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To wyspecjalizowane, wiodące w skali światowej jednostki naukowe, 
stosujące najlepsze światowe praktyki w zakresie:
◊ identyfikowania programów i tematów badawczych,
◊ polityki personalnej,
◊ zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi (B+R),
◊ komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

35–45 mln zł 
5 lat

Każdy MAB otrzymał 35-45 milionów złotych na okres 5 lat. Projekt 
jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
UE. Projekt MAB oraz jedna z jego odsłon – moduł MAB PLUS, służy 
również wsparciu projektów realizowanych w ramach konkursu 
Teaming, stanowiącego jedno z działań w programie ramowym 
UE Horyzont 2020. 

W MAB stwarzamy najlepszym naukowcom z Polski i z zagranicy szczególne 
warunki do pracy w Polsce. Gwarantujemy wolność uprawiania nauki i wolność 
zatrudniania ludzi wybranych w konkursach. Dajemy dobrą pensję i możliwość 
zakupu nowoczesnej, unikalnej aparatury. Większość tych centrów już osiągnęła 
międzynarodowy sukces i renomę – prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.
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Ośrodek realizuje projekt: „Particle Astrophysics Science 
and Technology Centre”. AstroCeNT prowadzi prace ba-
dawczo – rozwojowe nad rozwojem technologii mających 
zastosowanie m.in. do badań związanych z detekcją fal 
grawitacyjnych i ciemnej materii, wykrywania sygnałów 
i ukrytych informacji, płynących z kosmosu. Zagadnienia 
te należą do fundamentalnych i jednocześnie najbar-
dziej ekscytujących obszarów fizyki i astrofizyki cząstek, 
a w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił bezpreceden-
sowy postęp w ich poznaniu i możliwości zastosowania 
technologii powstających podczas ich badania.

Odkrywając
Niewidzialny
Wszechświat

AstroCeNT

AstroCeNT – Centrum Naukowo-Technologiczne Astro-
fizyki Cząstek

Prof. Leszek Roszkowski i prof. Tomasz Bulik

Fotopowielacze krzemowe, czujniki sejsmiczne, pozyski-
wanie danych, technologie informacyjne

Opracowanie i rozwój technologii pozwalających na 
wykrywanie niezwykle słabych sygnałów i ukrytych in-
formacji w fizyce, mających zastosowanie w badaniach 
Wszechświata i wielu innych dziedzinach



Grupa AstroCeNT robi naprawdę wspaniałe rzeczy. Jestem rad, że 
przyłączyła się do międzynarodowej społeczności naukowców, których 
celem jest detekcja pierwszych cząstek ciemnej materii. Przyjąłem 
zaproszenie na organizowaną przez AstroCeNT w Polsce czwartą już 
konferencję międzynarodową poświęconą astrofizyce cząstek. Musiałem 
tu być - prof. Arthur B. McDonald.*

Z kosmosu płyną do nas nieustannie strumienie niezwykle ciekawych 
informacji. Ale żeby je odczytać, muszą powstać niezmiernie 
czułe instrumenty, a także trzeba opracować metody wyłowienia 
poszukiwanych sygnałów z morza wszelkiego rodzaju szumów 
i z zalewu danych – prof. Leszek Roszkowski.

Fragment wywiadu „Zapach materii” dla tygodnika Polityka (nr 25/2019), 
który przeprowadził Przemysław Berg. 

Cytaty

*Prof. Arthur B. McDonald, kanadyjski fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2015 
roku, zajmujący się badaniem neutrin, czyli podstawowych cząstek materii, był gościem 
konferencji AstroCeNT w maju 2019 r.



Prof. dr hab. Leszek Roszkowski – fizyk, studia 
fizyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, dok-
torat obronił na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, 
habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do 
Polski wrócił w 2011 r. jako laureat programu Wel-
come FNP. Poprzednio pracował m.in. na Wydziale 
Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej 
Brytanii. Inicjator i przewodniczący międzynarodowej 
serii konferencji COSMO, członek międzynarodowych 
komitetów doradczych serii konferencji COSMO, IDM 
i DARK oraz członek zespołu redakcyjnego czasopisma 
naukowego Reports on Progress in Physics. Przewodni-
czący Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek. Reprezentant 
Polski w europejskim konsorcjum ApPEC. 

Prof. dr hab. Tomasz Bulik – astronom, ukończył 
studia fizyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat 
z astrofizyki obronił na Penn State University, habilitację 
uzyskał w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Ko-
pernika PAN, pracował też na Uniwersytecie w Chicago. 
Wicedyrektor ds naukowych w Obserwatorium Astrono-
micznym Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu 
VIRGO-POLGRAW, zajmującego się poszukiwaniem fal 
grawitacyjnych w ramach eksperymentów LIGO i VIRGO, 
bierze też udział w pracach obserwatorium HESS/CTA. 
Współlaureat, wraz z grupami LIGO i VIRGO, prestiżo-
wej nagrody naukowej Breakthrough Prize w 2016 r., 
aktywny popularyzator astronomii. 



Międzynarodowy partner strategiczny: 
Laboratorium Astrofizyki Cząstek i Kosmologii (APC), Paryż, Francja
Inni zagraniczni partnerzy: grupa DarkSide w Princeton University,  
USA i Gran Sasso Science Institute, Włochy, SNOLab oraz  
Instytut McDonalda, Kanada

Partnerzy polscy: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska

www.astrocent.camk.edu.pl

facebook.com/AstrocentAstrophysics

ul. Rektorska 4 
00-614, Warszawa 

Breakthrough Prize, nagroda, której współlaureatem jest profesor Tomasz 
Bulik, jeden z założycieli AstroCeNT, zwana jest „naukowym Oscarem”. 
Nagroda jest przyznawana od 2012 r. Do fundatorów nagrody należą m.in. 
współtwórca Google – Sergey Brin, założyciel Facebooka – Mark Zuckerberg 
oraz chińscy inwestorzy, tacy jak Jack Ma (prezes Alibaba Group) i Pony Ma 
(twórca technologicznej firmy Tencent).

Ciekaw
ostki

http://astrocent.camk.edu.pl/
http://www.facebook.com/AstrocentAstrophysics


Ośrodek realizuje projekt: „Nencki-EMBL Center of Excel-
lence for Neural Plasticity and Brain Disorders: BRAINCITY”. 
Prowadzi badania nad kompleksowym zrozumieniem, jak 
działa ludzki mózg oraz będący jego wytworem umysł. 
Wiedzę tę naukowcy mają nadzieję wykorzystać w celu 
wypracowania nowych rozwiązań, poprawiających pro-
filaktykę, diagnostykę, monitorowanie i leczenie chorób 
mózgu. Chodzi zarówno o schorzenia psychiczne, jak 
depresja czy schizofrenia, uzależnienia, jak i choroby 
neurozwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera 
czy Parkinsona.

BRAINCITY – Centrum Doskonałości Badań nad Plastycz-
nością Neuronalną i Chorobami Mózgu

Prof. Leszek Kaczmarek i dr hab. Ewelina Knapska

Choroby mózgu, plastyczność synaptyczna, komórki 
macierzyste, obrazowanie optyczne, neuromedycyna

Kompleksowe badania nad złożonymi mechanizmami 
plastyczności mózgu

Odkrywając 
tajemnice zdrowego 
oraz chorego mózgu 
i umysłu

BRAINCITY



Roczne medyczne i społeczne koszty chorób mózgu w UE przekraczają 
800 miliardów euro. To więcej niż koszty nowotworów, chorób układu 
krążenia i cukrzycy razem wzięte – prof. dr hab. Leszek Kaczmarek.

Aby zrozumieć tak skomplikowany i fascynujący narząd, jakim jest mózg, 
konieczne jest prowadzenie badań na kilku poziomach organizacji. 
Dlatego w BRAINCITY będziemy łączyć m.in. technologie edycji genomu 
i manipulacje genowo-białkowe, metody precyzyjnej wizualizacji 
zarówno pojedynczych synaps, jak i całych sieci neuronalnych, badania 
nad organoidami, badania nad zachowaniem zwierząt oraz techniki 
bioinformatyczne – dr hab. Ewelina Knapska.

Cytaty



Dr hab. Ewelina Knapska – profesor Instytutu Nenckiego, 
kierownik Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie 
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. 
Ukończyła studia magisterskie z biologii i psychologii na 
Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z neurobiologii 
uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenc-
kiego PAN. Odbyła dwuletni staż naukowy na Uniwersy-
tecie Michigan w USA. Stopień doktora habilitowanego 
otrzymała w 2013 roku. Stypendystka Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej, Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, 
a także Narodowego Centrum Nauki. W 2016 r. otrzymała 
prestiżowy Starting Grant European Research Council. 
W 2018 r. została nowym członkiem FENS-Kavli Network of 
Excellence – prestiżowej organizacji skupiającej młodych 
naukowców zajmujących się badaniami mózgu, sponso-
rowanej przez The Federation of European Neuroscience 
Societies (FENS) i The Kavli Foundation. 

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek – kierownik Pracow-
ni Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej 
im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie. Członek 
Polskiej Akademii Nauk, European Molecular Biology 
Organization (EMBO) oraz Academia Europaea. Kierował 
ponad 50 krajowymi i międzynarodowymi projektami 
badawczymi finansowanymi m.in. przez UE, NATO 
i Wellcome Trust. Pracował jako profesor kontraktowy 
na Uniwersytecie w Katanii (Włochy) i jako profesor 
wizytujący na Uniwersytecie McGill w Montrealu (Ka-
nada), Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles oraz 
w Instytucie Optyki i Fotoniki w Castelldefels (Hiszpa-
nia). Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za 
badania nad wpływem różnych bodźców na ekspresję 
genów w mózgu ssaków. Laureat Nagrody Prezesa Rady 
Ministrów za całokształt dorobku naukowego.



Międzynarodowy partner strategiczny: 
Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL)

www.braincity.nencki.gov.pl

facebook.com/ibdnencki

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Miniaturowe struktury przypominające mózg, czyli organoidy mózgowe, to 
nowatorskie modele badawcze wykorzystywane w BRAINCITY. Organoidy 
mózgowe hoduje się z komórek macierzystych, pozyskanych z krwi obwo-
dowej lub komórek skóry. Organoidy te dają wgląd w mechanizmy leżące 
u podłoża schorzeń nerwowych i psychicznych, a także umożliwiają testo-
wanie potencjalnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Jedną z właściwości mózgu, badanych w BRAINCITY, jest neuroplastyczność. 
To zdolność do reorganizacji sieci komórek nerwowych pod wpływem różnych 
bodźców. Gdy spotykamy nowych ludzi, nabywamy nowych doświadczeń 
lub czegoś się uczymy, zmienia się liczba i rozmieszczenie synaps, czyli 
połączeń między neuronami. Neuroplastyczność jest kluczowa dla zacho-
wania zdrowia mózgu.

Ciekaw
ostki

http://braincity.nencki.gov.pl/
http://www.facebook.com/ibdnencki


Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych

Prof. dr hab. Wojciech Knap i prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki

Promieniowanie terahercowe, Materia Diraca, obrazowanie 
terahercowe, anteny terahercowe, skanery i demonstratory 
terahercowe

Badanie podstawowych i aplikacyjnych właściwości promienio-
wania terahercowego. Opracowanie innowacyjnych przyrządów 
i technologii terahercowych oraz zainteresowanie nimi partnerów 
komercyjnych na rynku polskim i zagranicznym

CENTERA
Analiza 
podstawowych 
i aplikacyjnych 
własności 
promieniowania 
terahercowego 

Ośrodek realizuje projekt: „Center for Terahertz Research and 
Applications (CENTERA)”. Powstał, by opracowywać przełomowe 
technologie, wykorzystujące promieniowanie terahercowe (THz), 
jak np. szybkie skanery czy analizatory składu chemicznego, 
nadające się do zastosowania w różnych obszarach gospodarki 
i nadzoru bezpieczeństwa. Praktyczne wykorzystanie promie-
niowania THz nie było dotąd możliwe przez wysokie koszty 
oraz duże rozmiary i energochłonność obecnych nadajników 
i detektorów fal THz. Aby wprowadzić technologie THz na 
szeroki rynek, CENTERA prowadzi interdyscyplinarne badania 
nad możliwościami generowania, emitowania, przetwarzania 
i odbierania fal THz przez systemy oparte na znanych, tanich 
technologiach urządzeń połprzewodnikowych (tranzystorach, 
układach scalonych). 



Fale THz mają kilka bardzo interesujących własności, np. z łatwością 
przenikają przez większość materiałów niemetalicznych, jak tworzywa 
sztuczne, papier, ubrania, drewno, co sprawia że można je wykorzystać 
do analizy wewnętrznych struktur lub składu tych obiektów. W przeci-
wieństwie do promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego, nie 
są szkodliwe dla ludzi i zwierząt, a ponadto rozprzestrzeniają się w po-
wietrzu, zapewniając wizję w trudnych warunkach atmosferycznych lub 
przenosząc ogromną ilość informacji. Dlatego w wielu warunkach mogą 
zastąpić promieniowanie rentgenowskie lub prowadzić do całkowicie 
nowych zastosowań – prof. dr hab. Wojciech Knap.

Przewidujemy szereg ciekawych zastosowań fal THz np.: w komunikacji 
(do zwiększenia szybkości transferu danych), w przemyśle (do moni-
torowania procesów i/lub kontroli jakości), bezpieczeństwie (w sys-
temach wizyjnych do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych), 
czy w ochronie (do wykrywania zagrożeń w przesyłkach pocztowych) 

– prof. dr hab. Wojciech Knap.

Cytaty



Prof. dr hab. Wojciech Knap – absolwent Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat związa-
ny z University of Montpellier oraz z National Centre for 
Scientific Research (CNRS) we Francji. W ramach mię-
dzynarodowego laboratorium LIA-TERAMIR koordynuje 
działalność Laboratorium Promieniowania Teraherco-
wego (TeraGaN) w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. Autor lub współautor ponad 
200 artykułów w międzynarodowych specjalistycznych 
czasopismach naukowych oraz autor kilku patentów. Dzia-
łalność naukowa profesora Knapa jest wielowymiarowa 
i dotyczy m.in. absorpcji i emisji światła terahercowego 
przez nośniki swobodne i związane na stanach płytkich 
domieszek, heterostruktury z udziałem azotków GaN/
AlGaN, wzbudzenia plazmowego w nanotranzystorach oraz 
promieniowania terahercowego struktur plazmonicznych.

Prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki – absolwent Wydziału 
Elektroniki Politechniki Warszawskiej, profesor tej uczelni. 
Stopień doktora uzyskał w Instytucie Technologii Elektro-
nowej w Warszawie, habilitację w INPG Grenoble. Światowej 
klasy ekspert w zakresie przyrządów półprzewodnikowych 
i zaawansowanych technologii mikroelektronicznych. Na-
ukowiec, biznesmen. Pracował w słynnych laboratoriach 
badawczych CNET, wykładał w École Polytechnique Fédérale 
w Lozannie, w Institut National Polytechnique w Grenoble 
i w SUPELEC w Rennes. Przez 19 lat wiceprezydent i dyrek-
tor Programu Zaawansowanych Przyrządów i Technologii 
w STMicroelectronics - europejskiego lidera w produkcji 
układów elektronicznych. Opracował UTBB FDSOI - wiodącą 
technologię CMOS w STMicroelectronics, zaimplementowaną 
w Globalfoundries Drezno i w SAMSUNG. Autor/współautor 
350 artykułów naukowych, 85 patentów. Ma tytuł IEEE Fellow 
i STMicroelectronics Company Fellow.



Zagraniczni partnerzy strategiczni: 
Uniwersytet Goethego we Frankfurcie (GUF, Niemcy), Instytut Elektroniki, Mikroelektroniki
i Nanotechnologii w Lille (IEMN, Francja), Centrum Terahertzowe w Ratyzbonie (Niemcy),
Królewski Instytut Technologiczny (KTH) w Sztokholmie (Szwecja), Uniwersytet Kalifornijski 
w Riverside (USA), Uniwersytet ITMO w Petersburgu (Rosja), Laboratorium Charlesa 
Coulomba i Uniwersytet w Montpellier (Francja), RIKEN THz Center (Japonia), Uniwersytet 
Tohoku w Sendai (Japonia), Uniwersytet w Osace (Japonia)

www.centera.eu

pl.linkedin.com/company/centera

ul. Sokołowska 29/37
01 – 142 Warszawa

Fale terahercowe - dotąd wykorzystywali je głównie astronomowie, do obserwacji 
odległych zakątków wszechświata. Ale promieniowanie terahercowe nadaje się 
też do prześwietleń materiałów - plastiku, papieru, tkanin i do przekazywania 
informacji – szybszego niż obecnie 4G. Przyszłe 5G i 6G komunikacji bezprzewo-
dowych będzie używało fal terahercowych jako nośników informacji.

25 lat temu wykonano pierwsze obrazowanie obiektów biologicznych za pomocą 
fal THz. Prześwietlono liść, a zdjęcie uwidaczniało znajdujące się w nim kanały 
transportu wody i proces utraty/uzysku wody podczas wysychania/nawadniania. 
Dziś wiemy, że za pomocą fal THz można zobaczyć m.in. zmiany zawartości 
tłuszczu w tkankach i rozróżnić te zdrowe od chorych.

Ciekaw
ostki

http://www.centera.eu


Ośrodek realizuje projekt: „Centre of excellence for nanopho-
tonics, advanced materials and novel crystal growth-based 
technologies”. Centrum doskonałości ENSEMBLE3, w skrócie e3, 
połączy metody wzrostu kryształów z najnowszymi koncepcjami 
materiałowymi w obszarze nanofotoniki, takimi jak: metamate-
riały, materiały plazmoniczne i wiele innych. 

ENSEMBLE3 - Centre of excellence for nanophotonics, advanced 
materials and novel crystal growth-based technologies 

Prof. Dorota A. Pawlak

Wzrost kryształów, nowoczesne materiały, nanofotonika, 
innowacyjne technologie, materiałoznawstwo, technologie 
materiałowe oparte o metodę „bottom up”, materiały 
samoorganizujące, plazmonika, metamateriały

Opracowanie nowych technologii oraz wytwarzanie zaawansowanych 
materiałów fotonicznych do zastosowań m.in.: w optoelektronice, 
medycynie, telekomunikacji, informatyce czy konwersji energii. 
ENSEMBLE3 będzie wytwarzać nowatorskie materiały pozwalające 
na nowe funkcjonalności w tych zastosowaniach 

ENSEMBLE3 
Od Czochralskiego 
po metamateriały 



Materiały są podstawą każdej technologii - krzem jest od wielu lat pod-
stawą elektroniki, nowe nadzieje budzą materiały dwuwymiarowe takie 
jak grafen, a nowe materiały fotoniczne, takie jak opracowywane przez 
nas metamateriały, będą gwarantować przyszły rozwój wielu dziedzin 
opartych na fotonice – prof. Dorota A. Pawlak.

Cytaty



Dr hab. Dorota A. Pawlak – (DAP), profesor UW, jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pracowała na Uniwersytecie Tohoku w Japonii. Od lat jest związana z Instytutem 
Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, obecnie kieruje Zakładem Materiałów Funk-
cjonalnych w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz. Prowadzi również 
Laboratorium Technologii Materiałowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Znana 
jest z łączenia metod wzrostu kryształów z nowoczesnymi koncepcjami materiałowymi w dziedzi-
nie fotoniki, takimi jak metamateriały czy plazmonika. Koordynowała pierwszy projekt z Polski 
w dziedzinie nanomateriałów w 7-mym programie Ramowym Unii Europejskiej (2008-2012). Była 
dwukrotną laureatką programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie koordynuje projekt 
w ramach Teaming for Excellence Unii Europejskiej (2019-2026). Prezes Polskiego Towarzystwa 
Wzrostu Kryształów w latach 2013-2016.



Każdy komputer, telefon komórkowy czy inne urządzenie elektroniczne posiada 
w sobie kawałek kryształu. Większość z tych kryształów została wyhodowana 
przy użyciu metody opracowanej w 1916 r. przez polskiego chemika, prof. Jana 
Czochralskiego. Jest to do dziś najczęściej stosowana technika wytwarzania 
monokryształów półprzewodników na świecie, zwłaszcza krzemu do produkcji 
przyrządów elektronicznych. ENSEMBLE3, opierając się na tej mocnej stronie 
polskiej nauki i technologii, zamierza rozwijać metody wzrostu kryształów 
i wykorzystywać je dla rozwoju nowych materiałów fotonicznych. 

Ciekaw
ostki

Partnerzy zagraniczni: 
Sapienza University of Rome (Włochy), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy) 
oraz Cooperative Research Center nanoGUNE Consolider (Hiszpania)

Partnerzy polscy: 
Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (dawniej Instytut Technologii 
Materiałów Elektronicznych), Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań  
I Rozwoju  

www.ensemble3.eu

linkedin.com/company/ensemble3 
facebook.com/fmlaboratory

ul. Wólczynska 133, 01-919 Warszawa



Ośrodek realizuje projekt: “International Centre for Cancer 
Vaccine Science”. Jego działalność skupia się na badaniach nad 
spersonalizowanymi metodami immunoterapii nowotworów. 
Mechanizm ich działania opiera się na odpowiednim pobu-
dzeniu układu odpornościowego osoby chorej, tak aby mógł 
on samodzielnie zwalczyć nowotwór. 

ICCVS - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami 
Przeciwnowotworowymi

Prof. Natalia Marek-Trzonkowska

Rak, prezentacja antygenów, immunoterapia, immunopeptydom, 
cytometria przepływowa, spektrometria mas, interferony, 
sekwencjonowanie genomu, edycja i proces splicingu RNA, 
biologia strukturalna, bioinformatyka, wirusologia, przeciwciała 
terapeutyczne

Immunologia, biologia molekularna i proteomika w poszukiwaniu 
nowych terapii przeciwnowotworowych

ICCVS
W poszukiwaniu 
szczepionek przeciw-
nowotworowych



Każdego dnia w ciele człowieka powstają komórki nowotworowe. Za-
zwyczaj układ odpornościowy rozpoznaje taką komórkę i ją eliminuje. 
Zdarza się jednak, że przegapi zagrożenie, a wówczas niebezpieczna 
komórka zaczyna się namnażać. Rozwijający się nowotwór stosuje 
wiele różnych strategii, które pozwalają mu wymknąć się spod nad-
zoru układu odpornościowego. My staramy się przywrócić ten nadzór 

– prof. Natalia Marek-Trzonkowska.

Spersonalizowane szczepionki przeciwnowotworowe, dostosowane 
do cech genetycznych danego nowotworu u konkretnego pacjenta, 
są precyzyjnie skierowane na ognisko nowotworowe i nie uszkadzają 
sąsiednich zdrowych tkanek oraz narządów. Z tego względu odpowied-
nio zaprojektowana immunoterapia może być wolna od poważnych 
skutków ubocznych, jakie towarzyszą standardowo stosowanym lekom 
przeciwnowotworowym – prof. Natalia Marek-Trzonkowska.

Cytaty



Prof. Natalia Marek-Trzonkowska – od 01.06.2021 pełni obowiązki Dyrektora ICCVS. Jest liderem grupy 
Cancer Immunology. Prowadzone przez nią badania dotyczą klinicznego zastosowania komórek układu 
immunologicznego. Aktualnie pracuje nad terapią komórkową niedrobnokomórkowego raka płuca. Staż 
podoktorski odbyła w University of Chicago, gdzie pracowała przy przeszczepach wysp trzustkowych oraz 
prowadziła badania nad nowymi metodami indukcji tolerancji immunologicznej. Laureatka krajowych 
i międzynarodowych nagród, m.in. dwóch Nagród Naukowych za badania nad klinicznym zastosowanie 
komórek T regulatorowych przyznanych przez European Federation of Immunological Societies (EFIS;Wie-
deń oraz Glasgow), Nagrody Polish- American Medical Society (PAMS; Chicago), Young Investigator Award 
przyznanej przez International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD; Istambuł), dwóch 
nagród naukowych przyznanych przez The International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA, 
Praga) oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. 

Założycielami ICCVS początkowo byli: prof. Theodore Hupp oraz prof. Robin Fahraeus. Z dniem 1 czerwca 
2021 prof. Hupp zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora ICCVS oraz lidera grupy, natomiast prof. Fahraeus 
z dniem 1 sierpnia 2021 zrezygnował z pełnienia funkcji lidera grupy w ramach ICCVS. Obecnie prace nad 
projektem kontynuuje prof. Trzonkowska.     



Partner strategiczny: 
Uniwersytet w Edynburgu

www.iccvs.ug.edu.pl

twitter.com/ic2_vs 
linkedin.com/company/international-centre-for-cancer-vaccine-science

Uniwersytet Gdański, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

Immunoterapia nowotworów, rozwijana w ICCVS, jest jedną z największych 
rewolucji w medycynie, porównywaną do wprowadzenia antybiotyków czy 
szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. W roku 2018 za rozwój 
immunoterapii została przyznana Nagroda Nobla. 

Ciekaw
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http://linkedin.com/company/international-centre-for-cancer-vaccine-science


Ośrodek realizuje projekt: „International Centre for Research on 
Innovative Biobased Materials”. Z pomocą nowoczesnych analiz 
komputerowych poszukuje i opracowuje nowe biomateriały, 
takie jak biokompatybilne polimery, biokatalizatory i bioczą-
steczki o funkcji transportowej lub regulatorowej w organizmie. 
Następnie naukowcy będą je syntetyzować i proponować ich 
zastosowanie w praktyce. Aby tego dokonać, planowane jest 
synergistyczne wykorzystanie chemii obliczeniowej, chemii 
polimerów, biochemii i biotechnologii. 

MAB Plus ICRI BioM – Międzynarodowe Centrum Badań 
Innowacyjnych Biomateriałów

Prof. Piotr Paneth i prof. Klaus Müllen

Biotechnologia, biochemia, polimery, białka, kwasy nukleinowe, 
kompleksy molekularne, organiczne materiały funkcjonalne, 
biomateriały, materiały naturalne, nanomateriały, elektronika 
organiczna, bioczujniki 

Badania polimerów i biocząsteczek metodami doświadczalnymi 
i teoretycznymi w kierunku pozyskiwania nowych materiałów

ICRI-BioM
Badania polimerów 
i biocząsteczek 
wspomagane 
nowoczesnymi 
metodami 
obliczeniowymi



Biomateriały to materiały otrzymywane z odnawialnych lub biokom-
patybilnych surowców, jak również materiały, których tworzenie jest 
inspirowane naturą. Znajdują one zastosowanie w tak różnych obsza-
rach jak: medycyna, rolnictwo, ochrona środowiska czy elektronika – 
prof. Piotr Paneth.

Biomateriałami mogą być substancje pochodzenia naturalnego, 
takie jak białka, peptydy czy polisacharydy, lub produkty syntetycz-
ne: polimery, materiały ceramiczne oraz ich kompozyty. Spektrum 
potencjalnych zastosowań biomateriałów jest niezwykle szerokie – 
prof. Piotr Paneth.

Cytaty



Prof. Klaus Müllen – był dyrektorem Max Planck In-
stitute for Polymer Research i kontynuuje badania na 
uniwersytetach w Heidelbergu i Kolonii. Jego szerokie 
zainteresowania badawcze obejmują nowe reakcje two-
rzenia polimerów, chemię i fizykę pojedynczych cząsteczek, 
a także grafenów, dendrymerów i hybryd biosyntetycznych. 
Opublikował około 2000 artykułów. Otrzymał wiele nagród, 
doktoratów honoris causa i tytułów profesorskich, jest 
członkiem akademii krajowych i zagranicznych. W la-
tach 2008-2009 był prezesem Niemieckiego Towarzystwa 
Chemicznego (GDCh). W latach 2013-2014 był prezesem 
Niemieckiego Stowarzyszenia Postępu Nauki i Medycyny. 
W 2010 roku zdobył stypendium ERBN dla zaawanso-
wanych naukowców za pracę nad nanografenami. Jest 
redaktorem czasopisma Journal of the American Che-
mical Society.

Prof. dr hab. inż. Piotr Paneth – był dziekanem Wydziału 
Chemicznego i prorektorem ds. nauki Politechniki Łódzkiej, 
a także przewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiego To-
warzystwa Chemicznego. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. 
organizacji nauki w ICRI-BioM i wiceprzewodniczącego Rady 
Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekular-
nych PAN. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki oraz Komitetu Chemii Polskiej Akademii 
Nauk. Jego główne zainteresowania naukowe koncentru-
ją się wokół badania mechanizmów reakcji chemicznych 
i biochemicznych z wykorzystaniem efektów izotopowych, 
metod chemii obliczeniowej, chemometrii i bioinformatyki. 
Opublikował około 200 artykułów naukowych i rozdziałów 
w monografiach.



Zagraniczny partner strategiczny: 
Instytut Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji

Partner naukowy: 
Uniwersytet Łódzki, Łódzki Uniwersytet Medyczny, Centrum Badań Molekularnych 
i Makromolekularnych PAN oraz Bionanopark

Pozostali partnerzy: 
Adamed Pharma S.A., Grupa Maspex, Grupa Pietrucha 

www.icri-biom.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Biomateriały, choć kojarzone przede wszystkim z zastosowaniami w medycynie 
np. jako rusztowania dla hodowli tkanek i organów, sztuczne ścięgna i więzadła, 
cementy kostne, zastawki serca czy by-passy, mogą być także z powodzeniem 
wykorzystywane w ochronie środowiska np. jako biosorbenty służące do efek-
tywnego oczyszczania z toksycznych związków wód lub gleb, czy polimery łatwo 
ulegające biodegradacji. To zastosowanie biomateriałów znajduje się w obszarze 
zainteresowań naukowców z ICRI-BioM.

Ciekaw
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http://www.icri-biom.p.lodz.pl/


Ośrodek realizuje projekt: „International Centre for Translational 
Eye Research (ICTER)”. Efektem tych badań będzie opracowanie 
przełomowych aparatów pozwalających na zobrazowanie ko-
mórek siatkówki. Urządzenia te posłużą z kolei do testowania 
nowych terapii m.in. dla pacjentów z retinopatią cukrzycową, 
która jest pierwszą przyczyną utraty wzroku u osób w wieku 
produkcyjnym, lub ze zwyrodnieniem plamki związanym z wie-
kiem (AMD), czyli najczęstszą przyczyną utraty wzroku u osób 
po 50-tce w krajach rozwiniętych.

Międzynarodowe Centrum Badań Oka 

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski i prof. dr hab. Krzysztof Palczewski

Nauki o widzeniu, obrazowanie optyczne, diagnostyka oczu, 
farmakologia chorób siatkówki, oprzyrządowanie medyczne, 
podawanie leków

Badania nad dynamiką i plastycznością ludzkiego oka oraz 
opracowanie nowych terapii i narzędzi diagnostycznych 
pomocnych w przypadku rozmaitych dysfunkcji wzroku

MCBO
Rewolucja 
w diagnostyce 
i leczeniu chorób 
oczu



Widzenie to skomplikowany i wieloetapowy proces, o którym obecnie 
wiemy już bardzo dużo, ale dokładny przebieg wielu chorób siatkówki 
wciąż pozostaje zagadką. Aby przybliżyć się do rozwikłania tej zagad-
ki, niezbędne jest opracowanie dokładniejszych metod wizualizacji 
mikrostruktury siatkówki u pacjentów. Potrzebujemy poznać więcej 
szczegółów na poziomie komórkowym. Wśród kilku tysięcy komórek, 
chcielibyśmy zidentyfikować pojedynczą i uzyskać jej obraz w wysokiej 
rozdzielczości – prof. Maciej Wojtkowski.

Opracowane przez nas narzędzia umożliwią ocenę nie tylko budowy 
poszczególnych warstw siatkówki, ale również ich czynności. Będzie 
to kluczowe dla doboru odpowiedniego leczenia farmakologicznego 
zmian zwyrodnieniowych i innych patologii siatkówki. Dzięki niemu 
będziemy mogli także monitorować zmiany w oku w odpowiedzi na 
stosowane leki lub zabiegi chirurgiczne czy po prostu zachodzące wraz 
z wiekiem – prof. Maciej Wojtkowski.

Cytaty



Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski – na początku kariery 
naukowej związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, gdzie obronił magisterium, uzyskał doktorat 
i habilitację (oba tytuły w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki). Pracował naukowo na Uniwersy-
tecie Wiedeńskim w Austrii i w Massachusetts Institute of 
Technology w Cambridge w USA. Kierownik Zakładu Chemii 
Fizycznej Układów Biologicznych w Instytucie Chemii Fizycz-
nej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autor ponad 160 
publikacji naukowych oraz kilkunastu patentów i zgłoszeń 
patentowych. Zaprojektował m.in. tomograf optyczny wyko-
rzystywany do nieinwazyjnego i bezkontaktowego badania 
wnętrza oka, za co otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej, w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i in-
żynierskich. Prototypy tomografów opracowane przez prof. 
Wojtkowskiego stały sią podstawą do skonstruowania wielu 
urządzeń działających obecnie w klinikach okulistycznych 
na całym świecie.

Prof. dr hab. Krzysztof Palczewski –studia chemiczne 
ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, stopień doktora 
uzyskał na Politechnice Wrocławskiej. Światowy autorytet 
w zakresie biochemii wzroku. Pracował na University of 
Florida w Gainesville w USA i na Oregon Health Sciences 
University w Portland w USA, gdzie stworzył własne labo-
ratorium. Przez 13 lat prowadził badania na University of 
Washington w Seattle w USA, gdzie pełnił również funkcje 
kierownicze. Był dyrektorem Wydziału Farmakologii na Case 
Western Reserve University w Cleveland w USA. Obecnie 
zatrudniony w Szkole Medycznej Uniwersytetu Kalifornij-
skiego w Irvine w USA. Do jego najważniejszych osiągnięć 
należy skrystalizowanie oraz opisanie struktury i funkcji 
rodopsyny oraz odkrycie mechanizmów prowadzących 
do degeneracji siatkówki oka i w konsekwencji do utraty 
wzroku, za co otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej w obszarze nauk o życiu i Ziemi. Członek zagra-
niczny Polskiej Akademii Umiejętności.



Partnerzy zagraniczni: 
Instytut Okulistyki w University College London (UCL)
UC Irvine’s Gavin Herbert Eye Institute, Kalifornia, USA

Partner naukowy z Polski: 
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 

linkedin.com/International Centre for Translational Eye Research 
Twitter: @ICTER_PL

www.icter.pl

ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

Prof. Krzysztofowi Palczewskiemu, jednemu z założycieli centrum doskonałości 
MCBO, udało się przywrócić wzrok zwierzętom, u których wystąpiły mutacje jak 
u pacjentów cierpiących na retinopatię barwnikową i inne mutacje wrodzone 
prowadzące do ślepoty. Odwrócenie ślepoty było możliwe dzięki równoczesnej 
ingerencji w kilka etapów cyklu widzenia.

Prof. Maciej Wojtkowski, jeden z założycieli ośrodka MCBO, jest twórcą nowo-
czesnego spektralnego tomografu optycznego SOCT do obrazowania siatkówki 

– urządzenia, które pozwoliło uzyskać obrazy oka znacznie lepszej jakości, niż 
jego poprzednicy. Tomograf SOCT zrewolucjonizował badania okulistyczne 
i obecnie jest używany w gabinetach na całym świecie. Według Ministerstwa 
Gospodarki tomograf SOCT jest jednym z trzech, obok grafenu i fotodetekto-
rów podczerwieni, “polskich produktów fotonicznych, które osiągnęły poziom 
światowy i sukces komercyjny na rynku globalnym”.

Ciekaw
ostki



Ośrodek realizuje projekt: „International Centre for Theory of 
Quantum Technologies”. Działalność ICTQT koncentruje się na 
badaniach dotyczących technologii kwantowych przyszłości, 
a w szczególności komunikacji i informacji kwantowej, oraz samej 
teorii kwantów. Z punktu widzenia praktycznych zastosowań, 
badania skupiają się na niezawodnych systemach zapewnia-
jących absolutne cyberbezpieczeństwo danych (m.in. kwanto-
wa, samotestująca się kryptografia), kwantowych protokołach 
komunikacyjnych oraz pracach koncepcyjnych dotyczących 
algorytmów dla komputerów kwantowych.

ICTQT – Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych

Prof. Marek Żukowski i prof. Paweł Horodecki

Cyberbezpieczeństwo, fotonika, optyka kwantowa, informacja 
kwantowa, fizyka kwantowa, technologie kwantowe, 
termodynamika kwantowa, kwantowe B+R

Badania ICTQT dotyczą między innymi kwantowej komunikacji, 
kwantowych algorytmów oraz sieci kwantowych, a także Internetu 
kwantowego. Badania dotyczą teorii, ale są prowadzone we 
współpracy z ośrodkami eksperymentalnymi

ICTQT
Oswajanie kwantów



Polska ma ogromny potencjał naukowy w dziedzinie mechaniki kwan-
towej, jednak aby odegrać ważną rolę w programie European Quantum 
Technologies Flagship, potrzebuje nowych placówek badawczych, sku-
piających się na technologiach kwantowych, dysponujących odpowied-
nimi funduszami i zdolnych zatrudnić najlepszych międzynarodowych 
specjalistów. Taką właśnie placówką jest Międzynarodowe Centrum 
Teorii Technologii Kwantowych – prof. Marek Żukowski.

Zagadnienia fizyki kwantowej i technologii kwantowych są sytuowane 
wśród największych współczesnych naukowych wyzwań. To bardzo 
dobry czas na tego typu ambitne inicjatywy badawcze, gdyż obecnie 
technologiami kwantowymi interesują się nie tylko naukowcy, ale także 
rządy i duże komercyjne przedsiębiorstwa, takie jak IBM, Google czy 
Microsoft. W niedługiej przyszłości badania te mogą przynieść ogromne 
korzyści gospodarcze – prof. Paweł Horodecki.

Cytaty



Prof. dr hab. Marek Żukowski – dyrektor ICTQT, profesor 
zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, członek korespondent 
PAN, ekspert w dziedzinie mechaniki kwantowej i kwantowej 
interferometrii, autor ponad 160 prac naukowych, publikowa-
nych w najważniejszych światowych czasopismach. Członek 
rad naukowych kilku instytucji ( jak np. Krajowe Centrum 
Informatyki Kwantowej w Gdańsku i projekt UE QUANT-ERA). 
Laureat Nagrody FNP w roku 2013 w obszarze nauk matema-
tyczno-fizycznych i inżynierskich „za badania wielofotonowych 
stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania 
przyczynowości informacyjnej jako zasady fizyki”. Były członek 
rady NCN, były redaktor zamiejscowy Physical Review. Wyniki 
badań prof. Żukowskiego, dotyczących stanów splątanych 
fotonów, mają znaczenie nie tylko teoretyczne. Ich efektem 
jest rozwój interferometrii wielofotonowej, będącej podstawą 
eksperymentalnych realizacji prototypów przyszłych kwanto-
wych technologii informacyjnych (np. kwantowa teleportacja, 
kwantowa kryptografia).

Prof. dr hab. Paweł Horodecki – fizyk teoretyk, absol-
went Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Politechniki 
Gdańskiej, obecnie kieruje zespołem ośrodka ICTQT, członek 
Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwanto-
wej. Autor i współautor ponad 150 artykułów z dziedziny 
kwantowej teorii informacji i podstaw mechaniki kwantowej. 
Profesor Horodecki to współzałożyciel Krajowego Centrum 
Informatyki Kwantowej, w którego radzie naukowej obecnie 
zasiada. Jest jednym z twórców kryterium Horodeckich 
(1996) pozwalającego stwierdzić, czy dany stan kwantowy 
jest splątany (artykuł zawierający ten wynik jest najlicz-
niej cytowaną oryginalną pracą naukową w całej historii 
Uniwersytetu Gdańskiego). Jest też jednym z odkrywców 
tzw. splątania związanego (Physical Review Letters; 1998), 
a także wielu podstawowych praw informacji kwantowej.



Partner zagraniczny: 
Instytut Optyki Kwantowej i Informatyki Kwantowej (IQOQI) Austriackiej Akademii 
Nauk w Wiedniu

Partner polski: 
Uniwersytet Gdański

twitter.com/ictqt

www.ictqt.ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

Kryptografia kwantowa oferuje bezpieczeństwo bezwarunkowe, to znaczy, że 
pierwszy raz w historii możemy zaszyfrować informację i mieć matematyczny 
dowód, że tylko uprawniona osoba będzie mogła ją odszyfrować. ICTQT pracuje 
obecnie nad wariantem kryptografii kwantowej, który (choć mogłoby to wydawać 
się niemożliwe) jest jeszcze bardziej bezpieczny. W tak zwanych protokołach samo-
testujących użytkownicy są zabezpieczeni nawet przed możliwością umieszczania 
tylnych wejść (ang. backdoors) przez nieuczciwych producentów ich urządzeń.

Europejska inicjatywa Quantum Technologies Flagship ma na celu wywołanie re-
wolucyjnych zmian, które wesprą ekonomię i społeczeństwo oraz położą podwaliny 
do europejskiej dominacji w kwantowych technologiach. W ramach tej inicjatywy 
chcemy w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii oraz przyspieszyć ich 
rozwój i powstawanie komercyjnych produktów w Europie.
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Ośrodek realizuje projekt: “Mutations acquired during lifetime that 
lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.” 
Naukowcy pracujący w Laboratorium Medycyny 3P zajmują się 
przede wszystkim badaniami nad rozwojem raka piersi u kobiet, 
raka prostaty u mężczyzn oraz raka okrężnicy i pęcherza u obu płci, 
a także choroby Alzheimera u mężczyzn w związku z występującą 
u nich utratą chromosomu Y w leukocytach. Uzyskane wyniki 
badań mogą doprowadzić do znalezienia nowych biomarkerów 
ryzyka rozwoju raka oraz pozwolić na lepsze poznanie wczesnych 
etapów rozwoju choroby Alzheimera.

Laboratorium Medycyny 3P (ang. Preventive, Personalized, 
Precision) 

Prof. Jan Dumański i prof. Arkadiusz Piotrowski

Mozaikowość somatyczna, rearanżacje strukturalne, mutacje, 
aneuploidia, utrata chromosomu Y, rak, genetyka, genomika, 
diagnostyka, choroba Alzheimera

Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia 
jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób

Laboratorium 
Medycyny 3P 
Jak mutacje 
genów nabyte 
w trakcie życia 
wpływają 
na rozwój 
nowotworów 
i innych chorób 



Planujemy scharakteryzować mutacje zachodzące podczas życia czło-
wieka, odpowiedzialne za rozwój nowotworów, a następnie wykorzystać 
tę wiedzę do wczesnej diagnostyki raka, zanim jeszcze pojawią się 
pierwsze oznaki choroby. Ponieważ w ogromnej większości przypadków 
wczesna diagnoza decyduje o szansach na wyleczenie, nasze badania 
mogą mieć wpływ na zmniejszenie śmiertelności wśród pacjentów 
onkologicznych – prof. Jan Dumański.

Wydaje się, że utrata chromosomu Y w leukocytach mężczyzn (LOY) 
powoduje upośledzenie nadzoru immunologicznego, jaki układ odpor-
nościowy sprawuje nad innymi komórkami. Zdrowe leukocyty eliminują 
wszystkie komórki różniące się od prawidłowych, natomiast po utracie 
chromosomu Y proces ten staje się mniej wydajny. Jeśli nasze badania 
potwierdzą tę hipotezę, analiza LOY we krwi mężczyzn w podeszłym 
wieku mogłaby stać się nowym biomarkerem kilku powszechnych cho-
rób – prof. Jan Dumański.

Cytaty



Prof. dr Jan Dumański – Studiował Medycynę na Collegium 
Medicum UJ w Krakowie, następnie rozpoczął badania na-
ukowe w Instytucie Karolinska w Sztokholmie w Szwecji. Tam 
się doktoryzował i uzyskał w roku 2000 tytuł profesora w Up-
psala University w Szwecji, w dziedzinie Eksperymentalnej 
Patologii, w Instytucie Immunologii, Genetyki i Patologii. Był 
także profesorem Uniwersytetu Alabama w Birmingham 
w USA, gdzie kierował Centrum Badań Genetycznych Czło-
wieka im. Howell i Elisabeth Heflin. Uczestniczył w wielu 
międzynarodowych projektach badawczych dotyczących 
genetyki nowotworów, molekularnych podstaw metastazy, 
czy mechanizmów stojących za predyspozycjami do zachoro-
wań na nowotwory. Jednym z jego głównym zainteresowań 
badawczych jest utrata chromosomu Y (LOY) zachodząca 
w leukocytach mężczyzn i przyczyniająca się do powstania 
wielu chorób, w tym nowotworowych i choroby Alzheimera. 

Prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski – Absolwent Mię-
dzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GU-
Med). Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskał 
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej GUMed. Po doktoracie pracował w Instytucie 
Immunologii, Genetyki i Patologii, „Uppsala Universitet” 
w Szwecji oraz na Wydziale Genetyki Uniwersytetu Alabama 
w Birmingham w USA. Z tym ostatnim ośrodkiem pozostaje 
związany do dzisiaj jako adjunct professor oraz realizując 
wspólne międzynarodowe projekty naukowe (m.in. grant 
Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych). Główny 
obszar badawczy prof. Piotrowskiego stanowią: mozaiko-
watość somatyczna oraz rearanżacje strukturalne genomu 
w kontekście nowotworów i rzadkich chorób genetycznych. 



Partnerzy zagraniczni: 
Uppsala University (Szwecja) 

www.mab3p.gumed.edu.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Mutacje post-zygotyczne, czyli zmiany genetyczne powstające w ciągu całego 
życia, mogą być spowodowane np. paleniem tytoniu, złą dietą, infekcjami 
wirusowymi lub po prostu starzeniem się komórek. Mutacje te są tak częste, że 
prawdopodobnie w całym organizmie nie ma dwóch komórek, które byłyby 
identyczne pod względem genetycznym. To one sprawiają, że nawet bliźnięta 
jednojajowe, rozwijające się z jednej zygoty, nie są identycznymi kopiami ge-
netycznymi. Mutacje te są także przyczynami wielu chorób. Ich identyfikacja 
i ocena funkcjonalna to nadrzędny cel badawczy naukowców z Laboratorium 
Medycyny 3P.

7-9 lat – tyle wynosi różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn 
w Polce (wg danych GUS za rok 2018). Być może za nadumieralność mężczyzn 
odpowiada utrata chromosomu Y, zachodząca wraz z wiekiem w komórkach 
mężczyzn i przyczyniająca się do rozwoju wielu chorób, w tym nowotworowych, 
Alzheimera czy miażdżycy. Mechanizm ten jest badany przez naukowców z La-
boratorium Medycyny 3P, a wyniki ich badań zostały opublikowane w 2019 r. 
w prestiżowym czasopiśmie Nature.
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Ośrodek realizuje projekt: ”International Centre for Interfacing 
Magnetism and Superconductivity with Topological Matter”. 
MagTop prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu ma-
teriałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników, 
magnetyzmu i nadprzewodnictwa. W ten sposób naukowcy 
chcą przyczynić się do opracowania nowych materiałów topo-
logicznych, a więc takich, których właściwości elektronowe są 
odporne na zaburzenia. Materiały takie uważane są za przyszłość 
m.in. energooszczędnej elektroniki oraz informatyki kwantowej.

MagTop - Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu 
i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną 

prof. Tomasz Dietl i prof. Tomasz Wojtowicz

Półprzewodniki, magnetyzm, nadprzewodniki, materia 
topologiczna, epitaksja, nanotechnologia

Interdyscyplinarne badania z zakresu materiałoznawstwa, 
nanotechnologii, fizyki półprzewodników oraz badania nad 
magnetyzmem i nadprzewodnictwem, które przyczynią się do 
opracowania nowych materiałów topologicznych

MagTop
Materiały 
dla zielonej 
elektroniki oraz 
informatyki 
kwantowej



Niezwykłą cechą badanych przez nas materiałów jest to, że na ich 
krawędziach czy powierzchniach, o szerokości kilkadziesiąt tysięcy razy 
mniejszej od przekroju ludzkiego włosa, występują nowe stany elektro-
nowe, których właściwości, np. przewodzenie prądu elektrycznego, są 
odporne na odkształcenia. To odróżnia je od nanomateriału takiego 
jak grafen, który straciłby wiele ze swoich cech, gdyby go np. zmiąć – 
prof. Tomasz Dietl.

Nowoodkryte materiały topologiczne mogą znaleźć niezwykle zastoso-
wania. Duże nadzieje wiązane są z ich wykorzystaniem przy produkcji 
np. niezwykle sprawnych czujników biologicznych czy chemicznych, 
urządzeń zamieniających ciepło w energię elektryczną lub komponen-
tów służących rozwojowi spintroniki, czyli nowej gałęzi elektroniki, po-
zwalającej na szybszy i bardziej wydajny zapis i przetwarzanie danych 

– prof. Tomasz Dietl.

Cytaty



Prof. Tomasz Dietl (MagTop, Instytut Fizyki PAN, Advan-
ced Institute for Materials Research, Tohoku University, 
Japonia) – zdobył uznanie dzięki pionierskim badaniom 
półprzewodników ferromagnetycznych oraz za rozwój me-
tod kontroli uporządkowania magnetycznego i kwantowej 
lokalizacji nośników. Otworzyło to drogę do powstania no-
wej dziedziny nauki: spintroniki półprzewodnikowej. Laureat 
Nagrody Naukowej Humboldta, Nagrody Europejskiego 
Towarzystwa Fizycznego Agilent Europhysics Prize, Nagrody 
FNP za opracowanie teorii rozcieńczonych półprzewodni-
ków ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych 
metod sterowania namagnesowaniem. Kierownik wielu 
projektów naukowych, w tym ERC Advanced Grant. Członek 
PAN, PAU, TNW, Academia Europaea. Członek honorowy 
Brytyjskiego Instytutu Fizyki, Amerykańskiego Towarzystwa 
Fizycznego i Japońskiego Towarzystwa Fizyki Stosowanej.

Prof. Tomasz Wojtowicz (MagTop, Instytut Fizyki PAN) – 
specjalista w zakresie technologii wzrostu nanostruktur 
metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE). Wraz ze 
współpracownikami zademonstrował działanie nowego 
typu tranzystora spinowego, którego funkcjonowanie jest 
oparte na wykorzystaniu wewnętrznego momentu pędu 
elektronów, a nie ich ładunku elektrycznego, jak ma to miejsce 
we współcześnie używanych tranzystorach. Prof. Wojtowicz 
wniósł istotny wkład w badania rozcieńczonych półprzewod-
ników magnetycznych i nanodrutów półprzewodnikowych. 
Laureat Nagrody Ministra Nauki 2013 za wybitne osiągnięcia 
naukowe, „za fundamentalny wkład w rozwój technologii 
epitaksji z wiązek molekularnych i badania unikalnych struktur 
kwantowych o programowalnych własnościach spinowych”. 
Kierował prestiżowym projektem Maestro z Narodowego 
Centrum Nauki. Stypendysta Fundacji Fulbrighta.



Partnerzy zagraniczni: 
Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu; Instytut Badawczy Komunikacji 
Elektrycznej, Uniwersytet Tohoku, Sendai; Instytut Fizyki Chińskiej Akademii Nauk, 
Pekin

Współpraca z przedsiębiorstwami: 
VIGO System S.A. (detektory podczerwieni), PUREMAT Technologies Sp. z o.o. (ultra 
czyste pierwiastki), MeasLine Sp. z o.o. (układy pomiarowe), KRIOSYSTEMEM Sp. 
z o.o., (urządzenia kriogeniczne). 

www.magtop.ifpan.edu.pl

Instytut Fizyki, PAN, al. Lotników 32/46, PL-02668 Warszawa

Zastosowanie metod topologii do badań osobliwych faz i stanów materii zostało 
uhonorowane w 2016 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Uczeni intensywnie 
badają możliwości wykorzystania tych zjawisk, a przełomowe publikacje, dotyczące 
tych zagadnień, afiliowane przez naukowców z MagTop, ukazały się w renomowanych 
czasopismach: Physical Review Letters (2017 r.) czy Nature Physics (2018 r.).

Timo Hyart z MagTop, uczestniczył w interpretacji doświadczeń nad tzw. ma-
gicznym grafenem, okrzykniętym fizycznym przełomem roku 2018. Otrzymuje 
się go przez odpowiednie skręcenie dwóch warstw tego materiału o grubości 
zaledwie jednego atomu. Przez uzyskaną strukturę swobodnie przechodzi prąd 
elektryczny z zerowym oporem. Cechuje się ona nieobserwowanymi wcześniej 
własnościami magnetycznymi.
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Działalność Centrum Doskonałości NOMATEN koncentruje się 
na innowacyjnych, wielofunkcyjnych materiałach, które będą 
tu badane, projektowane i testowane. Naukowcy skupią się na 
materiałach odpornych na ekstremalnie wysokie temperatury 
(powyżej 500 st. C), korozję i promieniowanie. Materiały takie 
znajdują zastosowanie w przemyśle (np. w technologiach ener-
getycznych i chemicznych). Nomaten badać będzie także nowe 
rodzaje radiofarmaceutyków, przeznaczonych do zastosowań 
diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie nuklearnej.

NOMATEN
Supernowoczesne 
materiały na 
ekstremalne 
warunki

NOMATEN – Centrum Doskonałości (MAB Plus) 

Prof. Mikko Alava i prof. Paweł Sobkowicz

Materiałoznawstwo, właściwości mechaniczne, radiofarmaceutyki, 
korozja, dynamika molekularna, analiza strukturalna, właściwości 
funkcjonalne, wysoka temperatura

Badania nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki 
(wysokie temperatury, korozję, promieniowanie – zwłaszcza 
neutronowe) do zastosowań w przemyśle jądrowym, energetycznym, 
chemicznym i innych, a także opracowanie i wytwarzanie 
nowoczesnych radiofarmaceutyków dla zastosowań w medycynie



Nowe materiały odporne na ekstremalne temperatury, promieniowa-
nie i korozję będzie można wykorzystać w takich zaawansowanych 
procesach przemysłowych jak: energetyka jądrowa i konwencjonalna, 
produkcja wodoru czy przemysł chemiczny (np. produkcja nawozów 
sztucznych). Działania te – jak na przykład umożliwienie efektywnej 
energetycznie produkcji wodoru, określanego często jako paliwo 
przyszłości – mogą radykalnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych – 
prof. Paweł Sobkowicz.

Nowe materiały o zwiększonej odporności na negatywne czynni-
ki środowiskowe oraz badania związane z ograniczaniem skutków 
starzenia się istniejących instalacji dają szansę na zwiększenie efek-
tywności i bezpieczeństwa już działających instalacji przemysłowych 

– prof. Mikko Alava.

Cytaty



Prof. Mikko Alava – Dyrektor Centrum Doskonałości 
NOMATEN, światowej klasy ekspert w zakresie właściwości 
fizycznych materiałów i ich zależności od struktury, w tym 
właściwości transportowych. Prowadził badania nad analizą 
danych w materiałoznawstwie i zastosowaniami nowo-
czesnych metod uczenia maszynowego. Doktor inżynierii 
jądrowej (Politechnika Helsińska) w dziedzinie fizyki plazmy 
termojądrowej. Profesor zwyczajny fizyki na Uniwersytecie 
Aalto w Finlandii. Po zmianie kierunku badań z reakcji 
termojądrowych na materiałoznawstwo, profesor Alava 
skupił się na zastosowaniach fizyki statystycznej do fizyki 
materiałów oraz na wyzwaniach obliczeniowych w ujmo-
waniu łamliwości, tarcia, plastyczności i innych właściwości 
złożonych typowych dla materiałów funkcjonalnych i ich 
zależności od struktury. Był zastępcą dyrektora fińskiego 
Centrum Doskonałości w Nanonaukach Obliczeniowych 
(COMP). Autor/współautor ponad 250 prac naukowych, 
publikowanych m.in. w Science Advances, Nature Commu-
nications, PNAS czy Physical Review Letters.

Prof. Paweł Sobkowicz – Dyrektor Działalności Naukowej 
Centrum Doskonałości NOMATEN w obszarze materiałów 
wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycz-
nych. Posiada doktorat z fizyki teoretycznej. W latach 1982-
1993 pracował w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. 
Następnie skupił się na zarządzaniu w międzynarodowych 
i polskich firmach technologicznych. W 2012 roku dołączył 
do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, gdzie zarządzał 
procesami transferu technologii i kierował działaniami 
komercjalizacyjnymi. W 2017 został zastępcą dyrektora 
NCBJ ds. Innowacji i Wdrożeń. Karierę naukową łączy z do-
świadczeniem w biznesie i wiedzą na temat praktycznego 
uprawiania nauki, co jest istotne w kontekście skutecznej 
współpracy środowiska naukowego z przemysłem. Prof. 
Sobkowicz badał m.in. wykorzystywanie narzędzi fizyki 
statystycznej do opisu złożonych zjawisk społecznych. 
W uznaniu tej pracy uzyskał stopień doktora habilitowanego 
w 2016 roku. Opublikował ponad 60 artykułów naukowych 
cytowanych ponad 500 razy.



Partnerzy projektu: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Komisariat ds. Energii Atomowej 
i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) we Francji, VTT Technical Research Centre  
of Finland

www.nomaten.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, Świerk

Radioizotopy to związki chemiczne, zaprojektowane tak, by gromadzić się 
w komórkach rakowych. Radioizotopy wprowadzane do organizmu pacjenta 
w celach diagnostycznych pozostają tam krótko i nie wywołują szkód, pozwalając 
na precyzyjne zobrazowanie zasięgu choroby. Innym rodzajem są radioizotopy 
stosowane w celach leczniczych. Aby wyeliminować komórki nowotworowe, 
muszą one emitować bardziej niszczycielskie cząstki alfa lub beta i pozostawać 
w ciele pacjenta przez kilka dni. Oba typy radiofarmaceutyków (diagnostyczne 
i terapeutyczne) będą udoskonalane w Centrum NOMATEN. Polska jest zna-
czącym producentem radiofarmaceutyków i dostarcza swoje produkty do 80 
krajów świata. W żadnym innym sektorze polska gospodarka nie osiąga tak 
wysokiego wskaźnika. 
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Ośrodek realizuje projekt: „Quantum Optical Technologies”. 
Jednostka Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT) 
powstała we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, aby 
badać zjawiska kwantowe, takie jak m.in. superpozycje i splą-
tanie, w rozmaitych układach optycznych i kontrolowanych 
optycznie. W długofalowej perspektywie planowane jest prak-
tyczne wykorzystanie uzyskanych rezultatów prac badawczych 
i przełożenie ich np. na opracowanie bardziej czułych sensorów 
czy bezpiecznych metod łączności.

QOT - Centrum Optycznych Technologii Kwantowych

Prof. dr hab. Konrad Banaszek

Technologie kwantowe, fotonika, fizyka optyczna, mechanika 
kwantowa

Kompleksowe badanie układów optycznych na poziomie 
kwantowym w celu opracowania zupełnie nowych sposobów 
komunikacji, detekcji, metrologii, obrazowania i innych 
praktycznych zastosowań

QOT 
Fizyka kwantowa 
w służbie nowych 
technologii



Wyniki naszych badań zjawisk kwantowych mogą znaleźć zastosowa-
nie np.: w łączności (dla poprawy bezpieczeństwa transmisji danych), 
geologii (do precyzyjnych pomiarów pola grawitacyjnego), ekologii (do 
wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych w środowisku), 
obrazowaniu i rozwoju mikroskopii (dla poprawy rozdzielczości) lub 
zwalczaniu cyberprzestępstw (np. kradzieży tożsamości w internecie) – 
prof. Konrad Banaszek.

Badane przez nas scenariusze obejmują rozmaite układy fizyczne, które 
dają się przygotowywać, manipulować i mierzyć za pomocą światła – 
prof. Konrad Banaszek.

Cytaty



Prof. dr hab. Konrad Banaszek – Dyrektor Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, kie-
rownik Laboratorium Technologii Kwantowych w Centrum Nowych Technologii UW, fizyk, od wielu 
lat związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu stopnia doktora na UW, 
odbył staże zagraniczne na Uniwersytetach w Rochester (Stany Zjednoczone) i Oksfordzie (Wielka 
Brytania). Jest autorem bądź współautorem ponad stu artykułów naukowych z dziedziny szeroko 
pojętych technologii kwantowych. W ostatniej dekadzie koordynował trzy projekty finansowane ze 
środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. 



Partner strategiczny: 
Uniwersytet w Oksfordzie (Wielka Brytania)

twitter.com/QOT_UW

www.qot.uw.edu.pl

Centrum Nowych Technologii UW, ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa

Prof. Konrad Banaszek, dyrektor QOT, poza prowadzeniem prac badawczych 
jest także koordynatorem naukowym europejskiej inicjatywy QuantERA, czyli 
sieci 32 organizacji finansujących naukę w 26 krajach. QuantERA wspiera mię-
dzynarodową współpracę i badania z zakresu technologii kwantowych, a także 
zacieśnienie kooperacji naukowców z przemysłem. Koordynatorem programu 
jest Narodowe Centrum Nauki. Budżet programu wynosi ponad 26 milionów 
euro, z czego 11,5 mln zostało przekazane przez Komisję Europejską.
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http://twitter.com/QOT_UW


Ośrodek realizuje projekt: „Regenerative Mechanisms for Health”. 
ReMedy zajmuje się kompleksowymi i komplementarnymi ze 
sobą badaniami nad żywymi organizmami. Wiedza ta zostanie 
wykorzystana do walki z chorobami, w których komórkowe szlaki 
regeneracyjne są osłabione ( jak w chorobach neurodegeneracyj-
nych) lub zbyt wzmocnione ( jak w komórkach nowotworowych).

ReMedy – Regenerative Mechanisms for Health 

Prof. Agnieszka Chacińska i prof. Maria Magda Konarska

Stres, adaptacje komórkowe, molekularne reakcje obronne, 
regeneracja, patologia, neurodegeneracja, rak

Badania w celu zrozumienia molekularnych i biochemicznych 
mechanizmów, odpowiadających za adaptację komórek do 
sytuacji stresowych, np. degradacji i zaprzestania produkcji białek 
w komórce w odpowiedzi na uszkodzenia w mitochondriach

ReMedy 
Badania 
mechanizmów 
regeneracyjnych 
na poziomie 
cząsteczkowym



Komórki narażone na ciężki stres umierają, lżejszy stres powoduje 
natomiast uruchomienie mechanizmów adaptacyjnych, które poma-
gają powrócić komórce do stanu równowagi. Mechanizmy te można 
wykorzystać do leczenia wielu chorób uznawanych za cywilizacyjne  – 
prof. Agnieszka Chacińska.

Żeby wykorzystać mechanizmy regeneracji komórek, które przeżyły 
stres, do przyszłych terapii, np. chorób neurozwyrodnieniowych, musi-
my najpierw dokładnie poznać te mechanizmy. W ReMedy badamy więc 
co się dzieje w komórce w odpowiedzi na stres, np. pojawienie się wol-
nych rodników, wysoka temperatura, mutacje lub obecność aktywnych 
biologicznie substancji chemicznych – prof. Maria Magda Konarska.

Cytaty



Prof. Agnieszka Chacińska – profesor zwyczajny w dzie-
dzinie nauk biologicznych, kieruje Laboratorium Biogenezy 
Mitochondriów w Centrum Nowych Technologii UW. Dyrektor 
powołanego pod koniec 2020 r. instytutu - IMol PAN. Intere-
suje się przede wszystkim biogenezą mitochondriów oraz 
jej rolą w zdrowiu i chorobie na poziomie komórek. Studia 
biologiczne na UW ukończyła ze specjalizacją z biologii mole-
kularnej. Pracę doktorską i habilitacyjną obroniła w Instytucie 
Biochemii i Biofizyki PAN. Pracowała m.in. na Uniwersytecie 
w Bazylei w Szwajcarii i na Uniwersytecie we Freiburgu w Niem-
czech. Do 2017 związana z Międzynarodowym Instytutem 
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Członkini 
korespondencyjna Polskiej Akademii Nauk, laureatka m.in.: 
Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Polsko-Niemieckiej Nagrody 
Naukowej Copernicus, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Członkini 
EMBO oraz  Academia Europaea.

Prof. Maria Magda Konarska –  profesor UW, od 2015 r. 
kieruje Laboratorium Biologii RNA w Centrum Nowych Tech-
nologii UW, Zastępca Dyrektora ds. Nauki w IMol PAN. Eme-
rytowana profesor Uniwersytetu Rockefellera w Nowym 
Jorku w USA, gdzie przez 26 lat kierowała Laboratorium 
Biologii Molekularnej i Biochemii. Zajmuje się badaniem 
funkcji RNA w procesach komórkowych, w szczególności 
badaniem mechanizmu splicingu pre-mRNA. Ukończyła 
studia z zakresu genetyki na UW, następnie uzyskała stopień 
doktora i doktora habilitowanego w Instytucie Biochemii 
i Biofizyki PAN. Była związana m.in. z Centrum Badań nad 
Rakiem na MIT (Center for Cancer Research, Massachusetts 
Institute of Technology) w Cambridge w USA i Uniwersytetem 
Rockefellera w Nowym Jorku. Członkini korespondencyjna 
Polskiej Akademii Nauk, zdobywczyni licznych krajowych 
i międzynarodowych stypendiów, grantów i nagród nauko-
wych. Członkini EMBO oraz  Academia Europaea.



Przełomowe badania opublikowane przez zespół prof. Agnieszki Chacińskiej, 
dotyczące odpowiedzi komórki na usterki w mitochondriach, były prowadzone 
na jednokomórkowych drożdżach Saccharomyces cerevisiae. Organizmy te od 
dekad służą nauce do badań ważnych dla życia procesów na poziomie mole-
kularnym i komórkowym. Ich hodowla nie jest skomplikowana, szybko rosną 
i szacunkowo mają 23% genomu identycznego z ludzkim.

Wyniki uzyskane przez zespół prof. Agnieszki Chacińskiej, dotyczące zmian 
w produkcji białek w komórce w odpowiedzi na usterki w mitochondriach, były 
publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych: Nature, 
PNAS, Nature Communications i EMBO Molecular Medicine.
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Partnerzy projektu: 
University Medical Center Göttingen (Niemcy)

CeNT –  Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa.  
Pod koniec 2020 r. powstał nowy Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn 
Molekularnych (IMol) Polskiej Akademii Nauk, który ma stać się jednostką realizującą 
projekt ReMedy

www.imol.institute

facebook.com/IMol.Institute
twitter.com/ReMedy_IRAP
linkedin.com/company/remedy-irap

ul. B. Smetany 2,  00-783 Warszawa



Ośrodek realizuje projekt: „Centre for New Methods in Com-
putational Diagnostics and Personalised Therapy”. Naukowcy 
w centrum doskonałości Sano używają sztucznej inteligencji, 
zaawansowanych algorytmów, modelowania i symulacji kompu-
terowych, a także analizują ogromne bazy danych, by wspierać 
lekarzy w procesie diagnostycznym i leczniczym. Nowoczesne 
technologie komputerowe rozwijane w Sano, umożliwiają 
precyzyjne dobranie leczenia, najkorzystniejszego dla danego 
pacjenta oraz przyspieszają opracowywanie nowych leków 
i procedur medycznych.

Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – 
Międzynarodowa Fundacja Badawcza (MAB Plus)

Prof. Marco Viceconti i dr Marian Bubak

Symulacje, medycyna obliczeniowa, spersonalizowana opieka 
zdrowotna, wspomaganie procesu decyzyjnego, obliczenia wielkiej 
skali (HPC) 

Stworzenie ośrodka medycyny obliczeniowej, którego 
nadrzędnym celem będzie wprowadzenie do codziennej 
praktyki opieki zdrowotnej nowych, opartych na obliczeniach 
rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych dla poprawy 
zindywidualizowanego leczenia pacjentów

Sano
Technologie 
obliczeniowe
dla nowoczesnej 
medycyny 



Medycyna obliczeniowa, cel istnienia Sano, to połączenie medycyny 
z informatyką, dzięki któremu można skuteczniej zapobiegać chorobom, 
dokładniej je diagnozować i leczyć, z mniejszą ilością działań 
niepożądanych – dr inż. Marian Bubak.

Nasz projekt wpisuje się w gałąź badań zwanych Virtual Physiological 
Human, mających na celu zbudowanie komputerowego modelu 
człowieka. Medycyna przestaje być sztuką opartą na doświadczeniach 
pokoleń, a zaczyna wkraczać w dziedzinę bliską inżynierii, gdzie ważne 
jest mierzenie parametrów pacjenta i przewidywanie zachowania 
jego organizmu po zastosowaniu konkretnej procedury leczenia – 
dr inż. Marian Bubak.

Cytaty



Dr inż. Marian Bubak – Dyrektor ds. Naukowych w Sano. 
Absolwent fizyki technicznej w AGH, gdzie uzyskał następ-
nie stopień doktora w dziedzinie informatyki. Działalność 
naukową w Sano łączy z kierowaniem Laboratorium 
Metod Informatycznych w Medycynie Akademickiego 
Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Członek ka-
dry naukowo-dydaktycznej Instytutu Informatyki AGH, 
profesor inżynierii systemów rozproszonych (emeritus) 
w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Amsterdamskiego. 
Współredaguje czasopisma: FGCS, Bio-Algorithms and 
Med-Systems oraz Computer Science Journal. Współ-
autor ok. 230 publikacji naukowych, pełnił kluczowe 
role w 15 międzynarodowych projektach badawczych 
Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Był zaan-
gażowany w organizację międzynarodowych konferencji: 
ICCS, EuroPar, CCGrid, eScience.

Prof. Marco Viceconti – pochodzi z Włoch, doktorat 
uzyskał na Uniwersytecie we Florencji. Profesor w dzie-
dzinie biomechaniki obliczeniowej na Wydziale Inżynierii 
Przemysłowej Uniwersytetu Bolońskiego we Włoszech 
oraz profesor wizytujący na Wydziale Inżynierii Mecha-
nicznej Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii, gdzie 
założył prestiżowy Insigneo: Institute for In Silico Medicine. 
Ekspert w dziedzinie biomechaniki układu nerwowo-mię-
śniowo-szkieletowego, a w szczególności w stosowaniu 
modelowania przedmiotowego w celu wsparcia decyzji 
medycznej. Jeden z największych autorytetów w mię-
dzynarodowej społeczności medycyny in silico: prezes 
VPH Institute, międzynarodowej organizacji non-profit, 
która koordynuje tę społeczność badawczą, oraz członek 
zarządu Avicenna Alliance, organizacji reprezentującej 
interesy branży biomedycznej w tym obszarze.



Partnerzy międzynarodowi: 
University of Sheffield oraz Insigneo Institute, Forschungszentrum Jülich, 
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, RWTH Aachen 
University, Sheffield Teaching Hospital

Partnerzy polscy: 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpital Uniwersytecki 
w Krakowie, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Religi, Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Akademickie Centrum Komputerowe 
Cyfronet AGH, Klaster LifeScience Kraków

www.sano.science

linkedin.com/Sano Centre for 
Computational Medicine

ul. Nawojki 11, 30-072 Kraków

Sano będzie korzystać z najszybszych polskich superkomputerów zlokalizowanych 
w krakowskim Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. Obecnie 
zainstalowany tam Prometheus ma moc obliczeniową ponad 50 000 najwyższej 
klasy komputerów PC, składa się z 15 szaf, z których każda zawiera 144 serwery 
i waży ponad 30 ton. W latach 2021-2022 planowana jest istotna rozbudowa 
infrastruktury obliczeniowej Cyfronetu, z której również będzie korzystać Sano.
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http://sano.science/
http://www.linkedin.com/company/sano-centre-for-computational-personalised-medicine-%E2%80%93-international-research-foundation/
http://www.linkedin.com/company/sano-centre-for-computational-personalised-medicine-%E2%80%93-international-research-foundation/


www.fnp.org.pl

Realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej program Międzynarodowe Agendy Badawcze 
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


