
 

Rozwój współczesnej medycyny — trak-
tującej organizm ludzki jako złożoną ca-
łość — determinuje współpracę między 
wieloma dyscyplinami nauki i przemy-
słu, niejednokrotnie nie kojarzonymi 
wcześniej z lecznictwem. Znakomitym 
przykładem jest INTiBS PAN, który płasz-
czyznę badań podstawowych o charak-
terze naukowym poszerza pracami 
badawczo-rozwojowymi o charakterze 
innowacyjnym. Poza wiodącymi pra-
cami dotyczącymi fizykochemicznych 
własności ciał stałych w niskich i ultra-
niskich temperaturach instytut pracuje 
nad wytwarzaniem i analizą materiałów 
do zastosowań biomedycznych.

Materiały te, wywodzące się z sub-
stancji będących naturalnym budulcem 
kości i zębów, znajdują szerokie zasto-
sowanie. Ich właściwości mogą być wy-
korzystane w postaci materiału kościo-
zastępczego, wypełniaczy i implantów 
w stomatologii i ortopedii, w prepara-
tach na trudno gojące się rany, aż po 
nośniki chemioterapeutyków uwalnia-
nych bezpośrednio w miejscu podania. 
Stwarza to możliwość ograniczania an-
tybiotykoterapii po zabiegach chirur-
gicznych i ortopedycznych, obniżając 

Innowacyjność, nowoczesność, talent — te słowa pasują do opisu Instytutu 
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, który obchodzi jubileusz 
50-lecia istnienia. Pracuje także nad materiałami do zastosowań medycznych
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koszty i przyspieszając rekonwalescencję. 
Ale to nie wszystko.

Osteointegracyjność biomateriałów 
można ulepszyć poprzez wprowadze-
nie bioaktywnych powłok. Przykład? 
Zastosowanie powłoki nanohydroksypa-
tytowej o wysokiej biokompatybilności 
oraz niskiej immunoreaktywności bądź 
domieszkowanie nanohydroksyapatytów 
jonami metali. Zwiększa się w ten sposób 
spektrum zastosowań medycznych, co ma 
wpływ na efekty terapii. 

— Platforma taka może znaleźć zastoso-
wanie np. w terapii i diagnostyce, a właści-
wie w teranostyce. Nowoczesne strategie 
inżynierii tkankowej związanej z regene-
racją tkanki chrzęstnej i kostnej skupione 
na tworzeniu złożonych systemów biomi-
metycznych — komórkowo-biomateriało-
wych — umożliwiają wzrost i różnicowanie 
się komórek w warunkach in vitro, w celu 
przygotowania funkcjonalnego, wysoce 
skutecznego przeszczepu — podkreśla prof. 
Andrzej Jeżowski, dyrektor instytutu. 

W omawianym kontekście materiały 
wytwarzane i badane w INTiBS znajdują 
szczególne zainteresowanie wśród bada-
czy i klinicystów z całego świata.

Instytut ma na koncie wcześniejsze do-
świadczenia we współpracy z farmacją. 

Badano w nim bowiem sposoby otrzy-
mywania kompleksu magnezu z kwa-
sem transcytrynowym. Jony magnezu 
spełniają bardzo ważne role w procesach 
biochemicznych. Niedobór tego składnika 
może skutkować dysfunkcją układu serco-
wo-naczyniowego, nerwowego i kostno-
-stawowego. Owocem prac wykonanych 
w instytucie jest sposób otrzymywania 
kompleksu magnezu z kwasem transcy-
trynowym jako suplementu diety prze-
znaczonego dla rynku farmaceutycznego.

Komercjalizacją wyników badań uzy-
skanych przez kadrę prof. Jeżowskiego zaj-

muje się Centrum Transferu Technologii 
INTech Sp. z o.o. powstałe na bazie pro-
gramu Spin-Tech z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Priorytetowym zada-
niem spółki jest podnoszenie efektywno-
ści i konkurencyjności instytutu za pomo-
cą inicjowania współpracy z przemysłem 
w zakresie wdrażania innowacyjnych roz-
wiązań naukowych. W zeszłym roku utwo-
rzono spółkę typu spin-off (Nanocermag 
S.A.), która bazuje na rozwiązaniach tech-
nologicznych pracowników naukowych 
instytutu, a także kapitale pochodzącym 
z programu Bridge Alfa, stanowiącym hy-
brydowy mechanizm finansowania inno-
wacyjnych przedsięwzięć NCBR. 

Instytut Niskich Temperatur i Badań 
Strukturalnych im. Włodzimierza 
Trzebiatowskiego Polskiej Akademii 
Nauk jest wiodącą jednostką naukową 
w Polsce. Wyróżniony najwyższą kategorią 
A+ jest doceniany i rozpoznawalny przez 
międzynarodowe środowisko naukowe. 
Potwierdzają to np. badania dotyczące 
źródła światła białego, opracowanego 
i opatentowanego przez instytut, które 
w zeszłym roku zostały nagrodzone zło-
tym medalem targów innowacji Brussels 
Innova 2015.

Natalia Osińska

 W STRONĘ  
RYNKU: Nasze 
działania w dziedzi-
nie komercjalizacji 
koncentrują się  
na analizach  
biznesowych, 
badaniach czystości 
patentowej,  
oceny potencjału 
komercyjnego 
i ochronie własno-
ści intelektualnej 
rozwiązań insty-
tutu — mówi prof. 
Andrzej Jeżowski.

ano ze odków
Narodowego Funduszu
Ochron rodowiska
i Gospodarki Wodnej



Czy Kraków stanie 
się polską Doliną 
Krzemową? Bardzo 
możliwe. Miasto 
sukcesywnie przyciąga 
specjalistów IT  
i nowych inwestorów.

Kraków jest drugim po 
Warszawie ośrodkiem branży IT 
w Polsce. To siedziba setek firm, 
od największych graczy po pręż-
ne start-upy. Branża ta wspie-
rana jest przez wiele instytucji 
i ośrodków innowacji, w tym 
Krakowski Park Technologiczny. 

— Koncentrujemy się na IT, 
a kapitałem ludzkim zachę-
camy firmy do inwestowania  
— podkreśla Wojciech Przybyl-
ski, prezes Krakowskiego Parku 
Technologicznego (KPT). 

Park jest zaangażowany 
w branżę informatyczną, ale 
także w dziedziny pokrewne. 

— Szczególnie dużo robimy na 
styku IT i sektora kreatywnego. 
Od lat skutecznie wspieramy 
branżę gier komputerowych, 
a od niedawna branżę filmową, 
która coraz mniej ma wspólne-
go z planem i kamerą, a coraz 
więcej z efektami realizowanymi 
komputerowo — mówi prezes.

Jego zdaniem Krakowski Park 
Technologiczny skupia się na te-

matyce smart city, co przekłada 
się na kontakt IT z bardzo róż-
nymi technologiami, np. e-mo-
bilnością czy energetyką. 

— Tworzyliśmy strategię 
dla Krakowa i Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. To 
dokument wyjaśniający, jak sku-
tecznie, w mądry sposób, wdra-
żać ideę  inteligentnych miast 
— zaznacza Wojciech Przybylski. 

Określając rolę KPT na ma-
pie Polski, prezes Krakowskiego 
Parku Technologicznego wska-
zuje na inteligentnie realizowaną 
przez park specjalizację. 

— Używam sformułowania 
„inteligentna”, bo jej nie zawę-
żamy. Wykorzystując konkretny 
zasób, jakim jest IT, próbujemy 
wchodzić w ciekawe nisze ryn-
kowe, które rozwijają się na ca-
łym świecie — tłumaczy prezes.

Przy okazji Wojciech 
Przybylski pokazuje, że kie-
rowany przez niego park pod 
Wawelem tworzy ekosystem 
około 350 przedsiębiorstw, co 
prowadzi do interakcji między 
firmami i w efekcie do wspólnych 
przedsięwzięć. Dla niewielkich 
firm szczególnie cenne są labo-
ratoria, a także możliwość ko-
rzystania z usług Krakowskiego 
Parku Technologicznego w ra-
mach atrakcyjnych warunków 
finansowych. 

— Oferujemy je w cenach niż-
szych od rynkowych, świadcząc 
pomoc publiczną. Firmom bar-
dzo opłaca się najem powierzch-
ni biurowych, którymi dysponu-
jemy. Również wszystkie inne 
usługi udostępniamy w bardzo 
dobrej cenie i — wierzę gorąco 
—  w bardzo dobrej jakości — in-
formuje prezes.

Krakowski Park Technolo-
giczny dużą wagę przykłada 
też do komercjalizacji badań 
naukowych. W swojej pracy 
stara się zachęcać przedstawi-
cieli świata nauki do przekłada-

nia wyników własnych badań 
na rzeczywistość biznesową. 
Temu służy m.in. inicjatywa 
Alfa School, która pomaga 
w nawiązaniu kontaktu mię-
dzy naukowcami a inwestora-
mi Venture Capital. 

— Alfa School to dwudniowe 
warsztaty, podczas których na-
ukowcy uzyskują informację, 
jak opracowywać dany projekt, 
aby w konsekwencji stał się ko-
mercjalizowanym. Dostają peł-
ne informacje, które pozwolą 
im przełożyć koncept techno-
logiczny na projekt biznesowy 
— tłumaczy prezes. 

Do wsparcia tego rodzaju 
działalności KPT powołał dwa 
akceleratory, w tym współfinan-
sowany ze środków NCBR fun-
dusz zalążkowy INNOventure.   

Niezmiennie ważną czę-
ścią działalności Krakowskiego 
Parku Technologicznego jest 
Krakowska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, w której swoje 
oddziały ulokowały m.in. fir-
my z Europy Zachodniej czy 
USA. Aktywność zarządu parku 
w kontekście pozyskiwania no-
wych inwestorów poza tradycyj-
nymi rynkami z niemieckim na 
czele zwraca się coraz częściej 
m.in. w stronę Azji, ale strefa 
ma kusić przede wszystkim fir-
my polskie.

Obecnie strefa oferuje 866,8 
hektarów w województwie ma-
łopolskim, podkarpackim i świę-
tokrzyskim. Właśnie obszar SSE 
został powiększony o ponad 
160 ha.

To za sprawą terenów mię-
dzy innymi w Andrychowie 
i Jędrzejowie. Krakowska SSE 
przygotowuje się też pod kolejne 
rozszerzenia. 

— Mamy zapytania i od firm, 
i od samorządów w sprawie 
włączenia ich gruntów do stre-
fy. Z całą pewnością będziemy 
starać się wychodzić tym po-
trzebom naprzeciw — mówi 
Przybylski. 

— Interesujemy się również 
bardzo tematem szeroko rozumia-
nej Nowej Huty Przyszłości. Tutaj 
KPT chce i może być ważnym 
partnerem. Gdyby te projekty 
zaczęły wypełniać się treścią, to 
z całą pewnością będziemy chcie-
li w tym uczestniczyć  — deklaru-
je prezes.

Podkreśla, że bardzo ważnym 
argumentem, który przyciąga 
inwestorów do Małopolski, jest 
jakość kapitału ludzkiego. 

— W Krakowie i Małopolsce 
można lokować firmy i można 
szukać pracowników, których 
kompetencje są bardzo wysokie. 
Tutaj ukłon w stronę krakowskich 
uczelni, które tych ludzi kształcą 

na bardzo wysokim poziomie  
— podkreśla Wojciech Przybylski. 

Kompetencje zawodowe 
pracowników to bardzo istotny 
argument, ale ważną kwestię 
stanowi również obsługa inwe-
stora na miejscu. W tym wzglę-
dzie Małopolska ma się czym 
pochwalić. Projekt Centrum 
Business in Małopolska re-
alizują wspólnie Krakowski 
Park Technologiczny, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
i Małopolskie Parki Przemysło-
we. Przedsięwzięcie czterech 
podmiotów wspiera inwestora 
we wszystkich kwestiach związa-
nych z inwestycją. Inwestor nie 
musi odwiedzać kilku instytucji. 

— To działa jak jedno okienko 
przy zakładaniu firmy. W tym 
miejscu inwestorzy mają wszyst-
ko, czego potrzebują — porów-
nuje prezes KPT. 

Mimo prężnego rozwoju par-
ku i całego regionu władze KPT 
poszukują kolejnych nisz. 

— Nie wiem jeszcze, czy zo-
staniemy przy samym IT. Myślę, 
że będziemy się starali wyjść 
poza ten obszar, ponieważ li-
sta inteligentnych specjalizacji 
w Małopolsce jest dużo szersza — 
zapowiada Wojciech Przybylski.

Krzysztof Wodecki
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Polska marka 
farmaceutyczna może 
być alternatywą dla 
tzw. pakowalni leków. 
O to, aby marka ta była 
zachowana, zabiega 
Instytut Farmaceutyczny.

Jako jedyna placówka w kraju 
Instytut zajmuje się komplekso-
wo zagadnieniami związanymi 
z dziedziną nauki o leku przy 
jednoczesnym aktywnym zaan-
gażowaniu w przedsięwzięcia 
wdrożeniowe i rozwojowe. 

— W Polsce nie ma w pełni roz-
winiętego przemysłu farmaceu-
tycznego. Wyjąwszy nielicznych 
producentów leków i substancji 
farmaceutycznych, większość 
fabryk stanowią tzw. termina-
le koncernów międzynarodo-
wych — stwierdza prof. dr hab. 
Łukasz Kaczmarek, dyrektor 
Instytutu Farmaceutycznego.

— Opracowując technolo-
gie wytwarzania substancji 
aktywnych i leków, wzmacnia-
my bezpieczeństwo lekowe 
kraju. Posiadamy i stosujemy 
całą wiedzę dotyczącą wytwa-
rzania leków generycznych. 
Przygotowujemy też dokumen-
tację umożliwiającą wprowadze-
nie ich na rynek i produkujemy 
substancje aktywne.

Instytut Farmaceutyczny jest 
wytwórcą dwóch substancji 
przeciwnowotworowych. 

— W ostatniej dekadzie in-
tensywnie rozwijane są terapie 
celowane czy personalizowane. 

Takie leczenie jest niezwykle 
skuteczne, ale także drogie. 
Naszym celem jest dostarczanie 
takich nowoczesnych metod 
leczenia jak największej licz-
bie pacjentów jak najszybciej. 
Szczególnie ważne obszary te-
rapeutyczne to onkologia, kar-
diologia, choroby metaboliczne 
i neurodegeneracyjne — zazna-
cza mgr inż. Janusz Obukowicz, 
zastępca dyrektora ds. roz-
woju i zapewnienia jakości 
w Instytucie Farmaceutycznym. 

Jedna z substancji przeciw-
nowotworowych wytwarzana 
w Instytucie działa na poziomie 
komórkowym, zrywając z mo-
delem typowego cytostatyku. 
Przewagę na rynku osiągnęliśmy 
także w dziedzinie metabolitów 
i pochodnych witaminy D — sto-
sowanych m.in. w leczeniu za-
burzeń gospodarki wapniowej. 

— Jesteśmy też właścicielami 
światowego patentu dotyczą-
cego technologii wytwarzania 

prostaglandyn służących lecze-
niu jaskry. We wszystkich przy-
padkach, w których odnieśliśmy 
sukces rynkowy, całość techno-
logii jest naszego autorstwa, 
niewzorowana na cudzych 
patentach — podkreśla dr Jerzy 
Winiarski, zastępca dyrektora 
ds. produkcji doświadczalnej.

Istotne w funkcjonowaniu 
Instytutu są fundusze z gran-
tów. Prof. dr hab. Andrzej Leś, 
zastępca dyrektora ds. nauko-
wych, przypomina, że za sprawą 
finansowania m.in. z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka zrealizowano waż-
ne projekty otrzymania leków 
oftalmicznych, kardiologicznych 
i przeciwnowotworowych.

Natalia Osińska

Wyrafinowana chemia  
— renesans polskiej farmacji

Pomysł, wiedza, determinacja 
w technice energii wysokiej 
częstotliwości

Praktycy o lekach

 15-16 maja w Korytnicy od-
będzie się X Multidyscyplinarna 
Konferencja Nauki o Leku. 
To cykliczne wydarzenie, na 
którym prezentowane są 
wyniki badań, a specjaliści 
związani z szeroko pojętą 
nauką o leku wymieniają 
poglądy. Organizatorzy kierują 
zaproszenie do chemików róż-
nych specjalizacji, klinicystów, 
biochemików, specjalistów  
w dziedzinie formy leku, przed-
stawicieli ośrodków akademic-
kich, towarzystw naukowych, 
instytutów badawczych  
oraz przemysłu.  
(mknol.systemcoffee.pl/)
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Informatycy wybierają stolicę Małopolski

Firma to nie tylko 
nazwa i zarejestrowany 
znak towarowy, firma 
to przede wszystkim 
ludzie — taka maksyma 
przyświeca władzom 
spółki FIAB.

Sześćdziesiąt sześć lat tradycji 
to nie wszystko. Trzeba nadą-
żać za postępem technologicz-
nym i rosnącymi  wymaganiami 
klientów. Produkcja zgrzewarek 
„custom made” sprawiła, że 
FIAB jest postrzegany jako na-
turalny partner umożliwiający 
sprostanie osobliwym wymaga-
niom klientów.

— Jesteśmy niekwestionowa-
nym liderem na rynku świato-
wym. Do której gałęzi przemysłu 
adresujemy swoją ofertę? Bez 
kokieterii — w zasadzie do każ-
dej — stwierdza Rafał Jabłoński, 
prezes spółki FIAB.

Zgrzewanie wysoką częstotli-
wością przypisywane jest bran-
ży łączenia tworzyw sztucznych. 

— Tworzywa sztuczne to 
niezwykle szerokie pojęcie.  
My skupiamy się na technologii 
wysokiej częstotliwości, która 
jest przeznaczona dla pewnego 
rodzaju tych tworzyw — tłuma-
czy Paulina Grabarczyk, inży-
nier techniczny ds. projektów 
w spółce FIAB. 

I precyzuje dalej, że mole-
kuły polarne ulegają zjawisku 
polaryzacji dipolowej mającej 

kluczowy wpływ w przypadku 
użycia technologii zgrzewania 
wysoką częstotliwością. Proces 
ten zainicjowany pod wpływem 
działania pola elektromagne-
tycznego wprawia molekuły 
wewnątrz materiału w wibracje, 
cząsteczki poruszają się i zmie-
niają swoją polaryzację z często-
tliwością np. 27,12 MHz, gene-
rując energię w postaci ciepła.  
Na rynku zauważalna jest ten-
dencja wzrostowa zastosowań 
materiałów niepolarnych, m.in. 
PTFE, ETFE i silikonów w prze-
myśle konstrukcyjnym, FIAB 
skupia się obecnie również na 
rozwoju odpowiednich techno-
logii ich zgrzewania.

Alternatywne techniki zgrze-
wania, jak np. ciepłe powietrze 
czy zgrzewanie rezystancyjne, 
są tańsze, a przez to i bardzo 
popularne. Dlaczego więc przy 
takiej koniunkturze spółka 
przeżywa w ostatnich latach 
dynamiczny rozwój? Jej oferta 
jest bardziej zaawansowana, 
proces zgrzewania usprawnia 
maszyna, a jego wyniki  dekla-
sują pozostałe metody. Można 
w ten sposób zgrzewać szybciej 
i wydajniej, a powstałe spoiny 
są bardziej wytrzymałe, jedno-
cześnie charakteryzują się bar-
dzo dużą elastycznością w miej-
scu łączenia, co jest szczególnie 
istotne w przypadku struktur 
nadmuchiwanych czy zbiorni-
ków np. na biogaz.

Władze spółki zabiegają o to, 
by jakość oferowanych maszyn 
skompilować z ceną, a jedno-
cześnie zapewnić najwyższą 
wydajność. Z tego też powodu 
FIAB realizuje projekty finan-
sowane m.in. przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, 
ściśle kooperując w tym wzglę-
dzie z Politechniką Wrocławską. 
Poza obecnie opracowywaną 
koncepcją, w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 spółka ma 
w planach budowę Centrum 
Badawczo-Rozwojowego do 
optymalizacji maszyn i proce-
sów łączenia tworzyw sztucz-
nych.

Natalia Osińska                                                                


