
Ze względu na rosnącą popularność nanomateriałów oraz ich obecność w inno-

wacyjnych produktach i niemal w każdej dziedzinie życia, niezbędne jest zdobycie 

wiedzy o bezpieczeństwie ich stosowania oraz ich interakcji z otoczeniem. Osoby 

bezpośrednio związane z wytwarzaniem innowacyjnych materiałów, zarówno ich 

sprzedawcy, jak i nabywcy, powinni mieć dostęp do rzetelnej wiedzy na temat 

charakterystyki nanomateriałów oraz bezpieczeństwa dla naszego zdrowia i śro-

dowiska. Ogromne znaczenie ma zatem uświadomienie potencjalnych zagrożeń 

wynikających ze stosowania tych materiałów, jak również dobór dobrze ugrunto-

wanych, sprawdzonych metod badawczych do oceny tych właściwości. Dlatego 

proponujemy Państwu  udział w bezpłatnej konferencji poświęconej zagadnieniom 

bezpieczeństwa nanocząstek, które stanowią elementy nowych materiałów.

24 października 2017 r.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+, ul. Stabłowicka 147, Wrocław

Zapraszamy osoby związane z przemysłem – przedsiębiorców zainteresowanych 

badaniami i charakteryzacją nanomateriałów, pracowników działów kontroli ja-

kości w firmach produkcyjnych, pracowników naukowych uczelni technicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja od 01.08.2017 r. 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: komunikacja@eitplus.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje:

– Imię i nazwisko

– Pełną nazwę firmy/instytucji wraz z adresem 

– Adres email

– Numer telefonu

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ 

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Anna Kolbe-Panek:+48 502 397 298 

Klaudia Piątek: +48 519 186 532

komunikacja@eitplus.pl | Pon.-Pt. 8:00 – 16:00

KONFERENCJA NANOTOX
Bezpieczeństwo 

stosowania  nanomateriałów 
w innowacyjnych produktach 

TERMIN:

MIEJSCE:

UCZESTNICY:

DODATKOWE INFORMACJE:

KONTAKT:

Organizatorzy informują iż w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji na 3 dni robocze przed wydarzeniem, 

uczestnik spotkania będzie zobowiązany ponieść koszty rezerwacji miejsca w wysokości 300,00 zł brutto od osoby.



REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski / EIT+
Otwarcie Konferencji

dr Tomasz Lipiński / EIT+ 
Definicje, wprowadzenie do badania toksyczności nanomateriałów – metody 
in vitro, in vivo, interpretacja wyników, wady i zalety stosowanych metod

dr hab. Wojciech Kałas / IIiTD PAN
Cytotoksyczność nanomateriałów: zagrożenia i szanse

Michał Skowicki / EIT+ 
Nanocząstki w interdyscyplinarnych projektach badawczych

PRZERWA

Rafał Banasiuk / NanoWave, NanoPure 
Zastosowania nanomateriałów w przemyśle 

dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk / EIT+
Charakterystyka fizykochemiczna nanomateriałów

dr Rafał Szukiewicz / EIT+
Wytwarzanie i zastosowanie nanocząstek o określonych właściwościach

PRZERWA

dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz / EIT+

Polskie i Europejskie normy prawne dotyczące wytwarzania i komercyjnego 

stosowania nanomateriałów, bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami

Anna Krawczuk / EIT+

Akredytacja metod badawczych jako podstawa potwierdzenia kompetencji 

wykonywania badań w laboratoriach

dr inż. Piotr Skupień / TÜV  SÜD Polska Sp. z o.o.

System certyfikacji NanoSOP – nowe standardy w nanotechnologii
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prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski
jest z wykształcenia chemikiem, specjalizuje się w technologii chemicznej nanotechnologii, technologii wody 
i ścieków, technologii odpadów, katalizy i fotokatalizy. W swoim dorobku posiada m.in. 8 wdrożonych do 
przemysłu technologii, 230 zgłoszeń i patentów udzielonych krajowych i w tym 3 międzynarodowe oraz po-
nad 100 opracowań dla przemysłu, gospodarki i administracji oraz ponad 280 publikacji w czasopismach 
międzynarodowych. Do jego największych wyróżnień należą: Tokyo University of Science President Award 
(2015), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej Zespołowa 
z Tytułu Osiągnięć Naukowych i  Postępu Naukowo-Technicznego (1990,1994 i 1997), Medal Komisji Edukacji 
Narodowej (1997) oraz Złoty Krzyż Zasługi (1993). Jest członkiem w 36 komitetach konferencji międzynarodo-
wych i 14 komitetach krajowych. Prof. Antoni Morawski jest związany z Zachodnim Uniwersytetem Technicznym 
w Szczecinie, gdzie pełni m.in. obowiązki Dyrektora Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii 
Środowiska. Profesor zasiadał również w latach 2010-2016 w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która 
wypowiada się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych 
programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych 
zadań wynikających z przepisów ustawy. Swoją działalność organizacyjną pełnił również m.in. jako Członek Stałego 
Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, był Przewodniczącym Komisji ds. innych zadań NCBR (2 lata) oraz 
Przewodniczącym Komitetu Sterującego programu GEKON (wspólne przedsięwzięcie NCBR-NFGWiOŚ – 2 lata). 
Od 6. lutego 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

dr Tomasz Lipiński 
jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Instytucie 
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, gdzie uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w 2000 r. Pierwszy staż 
zagraniczny odbył w National Institute for Biological Standards and Control w Potters Bar w Wielkiej Brytanii w ramach 
stypendium sponsorowanego przez NATO, podczas którego prowadził badania nad strukturą bioaktywnych polisachary-
dów pochodzenia mikrobiologicznego. Kolejny staż odbywał na Uniwersytecie Albertańskim w Edmonton w Kanadzie, 
gdzie następnie został zatrudniony jako Research Associate (2006-2010). Podczas pobytu na Uniwersytecie Albertań-
skim zajmował się badaniami nad innowacyjnymi rozwiązaniami, dotyczącymi szczepionek m. in. samoadjuwantującej 
szczepionki na C.albicans oraz technik tworzenia glikokoniugatów i  bioaktywnych glikopolimerów. Po powrocie do kraju 
nawiązał współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, gdzie kierował realizacją  interdyscyplinarnego projektu, do-
tyczącego zastosowań biologicznych nanomateriałów luminescencyjnych. W ramach projektu opracowano technologię 
wykrywania i selekcji in-situ komórek hybrydoma produkujących przeciwciała monoklonalne, która obecnie jest przedmio-
tem działań komercjalizacyjnych. Autor i współautor 12 wniosków patentowych i patentów, w tym międzynarodowych, 
ponad 40 publikacji naukowych (h-index=15, ponad 600 cytowań). Promotor 7 prac  magisterskich i inżynierskich, aktu-
alnie promotor pomocniczy i opiekun 4 doktorantów. W chwili obecnej jest pracownikiem naukowym IITD PAN oraz pełni 
funkcję kierownika Laboratorium Nanobioinżynierii we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. W Instytucie Immunologii 
realizuje, jako kierownik, grant NCN OPUS 5, dotyczący szczepionki przeciwko C. albicans selektywnie kierowanej do ko-
mórek dendrytycznych. Jego grupa w EIT+ bierze udział w realizacji kilku projektów aplikacyjnych o interdyscyplinarnym 
charakterze, rozwija techniki biofunkcjonalizacji nanomateriałów, nowe nośniki leków i szczepionek oraz nanomateriałów 
luminescencyjnych do bioobrazowania.

dr hab. Wojciech Kałas
jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Od czasu studiów związany z Instytutem Immuno-
logii i Terapii Doświadczalnej PAN, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z badaniem śmierci komórek, szczególnie 
w kontekście komórek nowotworowych. W IITD wykonał i obronił doktorat oraz uzyskał habilitację. Przez ponad 3 lata 
pracował nad zagadnieniami związanymi z angiogenezą (tworzeniem naczyń krwionośnych) komórek nowotworowych 
w zespole prof. Janusza Raka na Uniwersytecie McMaster w Hamilton w Kanadzie. Cytotoksycznością nanocząstek zaj-
muje się od 2010 r. , co odbywa się przy owocnej współpracy z zespołem prof. Karbowiaka UW oraz dr. Artura Bednarkie-
wicza i Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
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Rafał Banasiuk
tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej na kierunku Biotechnologia ze specjalizacją 
Biotechnologia Leków. Kontynuuje swoją karierę naukową w Pracowni Badania Związków Biologicznie Czynnych na Wydziale 
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współzałożyciel firmy Nanowave i twórca technologii ekologicznej syntezy nanoczą-
stek srebra. Współautor czterech zgłoszeń patentowych, sześciu publikacji o zasięgu międzynarodowym i wielu międzynarodo-
wych prezentacji konferencyjnych. W wolnym czasie fotografik i entuzjasta języka programowania Python.

Michał Skowicki
uzyskał stopień magistra biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim w 2012 r. Następnie rozpoczął studia doktoranckie 
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, w trakcie których zajmował się opracowywaniem 
nowych metod detekcji swoistych przeciwciał oraz komórek wytwarzających przeciwciała z wykorzystaniem nanotech-
nologii. Od 2011 roku pracuje również dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jako asystent Naukowo-Badawczy w La-
boratorium Nanobioinżynierii, gdzie zajmuje się syntezą nanomateriałów, modyfikacją ich powierzchni i biofunkcjonalizacją 
w celu ich zastosowania do obrazowania i bio-detekcji. Od października 2014  do września 2015 roku, jako laureat stypen-
dium „Grant Plus” (realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, POKL), prowadził badania 
nad zastosowaniami biologicznymi nanocząstek złota pokrytych endotoksyną bakteryjną. W kwietniu 2016 roku w trakcie 
badań w Nanolab, Focas Research Institute, Dublin Institute of Technology w Irlandii, zrealizował krótkoterminowy pro-
jekt badawczy pt. „Badanie biologicznej aktywności cząstek złota pokrytych lipopolisacharydem bakteryjnym.” (Projekt 
współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego 

Centrum Biotechnologii). W kwietniu 2017 r. brał udział w warsztatach pt. „Upconverting nanoparticles in bioaffinity 
assays” na Uniwersytecie w Turku, w Finlandii, prowadzonych w ramach programu COST CM1403, gdzie zdobył dodat-
kową wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania nanokryształów fluorków sodowo-itrowych w testach biopowino-
wactwa. Efektem prowadzonych przez niego badań są publikacje naukowe oraz 5 zgłoszeń patentowych, dotyczących 
głównie syntezy i modyfikacji nanomateriałów. Obecnie Asystent Naukowo-Badawczy w Laboratorium Nanobioinżynierii 
Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk 
uzyskała stopień mgr inż. technologii chemicznej na Politechnice Szczecińskiej w 2005, a stopień doktora w 2009 roku  
na tej samej uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała na Politechnice Warszawskiej w 2017 r. 
Staż podoktorski odbyła w IFW Dresden, Niemcy, jako stypendysta RTN Marie Curie i fundacji Alexandra von Humboldta 
(2009-2012). Od 2013 r. pracuje także na Polskiej Akademii Nauk w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych 
w Zabrzu, gdzie prowadzi badania związane z wytwarzaniem i charakterystyką nanomateriałów, zwłaszcza materiałów 
grafenowych. Pracowała jako „Research Professor” (2013-2014) na Sungkyunkwan University, Suwon, w Korei Południo-
wej. Od 2015 r. pełni funkcję profesora wizytującego w Soochow University, Suzhou, w Chinach. Współtwórca 4 polskich 
patentów, autor ponad 120 artykułów z listy Filadelfijskiej (h-index=27, ponad 2300 cytowań). Promotor 3 prac magi-
sterskich i opiekun 2 doktorantów. Laureat stypendium Ministra Edukacji dla wybitnych młodych naukowców (2015), 
zrealizowała 2 granty badawcze (Alexanander von Humboldt, FNP Homing Plus). Jako kierownik naukowy, aktualnie 
kieruje badaniami nad wytwarzaniem materiałów grafenowych do procesów separacji cieczy i gazów – NCN Sonata. Od 
sierpnia 2015 r. pełni funkcję kierownika Laboratorium Mikroskopii Elektronowej we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

dr Rafał Szukiewicz 
absolwent Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego – doktorat ze specjalności Fizyka Doświadczalna 
(2007) w grupie prof. Jana Kołaczkiewicza. Od grudnia 2010 roku adiunkt na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego w Zakładzie Fizyki Nanostruktur. Przebywał na trzyletnim stażu podoktorskim na Uniwersytecie ULB 
w Brukseli na Wydziale Chemii Fizycznej Materiałów – Katalizy i Trybologii, gdzie wykorzystywał technikę spektroskopii 
fotoelektronów rentgenowskich (XPS) do ilościowej i jakościowej analizy składu powierzchni nanonstruktur. Od sierpnia 
2012 roku  kieruje laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Współtwórca jed-
nego zgłoszenia patentowego (PL), autor 13 artykułów z listy Filadelfijskiej (h-index=6, ponad 140 cytowań). Kierownik 
zadania badawczego w projekcie NanoMat oraz wykonawca w grantach NCN. Jest wysoko wyspecjalizowany w tech-
nikach pomiarowych stosowanych w fizyce powierzchni, takich jak: spektroskopia elektronów Augera (AES), dyfrakcja 
powolnych elektronów (LEED), skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), mikroskopia sił atomowych (AFM), termopro-
gramowana desorpcja (TDS), spektroskopia (XPS/UPS). 
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dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz
uzyskał stopień mgr inż. Fizyki i Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej w 1998 a stopień doktora i doktora 
habilitowanego nauk fizycznych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS), Polskiej Akademii Nauk 
(PAN) w 2003 i 2013 roku w grupie prof. W. Stręka. Od kwietnia 2015 jest profesorem INTiBS. Po stażu podoktorskim 
w Joint Research Centre, Komisji Europejskiej, Włochy (2005-2009) zainicjował powstanie interdyscyplinarnej grupy NA-
OMIS (Nanoparticle Assisted Molecular Imaging and Sensing) i zrealizował projekt badawczy przy Wrocławskim Centrum 
Badań EIT+, w którym zajmował się przestrzennie indukowaną selekcją komórek hybrydomalnych. Grupa skupia się nad 
syntezą, charakterystyką i zastosowaniem nanocząsteczek luminescencyjnych do obrazowania i bio-detekcji, a także na 
rozwijaniu metod i urządzeń wykorzystujących biospektroskopię optyczną, obrazowanie fluorescencyjne i anty-Stokesow-
skie oraz selektywną eliminację komórek. Współtwórca 7 patentów i zgłoszeń patentowych (PL, EU, PCT), autor około 100 
artykułów z listy Filadelfijskiej (h-index=23, ponad 1600 cytowań). Promotor 4 prac magisterskich i 3 doktorskich. Laureat 
stypendiów Ministra Edukacji (1996 i 1997), Fundacji Nauki Polskiej (2004 i 2005) i dyrektora INTiBS (2015 i 2017). Zrea-
lizował 2 granty badawcze (NCN Sonata, WCB EIT+ NanoMat) jako kierownik naukowy, aktualnie kieruje badaniami nad 
domieszkowanymi nanokryształami typu rdzeń-płaszcz w ramach projektu NCN Sonata Bis. Od czerwca 2014 r. , jest ak-
tywnym członkiem Young Academy of Europe, angażującym się w promocję nauki polskiej i podnoszącym kwestie młodych 
polskich uczonych w kontekście poszerzania udziału „młodych” krajów członkowskich Unii Europejskiej w realizacji między-
narodowych badań i zdobywania prestiżowych grantów ERC. Od 2014 r. reprezentant Polski w ramach akcji COST. 1403. 
Od stycznia 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Pionu Naukowo-Badawczego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Anna Krawczuk
ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej uzyskując stopień mgr inż. Od ok. 15 lat 
związana z systemami zarządzania jakością w laboratoriach badawczych. W pracy zawodowej zdobywała doświadczenie 
na różnych stanowiskach (od laboranta do kierownika laboratorium), gdzie zajmowała się opracowywaniem, zarówno 
dokumentacji technicznej, jak i systemowej. Bogate doświadczenie we wdrażaniu systemu zarządzania zgodnie z PN-
-EN ISO/IEC 17025:2005 i szeroka wiedza w tym zakresie zostały potwierdzone przez uzyskanie certyfikatu akredytacji 
w laboratoriach, w których wcześniej pracowała. Zajmuje się również prowadzeniem i organizacją szkoleń, a także porów-
nań miedzylaboratoryjnych. Od 2015 r. pełni funkcję Kierownika Działu Zarządzania Jakością we Wrocławskim Centrum 
Badań EIT+, gdzie opracowywała dokumentację systemową, którą następnie, wraz z zespołem, wdrożyła w 6 labora-
toriach badawczych. System zarządzania został bardzo dobrze oceniony podczas auditu Polskiego Centrum Akredytacji, 
a laboratoria uzyskały akredytację na zgłaszane metody. W chwili obecnej pracuje nad wdrożeniem systemów zarządza-
nia jakością: PN-EN ISO 17025:2005, GLP, GMP w kolejnych laboratoriach WCB EIT+ .

dr inż. Piotr Skupień 
w roku 2004 uzyskał tytuł mgr inż. na kierunku Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, na specjalności Materia-
ły Ceramiczne. Podczas studiów odbył m.in. praktyki zawodowe w Firmie Siemens AG, w Leipzig, oraz wyjechał na 
stypendium finansowane z Programu Socrates-Erasmus na uczelnię techniczną TU Bergakademie Freiberg w trakcie, 
którego miał możliwość wykonania badań do pracy magisterskiej. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął studia 
doktoranckie, które w 2009 roku zakończył obroną i uzyskaniem stopnia naukowego Doktora Nauk Technicznych w za-
kresie dyscypliny Inżynierii Materiałowej na Politechnice Śląskiej. Po zakończeniu studiów doktoranckich rozpoczął pracę 
na stanowisku asystenta na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katedrze Nauki o Materiałach Politechniki 
Śląskiej, gdzie miał możliwość udziału w projektach badawczych, realizowanych przy współpracy przemysłu lotniczego. 
W roku 2009 rozpoczął prace w Instytucie Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach na stanowisku adiunkta. 
Podczas pracy w Zakładzie Badań Właściwości i Struktury Materiałów zdobywał doświadczenie w zakresie badań no-
woczesnych materiałów inżynierskich przy użyciu wysokorozdzielczej transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektro-
nowej. Podczas pracy naukowej w Instytucie Metalurgii Żelaza brał czynny udział w ok.150 projektach i pracach ba-
dawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych jako autor i współautor. W 2017 roku rozpoczął pracę 
w firmie TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na stanowisku Specjalista ds. Innowacyjnych Technologii, gdzie zajmuje się certyfika-
cją bezpieczeństwa pracy z nanomateriałami – Certyfikat NanoSoP. W lutym 2017 roku został powołany na członka Komi-
tetu Technicznego ds. Nanotechnologii nr 314. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z ramienia TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
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Cytotoksyczność nanomateriałów: zagrożenia i szanse

Nanocząstki w interdyscyplinarnych projektach badawczychMichał Skowicki

Nanocząstki, które są syntezowane w oparciu o substancje nieorganiczne (metale, sole i tlenki metali, krzemionka czy węgiel) i syntetyczne polimery, naj-
częściej posiadają niekorzystne cechy, takie jak np. cytotoksyczność. Funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek odpowiednimi cząsteczkami (np. pocho-
dzenia biologicznego) pozwala nadać im pożądane cechy, takie jak nietoksyczność, zdolność do wydłużonej retencji w organizmie, selektywne oddziaływa-
nia z tkankami czy komórkami lub z innymi makrocząsteczkami, np. przeciwciałami, lektynami, receptorami komórkowymi. W prowadzonych badaniach 
skupiono się na opracowaniu nowych metod funkcjonalizacji nanocząstek złota oraz nanokryształów fluorków sodowo-itrowych, w celu umożliwienia 
ich wykorzystania w różnych metodach obrazowania. Wiele uwagi poświęca się w ostatnich latach możliwościom stosowania cząstek konwertujących 
w górę, tzn. wykazującymi emisję anty-Stokesowską, pozwalającą na zwiększenie stosunku sygnału do tła. Opracowane metody funkcjonalizacji umoż-
liwiły m.in. zastosowanie nanocząstek do wykrywania komórek wytwarzających przeciwciała, immunofluorescencyjnie barwienie struktur błon komór-
kowych czy wykorzystanie w reakcjach fototoksycznych do selekcji komórek.

Definicje, wprowadzenie do badania toksyczności nanomateriałów 
– metody in vitro, in vivo, interpretacja wyników, wady i zalety stosowanych metod

Zastosowania nanomateriałów w przemyśle Rafał Banasiuk

Podczas prezentacji zostaną omówione możliwe drogi wykorzystania nanomateriałów jako dodatków nadających nowe cechy produktom. Według naj-
nowszych danych stoimy u progu ery postantybiotykowej, w której najmniejsza infekcja może okazać się śmiertelna. Jednym ze sposobów zaradzenia 
temu problemowi jest wykorzystanie nanocząstek w miejscach, gdzie występuje wysokie prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się infekcji. Nano-
Wave specjalizuje się w dostosowywaniu swoich nanocząstek do już istniejących technologii produkcji, dzięki czemu wprowadzenie nowych produktów 
odbywa się bez konieczności inwestycji w park aparaturowy. 

ABSTRAKTY

dr hab. Wojciech Kałas

W prezentacji zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane z cytotoksycznością nanomateriałów i sposobami ich oddziaływania na 
komórki eukariotyczne. Zarysowane będą  praktyczne aspekty związane z badaniem cytotoksyczności czy też biokompatybilności. Zostaną również 
przedstawione wyniki własnych doświadczeń, dotyczących mechanizmu cytotoksyczności NaGdF4. Na koniec słuchacze dowiedzą się, że badanie 
mechanizmów cytotoksyczności jest bardzo istotne z punktu widzenia projektowania i syntezy ulepszonych materiałów o określonych właściwościach, 
oraz o tym, że nie zawsze cytotoksyczność należy postrzegać jako cechę niepożądaną.

dr Tomasz Lipiński 

Prezentacja stanowi krótki przegląd najważniejszych metod stosowanych do badania toksyczności nanomateriałów. We wstępie zostaną omówione podsta-
wowe definicje, związane z zagadnieniem, oraz unikalne cechy nanomateriałów, determinujące ich właściwości, w tym toksyczne. Nanotoksykologia jest 
obecnie dynamicznie rozwijająca się dziedziną toksykologi, jednak nanomateriały, poprzez swoje zróżnicowane właściwości i złożone interakcje w syste-
mach biologicznych, wymuszają opracowanie nowych metod badawczych i kompleksowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa ich użytkowania i utyliza-
cji. Omówione zostaną przykładowe metody badania toksyczności nanomateriałów z podziałem na metody in vitro i in vivo oraz nowe trendy w tej dziedzinie.



Wytwarzanie i zastosowanie nanocząstek o określonych właściwościachdr Rafał Szukiewicz 

W trakcie wykładu przedstawione zostaną metody wytwarzania nanocząstek, ze szczególnym uwzględnieniem metod prowadzących do powstawania 
nanocząstek o odpowiednich właściwościach takich jak: kształt, wielkość oraz samoorganizacja na powierzchni. Dzięki tym cechom nanocząstki mają 
zastosowanie jako materiały katalityczne, antybakteryjne i inne.

Polskie i Europejskie normy prawne dotyczące wytwarzania i komercyjnego 
stosowania nanomateriałów, bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami

dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz

W trakcie wykładu, przedstawiony będzie przegląd regulacji prawnych dotyczących definicji formalnych i komercyjnego zastosowania nanomateriałów 
– szczególny nacisk zostanie położony na normy Europejski i Polskie, jednak dla pełniejszego obrazu sytuacji globalnej, przedstawione zostaną również 
informacje dotyczące USA, Kanady czy Australii.

System certyfikacji NanoSOP – nowe standardy w nanotechnologiidr inż. Piotr Skupień 

W prezentacji przedstawione zostaną informacje na temat autorskiego Systemu Certyfikacji NanoSoP opracowanego przez TÜV SÜD Polska. Firma 
TÜV SÜD jest prekursorem certyfikacji nanomateriałów w Europie. W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane wytyczne, dotyczące sposobu oraz 
zakresu certyfikacji, jak również wykaz norm i dokumentów wydanych przez komitet ds. nanotechnologii (ISO/TC 229) powołany przez Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną ISO.

Akredytacja metod badawczych 
jako podstawa potwierdzenia kompetencji wykonywania badań w laboratoriach

Anna Krawczuk

Prezentacja dotyczy systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dedykowanego laboratoriom badawczym. Podczas wystąpienia 
zostaną omówione czynniki wpływające na prawidłowość i wiarygodność wyników badań, w jakim celu laboratorium wdraża w/w normę i jaką korzyść 
uzyskuje klient korzystając z usług laboratorium posiadającego akredytowane metody badawcze.

Charakterystyka fizykochemiczna nanomateriałówdr hab. inż. Alicja Bachmatiuk 

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną metody umożliwiające badania nanomateriałów dla poznania ich właściwości fizykochemicznych. 
W skład przedstawionych w prezentacji metod wchodzić będą: dynamiczne rozpraszanie światła, mikroskopia elektronowa, dyfrakcja promieniowania 
rentgenowskiego, spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X, spektroskopia w podczerwieni oraz określanie porowatości materiałów.

Konferencja jest współfinansowana 
ze środków Miasta Wrocławia 
w ramach programu 
Wrocławskie Konferencje Naukowe
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