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Zasiew Start-up  Rozwój Ekspansja Wzrost 

0 Faza  
Projektu 

Ticket 
Inwestycyjny 
(mln PLN) 

3 

4 

60 

PFR KOFFI  
324 mln PLN 

 PFR Biznest  
258 mln PLN 

PFR Starter  
782 mln PLN 

 PFR NCBR CVC 
440 mln PLN 

PFR Otwarte Innowacje (OI)  
421 mln PLN 

Źródło: PFR Ventures 
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*Maksymalna kapitalizacja Funduszu Koinwestycyjnego 
Źródło: PFR Ventures 

**Formalny limit inwestycyjny do 15 mln EUR 
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PFR Otwarte Innowacje 

Typ funduszu 

Profil 
funduszu 

Wielkość 
inwestycji 

Okres 
inwestycyjny 

Proces 
Inwestycyjny 

 Fundusz funduszy  
 

 Finansowanie poprzez fundusze VC innowacyjnych MŚP  
na etapie akceleracji technologicznej, rozwoju i 
wdrożenia projektów B+R 

 Łączna przeciętna wartość inwestycji w spółkę od 5 mln do 40 mln zł 
 60% PFR Otwarte Innowacje FIZ / 40% środki prywatne 

 Inwestycje w fundusze 2017-2020 
 Inwestycje w MŚP 2017-2023 

 Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures 

Środki do 
dyspozycji  421 mln zł 
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BRIdge Alfa  PFR NCBR CVC 
(Corporate Venture Capital) 
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 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Dane dla rynku europejskiego 
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Dane dla rynku europejskiego 
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 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Najbardziej aktywne 
fundusze CVC w 2016 r. 

Źródło: CB Insights 
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 Finansowanie poprzez Fundusze CVC MŚP realizujących innowacyjne projekty 

(zaawansowane technologicznie, z komponentem B+R) oraz posiadających polski 

pierwiastek 

 Finansowanie MŚP w ramach rundy inwestycyjnej A lub B*  

 Inwestorami Funduszy CVC będą duże przedsiębiorstwa (korporacje) oraz NCBiR 

 Fundusze CVC  zarządzane będą przez profesjonalne Podmioty Zarządzające 

Typ funduszu 

Profil funduszu 

Inwestycje 

portfelowe 

 Fundusz Funduszy (Fund of funds) 

Środki do 

dyspozycji 
 Środki w dyspozycji PFR Ventures: 100 mln EUR 

Portfel funduszu 
 Docelowo 6-9 Funduszy CVC 

 Źródła finansowania: 50% BRIdge CVC / 50% środki prywatne 

 Ticket:  wartość inwestycji w spółkę od 5 mln PLN do 60 mln PLN 

Okres 

inwestycyjny 
 Inwestycje w Fundusze CVC: 2017-2020 

 Inwestycje w MŚP: 2017-2023 

Proces 

Inwestycyjny 
 Otwarty proces selekcji Funduszy CVC/ Podmiotów Zarządzających realizowany przez PFR 

Ventures 

* W ramach wyjątku dopuszczalne są również inwestycje w MŚP w fazie seed i inwestycje w rundzie C 

PFR NCBR CVC 
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do 80 mln PLN 

440 mln PLN 

minimum 6 Funduszy CVC 

PFR NCBR CVC FIZ  
do 50% 

Fundusz Corporate Venture Capital 

LPs/GPs od 50% 

Budowa kompetencji w korporacjach w zakresie rozwoju 
innowacji oraz wymiany branżowego know-how do 
spółek portfelowych 

Zasiew Start-up Ekspansja Wzrost 

do ~60 mln PLN/ projekt inwestycyjny 

Rozwój 

Środki 
Funduszu 

Struktura 
Finansowania 

Funduszy VC 

Cel Funduszu 

Wkład FoF 

Liczba 
Funduszy VC 

Ticket 
Inwestycyjny 

Faza  
Projektu 

PFR NCBR CVC 



  

 
 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

PFR NCBR CVC 
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• Na polskim rynku sektor CVC jest na początku drogi  

• Działania korporacji na polu VC ograniczają się do akwizycji pojedynczych projektów  

• Przykład: ZENCARD (technologia pozwalająca na integrację systemów lojalnościowych)  

 zakupione przez PKO BP 26.01.2017 r. 

• Brak instytucji wspierającej proces budowania CVC 

• 28 grudnia 2016 r.               PFR NCBR CVC 

Rynek Corporate Venture Capital w Polsce 

PFR NCBR CVC 
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Fundusz CVC: „trzecia droga” w strategii rozwoju korporacji 

Historyczne podejście do strategii rozwoju przedsiębiorstwa/strategii innowacji: 

• R&D (rozwój organiczny) 

• Wzrost przez akwizycje 

 

Nowe podejście do strategii budowania innowacyjności firmy:  

• Corporate Venturing - łączy zalety dwóch poprzednich przy mniejszych nakładach i 
mniejszym ryzyku, jednocześnie będąc „polisą ubezpieczeniową” dla korporacji, jej 
„oczami i uszami” 

 

 

 

PFR NCBR CVC 
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Corporate Venture Capital 

„Ultra Smart money” 
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Dziękuję za uwagę 

Łukasz Kajdas 
lukasz.kajdas@kfk.org.pl 
lukasz.kajdas@pfrventures.pl 
 

mailto:lukasz.kajdas@kfk.org.pl
mailto:Lukasz.kajdas@pfrventures.pl


  

Pomysł na spin-off 
Czy można skomercjalizować codzienność eksperymentatora? 

 

 

 

Maciej Zgirski  

Instytut Fizyki PAN, Warszawa 
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Success story 

- 2005-2006- first prototype put into operation, 
 

- 2008 - company  founded in Helsinki, 
 

- 2017 – market leader in the field of cryogen-free ultra-low temperature systems, 
60 employees,  annual revenue ~30MEU 

 
 

Cryogen-free Dilution Refrigerator 



Not-as-big success story 





         Spin-off:  
Customised solutions for electrical measurements 



Microwave holder 



FMR holder 



PCB boards 



Bias box, cable assemblies… 



Wiring 



Recipe for low-pass filter 



Ł. Pawliszak, M. Tekielak and M. Zgirski, Miniature coils for 
producing pulsed inplane magnetic fields for nanospintronics, 
Rev. Sci. Instrum. 86, 034711 (2015)  

Recipe for fast magnetic coil 
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Target customer 
• Research 

• Military 

 

 
Problems 
• Hard to do research and run a spin-off at the same time 

• Marketing 

 

 



  

 
 

Model wsparcia innowacji poprzez Centrum 
Zarządzania Innowacjami i Transferem 

Technologii PW 
 

 

 

 

Dr Krzysztof Raszplewicz 

Politechnika Warszawska, 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, 

Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii 
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Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 
PW 
• Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii (DKTT) 

• Dział Badań i Analiz (DBiA) 

• Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców (DRIMn) 

• Dział Wsparcia Edukacji (DWE) 

• Inkubator Innowacyjności 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii 

Pomaga w: 

• prowadzeniu intensywnych działań networkingowych miedzy potencjalnymi partnerami; 

• prowadzeniu negocjacji oraz zawieraniu; 

• usprawnieniu procesu sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii; 

• tworzeniu  z IBS PW ofert technologicznych dotyczących sprzedaży opracowanych na PW 
rozwiązań; 

Umożliwia: 

• dostęp do potencjału naukowo-badawczego zespołów naukowych Politechniki 
Warszawskiej; 

Pośredniczy miedzy zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych; 
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Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców 

Oferuje: 

• kojarzenie studentów i doktorantów z otoczeniem biznesu; 

• wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów badawczych w środowisku naukowym, 
studenckich kół naukowych, zespołów badawczych PW; 

• pomoc w realizacji studenckich i doktoranckich projektów badawczo-
rozwojowych w CZIiTT PW z wykorzystaniem laboratoriów; 

• bezpłatne udostępnianie przestrzeni kreatywnej oraz laboratoriów dla młodych 
naukowców z PW; 

• współorganizację seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości, nowych technologii oraz umiejętności miękkich. 
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Dział Badań i Analiz 

Specjalizuje się w inicjowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych szczególnie w 
zakresie: 

• wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej poprzez badania, min.: diagnoza 
sposobów rozumienia cech i kompetencji przedsiębiorczych, zapotrzebowania na usługi i 
produkty wraz z definiowaniem grup odbiorców, badania rynku konkurencji i testowanie 
produktów 

• transferu technologii i innowacji: poprzez badania, min.: wspierające poszukiwanie 
rozwiązań technologicznych, badania potrzeb i oczekiwań nauki i biznesu, a także poprzez 
procesy kreatywnego rozwiazywania problemów (Design Thinking) 

• procesów sieciowania nauki i biznesu: Business Inteligence, badania rynkowe; 

• procesów kreatywnych i innowacji nie technologicznych: realizacja badań społecznych i 
ekonomicznych z wykorzystaniem warsztatów i gier kreatywnych; 

• obserwacji rynku pracy; 

• badań foresightowych, konsultacji społecznych, ewaluacji i monitoringu. 

 

 

 
 
 
 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

Inkubator Innowacyjności 

• oferuje programy wsparcia przedsiębiorców i start-upów.  

• realizuje projekty akceleracji korporacyjnej i branżowej nakierowane na 
rozwiązywanie konkretnych problemów lub komercjalizację wybranej technologii. 
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Spółki spin-off PW 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Lp. Spółka Data założenia Jednostka PW powiązana ze spółką 

1 NanoStal sp. z o.o. 2015-06-26 Wydział Inż. Materiałowej 

2 MaterialsCare sp. z o.o. 2015-08-18 Wydział Inż. Materiałowej 

3 nanoEMI sp. z o.o. 2015-09-23 Wydział Fizyki 

4 nanoMAT sp. z o.o. 2015-11-10 Wydział Inż. Chemicznej i Procesowej 

5 Heritage Imaging sp. z o.o. 2015-11-23 Wydział Mechatroniki 

6 FIT sp. z o.o 2016-01-25 Wydział Chemiczny 

7 ChipCraft sp. z o.o. 2016-02-24 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

8 IKOROL sp. z o.o. 2016-05-31 Wydział Chemiczny 

9 NanosandD sp. z o.o. 2016-06-03 Wydział Fizyki 

10 AzoCarbon sp. z o.o. 2016-07-14 Wydział Inż. Materiałowej 

11 T-Materials sp. z o.o. 2016-08-02 Wydział Fizyki 

12 Smart Fluids sp. z o.o. 2016-08-10 Wydział Chemiczny 
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• Celem programu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze 
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wsparcie 
procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, 
w szczególności w zakresie komercjalizacji. 



  

Inkubator Innowacyjności+ 
Konsorcjum:  

• Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej IBS PW – lider konsorcjum,  

• Politechnika Warszawska CZIiTT PW – członek konsorcjum, 

• PIAP ScienTech – członek konsorcjum 

Komercjalizacja minimum 17 projektów innowacyjnych, w tym utworzenie 10 spółek spin-off 

Wsparcie technologii powstałych na Politechnice Warszawskiej lub w konsorcjum z Politechniką 

• W ramach projektu przyznawane są środki finansowe do wysokości 100 tys. zł na projekt (prace 
przedwdrożeniowe).  

• Szkolenia, wsparcie mentorów biznesowych, organizacja i współorganizacja spotkań 
networkingowych z przedsiębiorcami oraz inwestorami. 

• Prace przedwdrożeniowe: prace obejmujące między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub 
dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy 
lub zawiązanie spółki typu spin-off. 
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DIALOG Innovation Day 
 

11-12 grudnia warsztaty z mikroakceleracji dla naukowców. 
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 dr Krzysztof Raszplewicz 

główny specjalista ds. 
komercjalizacji 

krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl 
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Dziękuję za uwagę 



  

 
 

Model wsparcia innowacji poprzez Centrum 
Zarządzania Innowacjami i Transferem 

Technologii PW 
 

 

 

 

Dr Krzysztof Raszplewicz 

Politechnika Warszawska, 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, 

Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii 
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Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 
PW 
• Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii (DKTT) 

• Dział Badań i Analiz (DBiA) 

• Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców (DRIMn) 

• Dział Wsparcia Edukacji (DWE) 

• Inkubator Innowacyjności 
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Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii 

Pomaga w: 

• prowadzeniu intensywnych działań networkingowych miedzy potencjalnymi partnerami; 

• prowadzeniu negocjacji oraz zawieraniu; 

• usprawnieniu procesu sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii; 

• Tworzeniu  z IBS PW ofert technologicznych dotyczących sprzedaży opracowanych na PW 
rozwiązań; 

Umożliwiamy: 

• dostęp do potencjału naukowo-badawczego zespołów naukowych Politechniki 
Warszawskiej; 

• Pośrednictwo miedzy zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych; 
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Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców 

Oferuje: 

•  kojarzenie studentów i doktorantów z otoczeniem biznesu; 

• Wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów badawczych w środowisku naukowym, 
studenckich kół naukowych, zespołów badawczych PW; 

• Pomoc w realizacji studenckich i doktoranckich projektów badawczo-
rozwojowych w CZIiTT PW z wykorzystaniem laboratoriów; 

• Bezpłatne udostępnianie przestrzeni kreatywnej oraz laboratoriów dla młodych 
naukowców z PW; 

• Współorganizację seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości, nowych technologii oraz umiejętności miękkich. 
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Dział Badań i Analiz 

Specjalizuje się w inicjowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych szczególnie w 
zakresie: 

a) wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej poprzez badania, min.: 
diagnoza sposobów rozumienia cech i kompetencji przedsiębiorczych, zapotrzebowania 
na usługi i produkty wraz z definiowaniem grup odbiorców, badania rynku konkurencji i 
testowanie produktów 

b) transferu technologii i innowacji: poprzez badania, min.: wspierające poszukiwanie 
rozwiązań technologicznych, badania potrzeb i oczekiwań nauki i biznesu, a także 
poprzez procesy kreatywnego rozwiazywania problemów (Design Thinking) 

c) procesów sieciowania nauki i biznesu: Business Inteligence, badania rynkowe; 

d) procesów kreatywnych i innowacji nie technologicznych: realizacja badań społecznych i 
ekonomicznych z wykorzystaniem warsztatów i gier kreatywnych; 

e) obserwacji rynku pracy; 

f) badań foresightowych, konsultacji społecznych, ewaluacji i monitoringu. 
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Inkubator Innowacyjności 

• oferuje programy wsparcia przedsiębiorców i start-upów.  

• realizuje projekty akceleracji korporacyjnej i branżowej nakierowane na 
rozwiązywanie konkretnych problemów lub komercjalizację wybranej technologii. 
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Spółki spin-off PW 
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Lp. Spółka Data założenia Jednostka PW powiązana ze spółką 

1 NanoStal sp. z o.o. 2015-06-26 Wydział Inż. Materiałowej 

2 MaterialsCare sp. z o.o. 2015-08-18 Wydział Inż. Materiałowej 

3 nanoEMI sp. z o.o. 2015-09-23 Wydział Fizyki 

4 nanoMAT sp. z o.o. 2015-11-10 Wydział Inż. Chemicznej i Procesowej 

5 Heritage Imaging sp. z o.o. 2015-11-23 Wydział Mechatroniki 

6 FIT sp. z o.o 2016-01-25 Wydział Chemiczny 

7 ChipCraft sp. z o.o. 2016-02-24 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

8 I KOROL sp. z o.o. 2016-05-31 Wydział Chemiczny 

9 NanosandD sp. z o.o. 2016-06-03 Wydział Fizyki 

10 AzoCarbon sp. z o.o. 2016-07-14 Wydział Inż. Materiałowej 

11 T-Materials sp. z o.o. 2016-08-02 Wydział Fizyki 

12 Smart Fluids sp. z o.o. 2016-08-10 Wydział Chemiczny 
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• Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+”, 
finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac 
rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. 



  

Inkubator Innowacyjności+ 
Konsorcjum:  

• Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej IBS PW – lider,  

• Politechnika Warszawska CZIiTT PW – członek konsorcjium, 

• PIAP ScienTech – członek konsorcjumKomercjalizacja minimum 17 projektów 
innowacyjnych, w tym utworzenie 10 spółek spin-off 

Technologie powstałe na Politechnice Warszawskiej lub w konsorcjum z Politechniką 

• W ramach projektu przyznawane są środki finansowe do wysokości 100 tys. zł na projekt 
(prace przedwdrożeniowe).  

• Szkolenia, wsparcie mentorów biznesowych, organizacja i współorganizacja spotkań 
networkingowych z przedsiębiorcami oraz inwestorami. 

• Prace przedwdrożeniowe: prace obejmujące między innymi dodatkowe testy 
laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego 
inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off. 
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 dr Krzysztof Raszplewicz 

główny specjalista ds. 
komercjalizacji 

krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl 
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Dziękuje za uwagę 



Profilaktyka przede 
wszystkim –   

wczesne metody 
wykrywania 

nowotworów 
Michał M. Godlewski – SGGW w Warszawie 



Zarys ogólny 
• nowotwory, plaga XXI w. 

• wyzwania w diagnostyce i terapii nowotworów 

• nanocząstki pierwszych generacji i nanotoksykologia 

• nanocząstki domieszkowane metalami ziem rzadkich 

• nanocząstki w organizmie żywym 

• nanocząstki tlenkowe w diagnostyce nowotworów 



Choroby nowotworowe 



Otyłość predysponuje do raka 



Główni zabójcy 

• rak piersi -> powszechność 

 

• rak płuc -> trudności w diagnostyce i terapii 

 

• rak trzustki -> zjadliwość 

 



Co jest najważniejsze? 
• wczesne wykrycie 

 
• precyzyjnie ukierunkowana terapia 



Wyzwania diagnostyczne 
• badania przesiewowe 

o genetyczne uwarunkowania (?) 

o badania okresowe  
   <- kwestie etyczne 
   <- uciążliwość 
   <- czas 
   <- specyficzność 
   <- próg detekcji 
   <- KOSZT !!! 

 

• badanie po wykryciu 
o precyzyjne określenie stadium zaawansowania 

o precyzyjne określenie zasięgu zmian nowotworowych 

o określenie polimorfizmu komórek nowotworowych 

o wykrycie mikroprzerzutów 



Ogólny schemat leczenia 



…ciekawe i obiecujące… 

Nanocząstki 
CdTe/CdSe : ZnO/ZnS 
powlekane PEG 

 
Åkerman et al 2002  

Gao et al. 2007 
Jackson et al. 2007 

A B C D 



Dlaczego nie ma aplikacji? 
• metale ciężkie (CdSe, CdTe + ZnO, ZnS) – biodegradacja!!! : 

ROS, autofagia, metalo-estrogeny, transkrypcja, mutageneza 

• nanowęgiel – uszkodzenia mechaniczne / przeładowanie / 
fosforylacja oksydacyjna 

• F, Au, Ag, Cu – ROS, fosforylacja, apoptoza 

 

 BRAK BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH 
 

 mikroorganizmy  

 organizmy wielokomórkowe  

 ŚRODOWISKO 

 



Nanocząstki dla medycyny? 
 

• niska / brak toksyczności 
 

• łatwość podania 
 

• specyficzność, przewidywalność, skuteczność działania 
 

• łatwość eliminacji / biodegradacja 
 

• brak akumulacji 
 

• bezpieczeństwo stosowania  



Nanocząstki nowej generacji 

• ZrO2:Pr 

• Y2O3:Eu 

• ZnO 

• ZnO:Eu 

• ZrO2:Tb 

• ZnO:Fe 

• Y2O3:Eu 

 LKE 44/2012 & 40/2014 



Część I 

Nanocząstki tlenkowe w organizmie 



Anatomo-patologia (HE) 

DUO 

LIVER SPLEEN 

BRAIN 

CTRL CTRL 24h Y2O3:Eu 24h Y2O3:Eu 



Bariery tkankowe 
• czynniki fizyczne, biochemiczne i fizjologiczne ograniczające i 

kontrolujące przepływ substancji pomiędzy regionami 
organizmu 

• pomiędzy krwią, a wyspecjalizowanym organem 

• pomiędzy środowiskiem, a wnętrzem organizmu 

o bariera jelitowa 

o bariera krew-mózg 

o bariera krew-powietrze 

o bariera krew-jądra 

o bariera łożyskowa 

o skóra 



Wchłanianie jelitowe 

3h, ZrO2:Pr 

Dynamika zmian ekspresji MAP I-lc3 po IG nanocząstek Y2O3:Eu.              FV 500, obj.: 60x. 
 
Superradiant rare-earth doped nanocrystals in the study of persorption processes in the adult 
intestine.  
M. M. Godlewski i M. Godlewski in: Current Microscopy Contributions to Advances in Science  
and Technology, Microscopy Book Series #5, Ed.: A. Méndez-Vilas. Formatex, Spain, 2012:  
582-590  



Biodystrybucja do tkanek 

Dystrybucja nanocząstek ZrO2:Pr po IG w wybranych narządach dorosłej myszy 
                   FV 500, Obj.: 40x 

Wątroba 24 h 

Wątroba 1 tyg. 

Nerka 24 h 

Nerka 1 tyg. 

Trzustka 24 h 

Tłuszcz mięśniowy 
1 tyg. 

Śledziona 24 h 

Tłuszcz trzewny 
1 tyg. 



Bariera krew-mózg 

Dystrybucja nanocząstek ZrO2:Pr po IG w mózgu dorosłej myszy. 
FV 500, Obj.: 40x 



Biodegradacja 



Część II 

Nanocząstki tlenkowe do wykrywania 
nowotworów 



Nanocząstki w guzach 

HOECHST 33342, ZrO2:Tb 
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Przerzuty w płucach 

HOECHST 33342, ZrO2:Tb 

 

 

zdrowy obszar przerzuty 

100% SPECYFICZNOŚĆ !!! 



Śródbłonek w nowotworach 



Część III 

Nanocząstki tlenkowe do diagnostyki 
in-vivo 



Nanocząstki magnetyczne 

• Fantomy pokazują 
skrócenie czasów 
relaksacji T1 i T2 

• Obraz MRI pokazujący 
skupiska nanocząstek 
Y2O3:Eu w wątrobie myszy 
3h po IG 

Y2O3:Eu NPs:Gd  T1 CTRL (+) 

C
T

R
L 

(-
) 

NPMRI 

T2 CTRL (+) 

C
TR

L 
(-

) 

NPMRI 



Kontrast magnetyczny 

NPs:Gd (kontrola) Y2O3:Eu 



Część IV 

Nanocząstki tlenkowe jako nośniki leków 



Wchłanianie Y2O3:Tb-HLA  

• redukcja wchłaniania 



Dystrybucja tkankowa 
Y2O3:Tb-HLA  

1 w 1 w 



PODSUMOWANIE 

Nanocząstki tlenkowe  
w diagnostyce i terapii 



Nanocząstki multimodalne 
CONJUGATES 

VIS LIGHT 

MRI 

DIAGNOSTYKA  
PRZESIEWOWA 

DIAGNOSTYKA  
ŚRÓDOPERACYJNA 

NOŚNIKI 
LEKÓW 



Interdyscyplinarna 
współpraca naukowa 

• Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie 
o Katedra Nauk Fizjologicznych 

o Weterynaryjne Centrum Badawcze / Centrum Badań Biomedycznych, 
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką 

 

• Instytut Fizyki, PAN 
 

• POIG.01.01.02-00-008/08; NCN DEC-2012/05/E/NZ4/02994; 
NCN DEC-2012/06/A/ST7/00398 

PONAD 20 NAGRÓD NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH TARGACH INNOWACJI 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Działalności pro-ekologiczna  



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Największe zagrożenia dla naszej  

cywilizacji: 
 

1) Deficyt energii (elektrycznej) 

2) Brak czystej wody 

3) Brak żywności 

4) Jakość środowiska (skażenie) 

5) Bieda 

6) choroby „cywilizacyjne” 
 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Potrzebujemy więcej i więcej 

energii elektrycznej! 

 

1% wzrostu PNB oznacza 

0.7% wzrostu 

zapotrzebowania na energię  

elektryczną 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Czarny scenariusz! 
 

Potrzebujemy więcej i więcej 

energii elektrycznej! 

 

2010 - 16.5 TW 

2050 - ~30 TW 

 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Węgiel królem 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Co używamy obecnie? 
 

 

paliwa 

56% 

odnawialna 

            16% 

jądrowa 

   28% 
paliwa 

83% 

jądrowa 2% 

odnawialna 

CO2- emisja na km2: 88 g CO2- emisja na km2: 179 g 

15% 

Polska – 93-95% energii elektrycznej z węgla! 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Czyste spalanie ? 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Skażenie środowiska 

Rocznie umiera przed-

wcześnie 6 mln ludzi w 

wyniku skażenia środo-

wiska naturalnego (0.6 

mln w Europie). 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Skażenie środowiska 
Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) 
ogłosiła, że za przedwczesne zgony 399 000 
mieszkańców Unii Europejskiej odpowiada 
zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi. W tej 
liczbie mieści się 46 020 Polaków, dane zaś dotyczą 
roku 2014, bo tyle musiało potrwać zebranie i 
weryfikacja danych, piszą Marion Solletty i Ginger 
Hervey z POLITICO.  
Obraz wygląda równie ponuro dla innych typów 
zanieczyszczeń powietrza. Przedwczesne zgony 
związane z dwutlenkiem azotu (NO2), ściśle 
związane z wyrzutem spalin z silników 
wysokoprężnych, wzrosły do 75 000 w 2014 r. z 68 
000 w 2013 r. Przekroczenia limitów unijnych 
stwierdzono w 22 z 28 krajów UE w 2015 r. i Komisja 
Europejska wszczęła wobec nich (w tym przeciwko 
Polsce) działania prawne, czyli tzw. procedury 
naruszenia. 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Emisja CO2 – Chiny, USA – po około 6.8 mld ton, Rosja – 1.6 mld ton 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

1) Na Śląsku na 1 km2 spada rocznie 1000 ton pyłów! 

2) Emitowane jest (dane za rok 1994) 2.6 mln ton SO2, 

1.1 mln ton tlenków azotu, 4.4 mln ton CO, 384 tys. 

ton NH3, 9 tys. ton H2S, 4 tys. ton związków fluoru  

3) Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w 

Europie 33 są w Polsce. 

Polska 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Polska 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Polska 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Choroby nowotworowe 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Kwaśne deszcze 

USA - 18 milionów ton kwasów rocznie 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

1) Dane WHO dla Europy – roczne straty 1600 mld USD (w 

tym koszty leczenia 200 mld USD) 

2) 3.7 mln rocznie nowych zachorowań na nowotwory (1.9 

mln śmierci rocznie) 

3) Długość życia: 

 

Polska (kobiety – 82 lata, mężczyźni – 74 lata), Szwecja 

(kobiety – 84 lata, mężczyźni – 81 lat), Rosja (kobiety – 76 

lat, mężczyźni – 64 lata). 

Koszty? 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

• Jest wiele postaci energii słonecznej (radiacja, wiatr, biomasa, energia 

wodna, energia oceanów, itp...).  

 

• Słońce emituje 3.8x1023 kW energii z czego Ziemia pochłania 1.8x1014 

kW (150 milionów km od słońca).  

 

• Około 60% z 1.08x1014 kW dociera do powierzchni, reszta jest 

odbijana.  

 

• Jeśli nauczymy się wykorzystywać 0.1% tej energii 

urządzeniami o wydajności 10% otrzymamy 4x więcej 

energii niż używamy obecnie. 

Energia słoneczna 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Szary scenariusz 
 

2010 - 16.5 TW 

2050 - ~30 TW 

 
Około 2030 roku systemy PV będą 

generowały ~1.8 TW.  



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Ochrona środowiska 

przez 4 kWp PV system 

• 2.4 tony węgla mniej 

• 6.2 ton CO2   

• ponad 10600 litrów wody 

• ~15 kg NOx i SO2  

• ~ 1 kg ciężkich metali i radioaktywnych 
 

Każdego roku przez 30+ lat! 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

A  może wystarczy 

 oszczędzać? 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Na co zużywamy? 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Oświetlenie 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

1 żarówka świeci rocznie około 1500 – 2000 godzin – 12-13 $ 

oszczędności na 1 żarówkę x 9 mld żarówek -> 110 mld $ rocznie !!! 

 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Grzanie, chłodzenie mieszkań 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Trochę fizyki – promieniowanie słoneczne 

Ciepło! 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Okna energooszczędne 

Przepuszczają światło widzialne, 

blokują podczerwień. 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Zdjęcie w podczerwieni 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Blokowanie ucieczki ciepła 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Katastrofalna ucieczka ciepła 

Nasza atmosfera jest przezroczysta dla promieniowania z zakresu 8 do 13 µm. 

To jest odpowiedzialne za ucieczkę ciepła. 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Motoryzacja 
 

Samochody benzynowe – 0.0624 CO2/km – 10 000 km 

rocznie – 625 kg CO2 

 

Samochody diesel – 0.0089 CO2/km – 10 000 km 

rocznie – 90 kg CO2 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Motoryzacja 
Samochody emitują nanocząstki (nanorurki węglowe!), ozon, tlenek 

azotu, toksyny itp… 

 

150 mln amerykanów żyje w skażonych obszarach – rocznie umiera 

przedwcześnie 30 000 osób! 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Motoryzacja – samochód elektryczny 
 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Elektronika 

Więcej energii niż cały ruch lotniczy świata! 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Elektronika 
Pamięć dynamiczna, DRAM (Dynamic Random Access Memory) – rodzaj ulotnej pamięci 

półprzewodnikowej RAM, która przechowuje każdy bit danych w oddzielnym kondensatorze 

wewnątrz układu scalonego. Poszczególne jej elementy zbudowane są z tranzystorów MOS, z 

których jeden pełni funkcję kondensatora, a drugi elementu separującego. 

 

W przeciwieństwie do pamięci statycznych DRAM wymagają okresowego odświeżania zawartości 

(ze względu na rozładowywanie się kondensatorów).  



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Dziura ozonowa 

 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Czy przetrwamy? 
 

Ilość ozonu w atmosferze maleje o 3% 

rocznie pomimo zakazu używania 

freonu! 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Czy przetrwamy? 

 
Skażenie środowiska = eksplozja 

chorób cywilizacyjnych 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Działalności pro-ekologiczna  



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Choroby nowotworowe 

Wczesna 

detekcja 

kluczowa ! 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Ocena pola operacyjnego 

healthy tissue metastasis 



Dual magnetron  sputtering batch system for 

thin film coatings on textiles  
 
 

      

1K. Marszałek,  2R. Mania               

1AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, 
2DMA, ul. Łukowa 7, 43-300 Bielsko-Biała 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes                           27-28.10. 2017              Jachranka 



• Tekstylia techniczne 

• Stanowisko technologiczne 

• Liniowe wyrzutnie magnetronowe 

• Katody ze spieków 

• Procesy nanoszenia 

• Warstwy metaliczne na tkaninach 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes     27-28.10. 2017          Jachranka 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Stanowisko próżniowe 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Komora procesowa  

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Widok stanowiska (po lewej układ bypassowy) 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Liniowe wyrzutnie 

magnetronowe 

 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Zasilacze wysokiej mocy pracujące z częstotliwścią kHZ 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Zespół magnetronów liniowych  z katodami ze spieków 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Widok przez okienko do komory próżniowej w trakcie 
procesu nanoszenia warstw na tkaninę 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Katody ze spieków 
 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 

Składniki złoza – mikroproszki tytanu i krzemu 

Mikroproszek tytanu 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 

Składniki złoza – mikroproszki tytanu i krzemu 



 

Homogenizacja 
złoża 

Spiekanie na goraco (HP) 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Obraz morfologii powierzchni spieku TiSi. 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Dyfraktogram spieku tytanowo krzemowego o 10% at. Si. 

Spiek jest dwufazowy : roztwór stały krzemu w tytanie i 
związek  krzemek tytanu  Ti5Si3 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 

 



Procesy nanoszenia 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Widok 
stanowiska 
sterującego 
procesami 

nanoszenie z 
układem 

dozowania 
gazów i 

zasilaczami 
magnetronów 

liniowych 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Powierzchnia warstwy w rożnych odległościach od katody 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 

 



XI Konferencja Techniki Próżni, 25-28 września 2017, Cedzyna 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Warstwy ceramiczne na 

tkaninach 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Pojedyńcze włókna tkaniny pokryte cienką 
warstwą ceramiczną 

  
 

Obraz SEM materiału pokrytego 
cienka warstwa ceramiczną 
 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



  

HRTEM  cienkich warstw TiN-Si3N4  

POMIARY     HRTEM 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Warunki nanoszenia warstwy na próbkę nr 1 – tkanina bawełniana były 

następujące: 

Ciśnienie argonu – pAr = 1,83x10-3 mbar (1,83x!0-1 Pa) 

Magnetron M1                                                           Magnetron M2 

Prąd katodowy      I1 = 2,56 A                                         I2 = 2,47 A 

Moc efektywna      M1ef = 1,71 kW                                 M2ef = 1,53 kW 

Moc cyrkulująca    M1ckr = 1,06 kW                                M2crk = 0,94 kW 

Czas ekspozycji 5 min. Odległość tkaniny od katody 15 cm. Oceniona,  na 

podstawie czasu trwania i szybkości depozycji, grubość warstwy wynosiła ok. 

230nm.  

Tkanina bawełniana granatowa pokryta metaliczną warstwą tytanowo – krzemową  

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Transport ciepła przez tkaniny: 
a-materiał PBI/Kevlar,   b-materiał PBI/Kevlar with the film of TiN-Si3N4 
 

  

Transport ciepła 
 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Wnioski 

 

•Opracowano urządzenie technologiczne do nanoszenia cienkich 
warstw metali i ich związków na powierzchnie tkanin w skali R&D, 

•Opracowano metodę wytwarzania katod ze spieków dla tych 
procesów 

•Opracowano technologie nanoszenia warstw metalicznych na 
tkaniny 

•Przebadano skład fazowy i morfologie naniesionych powłok 

 

 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



Nowoczesne technologie nanokompozytowych, 

refleksyjnych warstw materiałów  

strażackich ubrań ochronnych 

DOB-BIO6/04/104/2014 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes      27-28.10. 2017       Jachranka 



  

Dziękuje za uwagę 

IX Konferencja Techniki Próżni                       25-28, September, 2017   Cedzyna 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

DZIAŁALNOŚĆ NANOTECHIP 
SP. Z O.O. I CTT IF PAN  

MAREK GODLEWSKI 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Cele: 
  

1. Promocja rozwiązań proinnowacyjnych 

2. Szkolenie, ochrona własności intelektualnej 

3. Poszukiwanie partnerów finansowych i przemysłowych 

4. Tworzenie spółek typu spin-off i spin-out 

 
 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Kto? - CTT 
  

1. Marek Godlewski 

2. Bartłomiej Witkowski 

3. IPR – Agnieszka Krochmal-Węgrzyn 

4. Marzena Mażewska 
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 Dialog 0047/2016 

Kto? - NanoTechIP 
  

1. Prof. dr hab. Marek Godlewski 

2. Prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski 

3. mgr Agnieszka Krochmal-Węgrzyn 

4. Prof. dr hab. Andrzej Mycielski 

5. Prof. dr hab. Leszek Sirko 

6. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski 

 

Dyrektor IFPAN – Prof. dr hab. Roman Puźniak 
 

 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Po co? 
 

1) POIG – POIR 

2) TechMatStrateg 

3) NCBiR 

4) Prace dla przemysłu 

5) Zmiana zasad oceny jednostek naukowych 

6) Ale przede wszystkim bo … 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Gdzie jesteśmy? 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

1. Czy tylko uniwersytety? 

2. Wspaniałe centra na szeregu uczelni 

3. Uniwersytet Jagieloński, Uniwersytet Poznański i Politechnika, 

Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, 

Politechnika Śląska, Uniwersytet Warszawski, … 

Gdzie jesteśmy? 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

1. Organizacja seminariów tematycznych dla firm i firm dla 

pracowników IF PAN (grudzień 2017) 

2. Włączenie do prezentacji naukowych, w ramach seminariów, 

treści dot. rynkowego zastosowania wyników badań naukowych  

3. Zapraszanie przedstawicieli biznesu i przemysłu na konferencje 

i seminaria (KKE czerwiec 2017) 

4. Granty pro-wdrożeniowe 

 

Jak? 
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 Dialog 0047/2016 

Pierwsze osiągnięcia: 
 

1) Spin-off – PUREMAT 

2) Programy POIR – trzy 

3) Programy TechMatStrateg - cztery 
 

  

Porażki: 
1) Pierwsza spółka - NonoCorius 

2) Prace zlecone – bardzo mało! 

3) Nauka dla przemysłu – mało ofert 

4) Małe zainteresowanie pracowników IFPAN  
 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Finanse: 
 

1) Program POIG - NanoBiom 

2) Program EU – EAgLE 

 

3) Programy Dialog i IN-IN+ 

4) Własny koszt, własny grant etc… 

 

5) Nowa ustawa? 
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 Dialog 0047/2016 

Miejsce na dalsze osiągnięcia …  



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Metody promocji: 
 

1) Targi Innowacyjnej gospodarki w Polsce i za granicą 

2) Wywiady, artykuły w prasie 

3) Spotkania biznesowe 

4) Konferencje z partnerami przemysłowymi, finansowymi 
 

  
 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Koniec ? Czy też początek? 
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 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Dozymetria termoluminescencyjna 

 

 

Andrzej Suchocki 

 
Oddział Fizyki i Technologii Nanostruktur Półprzewodników Szerokoprzerwowych ON-4, IF PAN 

 

 Innowacje w procedurach transferu 

technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



Dozymetria termoluminescencyjna (TLD) 

 

Sygnał 

luminescencyjny 

Rejestracja i analiza 
sygnału TL/OSL 

System pomiarowy 

TL/OSL 

Przechowywanie 

Napromieniowanie 

detektor 

Stymulacja 
termiczna (TL) 

Dawka (D) 

promieniowania  

Stymulacja 
optyczna (OSL) 

Rodzaje TLD: 

 - Dozymetria personalna 

 - Dozymetria środowiska 

 - Dozymetria w medycynie i radioterapii  

 - Retrospektywna dozymetria i datowanie  

 - Dozymetria wysokich dawek  

 



Materiały dla detektorów TL 

Główne wymagania:  

 - wysoka czułość 

 - liniowa zależność od dawki 

 - ekwiwalentność do żywej tkanki (dla 

dozymetrii personalnej i radioterapii)   

 - stabilność czasowa (niski „fading”) 

Dodatkowe wymagania: 

 - dopasowanie widma emisji i zakresu 

czułości detektora  

 - wytrzymałość mechaniczna 

 - odporność radiacyjna i termiczna 

 - brak czułości na światło widzialne (dla 

TLD) 

- możliwość stymulacji optycznej (OSL) 

- możliwość wielokrotnego stosowania 

- niski koszt produkcji 



Istotne parametry obecnych detektorów TL 

Materiał Symbol 

produktu 

Główny 

pik TL 

(C) 

  

(nm) 

Zeff Czuło

ść 

Zakres 

liniowości  

(Gy) 

Dawka 

nasyc. 

(Gy) 

Fading 

termiczny 

Czułość 

energet. 

(30 keV/ 
60Co) 

LiF:Mg,Ti TLD-100 235 415 8.2 1 510-61 ~103 5%/rok 1.3 

CaF2:Dy TLD-200 185 480, 575 16.3 30 10-5 10 5102 16%/ 

2tyg. 

13 

Al2O3:C TLD-500 210 420 10.2 30 10-6 10 50 5%/rok 2.8 

Al2O3:Mg,Y D-2/D-3 200/400 320/650 10.2 1 10-3 104 ~104 10%/ 

3doby 

2.8 

Li2B4O7:Mn TLD-800 210 600 7.4 0.4 10-4 3 ~104 5%/ 

2mies. 

0.9 

CaSO4:Dy TLD-900 225 480, 575 15.5 50 10-6 10 ~105 8%/ 

6mies. 

12 



Grej (Gy) – jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI).  

 

1 Gy = 1 m2·s−2 lub 1 Gy = 1 J/kg 

 

Jednorazowe napromieniowanie całego ciała człowieka dawką co najmniej 5 Gy 

zazwyczaj prowadzi do śmierci w ciągu 14 dni.  

 

Najbardziej odporna na promieniowanie jonizujące bakteria, Deinococcus radiodurans 

znosi bez uszkodzenia dawkę 5000 Gy. 

 

Typowa dawka pochłonięta przy: 

- prześwietleniu: 0,1–2,5 mGy, 

- tomografii jamy brzusznej: 8 mGy, 

- tomografii miednicy: 25 mGy, 

- napromieniowanie przedtransplantacyjne szpiku kostnego (FTBI): 12 Gy (dawka łączna z 

kompletu naświetlań, nie jednorazowa) 

radioterapia: 2–80 Gy (w dawkach jednorazowych po 1,5–2,5 Gy) 

 

Źródło: Wikipedia 

1 Gy  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dawka_poch%C5%82oni%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_SI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_pochodna_uk%C5%82adu_SI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_jonizuj%C4%85ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deinococcus_radiodurans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_rentgenowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_rentgenowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_rentgenowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomografia_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomografia_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomografia_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jama_brzuszna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9B%C4%87_miedniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpik_kostny
https://pl.wikipedia.org/wiki/TBI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radioterapia


Dostępne systemy pomiarowe TLD 

“Sapfir-001” (Rosja)  

TL RA’94 (MIKROLAB, Polska)  

DA-20 TL/OSL Reader (Risø, Dania) 



Thermoluminescence of YAP:Mn 

Laser  

Illumination 

488 nm 

Mn(0.05%) Mn(0.5%) 

Red TL 

Green TL g – 

irradiation 



Thermoluminesce of YAP:Mn 
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YAP:Mn(0.1%)

Mn2+
Y 

Mn4+
Al 

 Ya. Zhydachevskii et al., Mn-doped YAlO3 crystal: a new potential TLD phosphor. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. (B)  

227 (2005) 545-550.  

ICLA 2015, Bangalore, India, February 9-12, 2015 

http://www.ifpan.edu.pl/nanobiom/


Detektory własnego opracowania - Materiał 

Yttrium orthoaluminate - YAlO3 (YAP)  

Molecular mass 163.89 

Density 5.35 g/cm3 

Point group mmm 

Lattice constants a = 5.179 Å                  

b = 5.329 Å                  

c = 7.370 Å 

Mohs hardness 8.5–9  

Solubility in water insoluble 

Melting point 2130–2180 K 

Specific heat capacity 

(P=0.101325 MPa) 

419 J/kgK 

Thermal conductivity coefficient 

(T=295 K) 

11 W/mK 

Transparency range (=1 cm-1) 0.27-5.9 m 



Innowacyjność i główne zalety: 

 wysoka czułość (do 40 razy większa niż TLD-100) 

 ekstremalnie duży zakres liniowości (8 rzędów natężenia, do kilku kGy) 

 prosta struktura krzywej termoświecenia  

 luminescencja w zakresie widzialnym 

 możliwy odczyt w trybie OSL (pik ~200 oC) 

 wysoka odporność radiacyjna, termiczna oraz chemiczna 

Detektory własnego opracowania - Zalety 
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Detektory własnego opracowania – 

Przeznaczenie i zakres zastosowań 
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Dose, Gy

 Rejestracja dawek promieniowania w zakresie 

małych, średnich oraz częściowo dużych dawek 

 Możliwość używania w standardowych 

systemach TLD  

 Badania naukowe (fizyka jądrowa, badania 

kosmosu, itp.)  

 Radiacyjna obróbka materiałów (sterylizacja 

żywności, narzędzi medycznych itd.) 

 Energetyka jądrowa 

 Wszędzie, gdzie poziom dawek promieniowania 

może przekraczać poziomy spotykane w dozymetrii 

indywidualnej… 



Główne parametry proponowanych detektorów 

Type 1 Type 2 

Material  YAP:Mn -based 

Form of material Single crystalline or ceramic 

Effective atomic number  31.4 

Density, g/cm3 5.36 

TL emission peak, nm 530 640 

Max. sensitivity (relative to TLD-100) 40 10 

Main TL peak position, oC 200 350 

Detection threshold, Gy 10-4 

Linearity range, Gy 10-4  3∙103 10-4  3∙102 

Repeatability, %  5 

Thermal fading (dark storage at room 

temperature), %/year 

 20  5 

Daylight effect on fading Strong, OSL readout can be used None effect 

Daylight effect on measured dose Sensibilization (essential for doses <10 Gy) 

Reusability Unlimited 

Other High radiation, temperature and chemical resistance 



OSL – Optically stimulated luminescence 
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Energy response of YAP:Mn2+ (Experiment) 
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 The significant energy response of single crystalline YAP:Mn detectors was confirmed experimentally; 

A possibility of modification of the energy response of high-Z materials by metallic absorbing layers was shown;  



Istotne parametry obecnych detektorów TL 

Materiał Symbol 

produktu 

Główny 

pik TL 

(C) 

  

(nm) 

Zeff Czuło

ść 

Zakres 

liniowości  

(Gy) 

Dawka 

nasyc. 

(Gy) 

Fading 

termiczny 

Czułość 

energet. 

(30 keV/ 
60Co) 

LiF:Mg,Ti TLD-100 235 415 8.2 1 510-61 ~103 5%/rok 1.3 

CaF2:Dy TLD-200 185 480, 

575 

16.3 30 10-510 5102 16%/ 

2tyg. 

13 

Al2O3:C TLD-500 210 420 10.2 30 10-610 50 5%/rok 2.8 

Al2O3:Mg,Y D-2/D-3 200/400 320/650 10.2 1 10-3104 ~104 10%/ 

3doby 

2.8 

YAP:Mn 200/350 530/640 31.4 40/10 10-43∙103 ~104 5%/20%/ 

rok 

50 

Li2B4O7:Mn TLD-800 210 600 7.4 0.4 10-43 ~104 5%/ 

2mies. 

0.9 

CaSO4:Dy TLD-900 225 480, 

575 

15.5 50 10-610 ~105 8%/ 

6mies. 

12 



Własny system pomiarowy TL/OSL 

Własny program komputerowy 

LabVIEW 8.5 

 Temperaturowy zakres odczytu TL: 

20-500 C 

 Szybkość liniowego grzania: od 0.1 

do 10 C/s 

 Długość fali optycznej stymulacji: 

450 nm 

 Tryb pomiaru OSL: CW-OSL 

 Możliwość pomiaru OSL przy 

zadanej temperaturze od 20 do 300 C. 

Wejściowe parametry programu:  

 tryb pomiaru (TL lub OSL) 

 zakres temperaturowy oraz szybkość odczytu (w trybie TL)  

 czas odczytu oraz temperatura (w trybie OSL) 



Prawa autorskie na skład materiału detektorów 



Poszukiwane współprace 

Mamy: 

 Technologia produkcji 

nowych TL/OSL-detektorów 

 Demonstratory własnego 

TL/OSL-czytnika 

 Wyniki badan podstawowych 

oraz specyfikacja detektorów 

Cel: 

 wdrożenie na rynek 

dozymetrów TL/OSL Potrzebujemy: 

 Firma produkcyjna 

 Reklama i marketing 

 Certyfikacja 

 Kontakt z konsumentem 
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   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 Alternatywne źródła energii 
 
 

dr Rafał Pietruszka 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

• Fotowoltaika – perspektywy rozwoju 
• Nasze rozwiązanie 
• Czy instancja PV jest opłacalna? 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

• Tańsza technologia 
• Tańsze materiały 
• > Eff. 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

• Tańsza technologia 
• Tańsze materiały 
• > Eff. 

Panels (1100×1400 mm2) 
Productivity > 1.5 Mm2/year 

Surface Passivation for c-Si 
www.beneq.com 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

• Tańsza technologia 
• Tańsze materiały 
• > Eff. 

Panels (1100×1400 mm2) 
Productivity > 1.5 Mm2/year 

Surface Passivation for c-Si 
www.beneq.com 

Koszt ~ 0.5zł / moneta 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Monokrystaliczny Amorficzny Multikrystaliczny CdTe (5.1%) CIGS (2%) 

Krzem (92.9%) 

η = 20-23 %  η = 15-18 %  η = 6-8 %  η = 12-14 %  η = 13-16 %  



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Nanoseeds 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



1055 kWh/m2 

   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

4 kWp  
Powierzchnia – 26m2 

Roczne promieniowanie – 3 800 MJ/m2 

26m2 * 1 055kWh/m2 = 27 430 kWh 

27 430 kWh * 0.14 = 3 840 kWh 

25 lat – 96 000 kWh 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

4 kWp  
Powierzchnia – 26m2 

Roczne promieniowanie – 3 800 MJ/m2 

26m2 * 1 055kWh/m2 = 27 430 kWh 

27 430 kWh * 0.14 = 3 840 kWh 

25 lat – 96 000 kWh 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

4 kWp  
Powierzchnia – 26m2 

Roczne promieniowanie – 3 800 MJ/m2 

26m2 * 1 055kWh/m2 = 27 430 kWh 

27 430 kWh * 0.14 = 3 840 kWh 

25 lat – 96 000 kWh 

Dla instalacji do 10kWp – wsp. 0.8 

96 000 kWh * 0.6 zł/kWh * 0.8 

46 000 zł 

Koszt 4 kWp 

~30 000 zł 
          ~16 000 zł (Dopłata) 
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 Dialog 0047/2016 

4 kWp  
Powierzchnia – 26m2 

Roczne promieniowanie – 3 800 MJ/m2 

26m2 * 1 055kWh/m2 = 27 430 kWh 

27 430 kWh * 0.14 = 3 840 kWh 

25 lat – 96 000 kWh 

Dla instalacji do 10kWp – wsp. 0.8 

96 000 kWh * 0.6 zł/kWh * 0.8 

46 000 zł 

Koszt 4 kWp 

~24 000 zł 
          ~13 000 zł (Dopłata) 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 




