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W dniu 23 maja 2017 roku przedstawiciele polskich firm z branży fotonicznej,
skupionych w konsorcjum Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, zdecydowali
o przekształceniu konsorcjum w Związek Pracodawców „Polska Platforma
Technologiczna Fotoniki”. Dzięki nowej formule prawnej branża będzie mogła
skuteczniej pracować m.in. nad koordynacją prac badawczo – rozwojowych czy
popularyzacją technologii w Polsce.

22 lutego 2018 ZP PPTF został zarejstrowany w KRS.

Dotychczas PPTF liczyła 32 Konsorcjantów, w tym:
• 3 wyższe uczelnie;
• 8 instytutów naukowych;
• 2 stowarzyszenia;
• 1 izbę handlową;
• 18 przedsiębiorstw.

Przekształcenie w Związek Pracodawców
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W skład rejestrującego się Związku Pracodawców
wchodzi dotychczas 23 Członków Założycieli:

• PCO S.A.
• Vigo System S.A.
• Atest Gaz A.M. Pachole sp. j.
• Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. 

Maksymiliana Pluty INOS
• Instytut Elektrotechniki
• Instytut Tele- i Radiotechniczny
• Instytut Techniki i Aparatury Medycznej

ITAM
• Instytut Technologii Materiałów

Elektronicznych ITME
• CRW Telesystem-Mesko sp. z o.o.
• Solaris Laser S.A.
• Solaris Optics S.A.

Członkowie ZP PPTF
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• Polcom Przemysław Kimla
• Lasertex sp. z o.o.
• Fluence sp. z o.o.
• Inframet
• Fibrain sp. z o.o.
• InPhoTech sp. z o.o.
• TopGan sp. z o.o.
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Wrocławska
• Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne
• Instytut Technologii Elektronowej
• Smarttech sp. z o.o.



Misja:

"Zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego poprzez koordynację
działań polskich przedsiębiorców, jednostek naukowych, administracji rządowej i
samorządowej oraz organizacji pozarządowych w zakresie opracowywania nowych
technologii i wyrobów optoelektronicznych, rozwoju kadr oraz szerszego
wykorzystania technologii fotonicznych w Polsce."

Wizja:

"Do roku 2030 polska fotonika stanie się znaczącym i uznanym graczem europejskim, 
dostarczającym kluczowe technologie i innowacyjne produkty na potrzeby przemysłu 
krajowego i na rynki międzynarodowe, dzięki dynamicznemu rozwojowi 
optoelektroniki i fotoniki w Polsce."

Hasło przewodnie:

„Technologie fotoniczne impulsem do rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce.”

Misja, Wizja, Hasło
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Członkiem PPTF może być:

• wyłącznie pracodawca w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy

• Prowadzący działalność naukową lub gospodarczą w 
branży fotonicznej, był związany z fotoniką lub deklarował
działalność na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.

Członkostwo w ZP PPTF
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Mapa firm fotonicznych w Polsce
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• Zidentyfikowanych około 60 podmiotów czysto 

fotonicznych

• Angażowanie użytkowników fotoniki w działanie 

platformy: cel 100 członków w ciągu roku



Akademia fotoniki

• Spotkanie o aparaturze badawczej i technologicznej razem ze stowarzyszeniem SIMS

• Warsztaty sprzedażowe, 

• Warsztaty PPTF z ochrony własności intelektualnej

• Warsztaty Fotonika dla przemysłu 4.0

• Warsztaty niezawodności oprogramowania i elektroniki

• Warsztaty Fotonika dla Przemysłu Kosmiczego

• Warsztaty Fotonika dla Produkcji Żywności

Ciąg spotkań mających na celu zdefiniowanie 
strategii branży oraz dzielenia się wiedzą!
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CELE

• Wsparcie strategicznych sektorów 
i kierunków rozwoju państwa 

polskiego za pomocą 
nowoczesnych narzędzi 

wykorzystujących fotonikę

• Zbudowanie spójnego ekosystemu 
firm wytwórczych, centrów 

kompetencji i ekspertów, 
współpracujących i zwiększających 

wzajemnie swój potencjał.

DZIAŁANIA

• Integracja środowiska 

• Wspólny program sektorowy INNOFOTON

• Wspólne Przedsięwzięcia

Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych

• Ilościowe opisanie rynku fotonicznego na 

podstawie danych zbieranych przez 
organizacje branżowe

• Udział w pilotażu myślenia strategicznego 

(MR)

• Tworzenie tzw. hubów – centrów 

kompetencji (wizja UE)
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Wizja rozwoju KIS 15 fotonika



What is a Digital Innovation Hub?

• Awareness Creation around Digital Technologies

• Innovation Scouting

• Digital Maturity Assessment. 

• Visioning and Strategy Development for 
Businesses:

• Brokering/matchmaking

• Access to Specialist Expertise and Infrastructure

• Mentoring

• Training

• Access to Funding and Investor Readiness 
Services

• Collaborative Research

A one-stop-shop providing services to companies in the region through a 

multi-partner cooperation:



Digital innovation hub
● Participation in the European photonic ecosystem

● Strengthening regional cooperation by complementing technological gaps by European 

competency and cooperation chaining

EU 

Photonic

Industry

Polish

Industry
Polish

SME

Polish

Universities

DIH
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Horizon2020: Photonics Pilot lines
narzędzie przyspieszajace rozwój
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PHOTONICS SOCIETY OF POLAND 
➢transformed on Oct. 2007 from the 

SPIE Poland Chapter (since 1988) 

➢the largest optics and photonics 
organization in Poland (235 
members)

➢co-organizers annually several 
conferences in Poland 

➢active member of the Polish 
Technological Platform on Photonics

➢supports 6 SPIE/OSA Students 
Chapters in Poland

➢e-journal: Photonics Letters of Poland 



➢ Konferencje Optoelektroniczne;

Dotychczasowa, wybrana aktywność

➢ Warsztaty
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➢ Rady Przedstawicieli PPTF; ➢ Dni otwarte u Konsorcjantów;

➢ PPTF na Photonics West;
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CONFERENCES AND WORKSHOPS

Workshop on 

Photonics
in smart farming

and foresting, 2017

PSP-SPIE MOU at 
Photonics West
San Francisco, 

2017

Int. Day of Light 
Warsaw Univ. of 
Technology, 2018

• Wystawa Technologie XXI w. 
(14-17 maja) 

• Polish-Berlin Photonics 
Workshop (18 maja)

• Sympozjum X-lecia PSP (18 

maja)



KEY ENABLING TECHNOLOGIES

• Nanotechnologies

• Advanced Materials

• Micro- and nanoelectronics

• Photonics

• Biotechnology

• Advanced Manufacturing

Six strategic technologies

• Driving competitiveness
and growth opportunities

• Contributions to solving

societal challenges

• Knowledge- and Capital
intensive

• Cut across many sectors
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Fotonika - Kluczowa technologia 
wspomagająca

► PPTF realizuje swoją działalność w dziedzinie fotoniki.

► Komisja Europejska uznała fotonikę za jedną z pięciu 

kluczowych technologii (Key Enabling Technology), których 

rozwój będzie decydował o przyszłości europejskiego 

przemysłu.

► W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Komisja 

Europejska oraz europejska branża fotoniczna (Photonics21) 

zobowiązały się zwiększenia nakładów na rozwój europejskiej 

fotoniki ok 3,5 mld euro do 2020 r., z czego:

 2,8 mld inwestycji prywatnych (firm fotonicznych)

 0,7 mld wsparcia publicznego z Komisji Europejskiej
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„Fotonika jest ważna dla Europy, 

a Europa jest silna w fotonice.

Fotonika musi być priorytetem dla 

prywatnych i publicznych inwestycji ze 

względu na swoje znaczenie dla całej 

gospodarki”

Gunther Oettinger
Komisarz ds. Gospodarki 

Cyfrowej i Społeczeństwa



KIS 18 Fotonika z perspektywy MR

17

Od maruderów zagrożonych „wygaszeniem” do małego, ale prężnego KISu. 

Największa liczba wniosków 

• KIS 15 (1027) GEO 
ICT

• KIS 17 (989) ROB

• KIS 8 (850) BUD

• KIS 19 (823) ITK

Najmniejsza liczba wniosków 

• KIS 18 (84) FOT

• KIS 16 (59) EL DRU

• KIS 20 (59) MOR

Najlepsza jakość wniosków 

(wysoki wskaźnik sukcesu 
składanych wniosków)

• KIS 3 WPL

• KIS 18 FOT

• KIS 5 ŻYW

• KIS 8 BUD

• KIS 9 TRANS

Najsłabsza jakość wniosków 

(niski wskaźnik sukcesu 
składanych wniosków)

• KIS 2  DIT

• KIS 11 REC

• KIS 15 GEO ICT

• KIS 14 SENS



Nowe podejście w FP9

Misja (missions):

• Zdefiniowany cel

• Odpowiedni budżet

• Określony zakres 
czasowy

• Pośrednie punkty 
kontrolne

• Podejście otwarte 
technologicznie

Wyzwania (challenges):

• Technologiczne lub 
społeczne

• Definiują bariery na 
drodze do realizacji 
misji

• Nacisk na 
przekrojowość 
(cross-KET)
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Misje fotoniki zdefiniowanych 
przez PHOTONICS21
//  Instant diagnosis of major diseases - Natychmiastowa diagnostyka typowych 

chorób

//  Quality food from farm to fork - Zdrowa żywność od pola do talerza

//  Accident and congestion-free road transport - Bezawaryjny transport bez 
korków

//  A truly circular economy - Ekonomia z obiegiem zamkniętym

//  A million new jobs - Milion nowych miejsc pracy

//  10% higher productivity - Wydajność społeczeństwa poprawiona o 10%

//  Zero downtime in a terabit economy - Ekonomia terabitowa bez przestojów

//  Photonics as a flagship science for innovation - Fotonika jako okręt flagowy 
nauki dla innowacji
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• Aktywny dialog dotyczące 
rozwoju kadr

• Opiniowanie kierunków 
kształcenia

• Konsultacje programu 
doktoratów wdrożeniowych

• Szkolenia

• Warsztaty 

sprzedażowe/marketingowe

• Warsztaty jakościowe

• Programy sektorowe i 
strategiczne
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Oferta dla firm, uczelni i instytutów 

• Udział w dialogu z rządem i 
samorządem

• Opiniowanie ustaw

• Dialog z ministerstwami 

„branżowymi”

• Tworzenie relacji na poziomie 

lokalnym

• Mapa drogowa rozwoju 
technologii dla fotoniki

• Lista kluczowych technologii

• Opiniowanie i synchronizacja 
projektów inwestycyjnych
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Przedstawienie koncepcji współpracy między

Regionalnej

European Photonics Alliance

Adam Piotrowski
Prezes Zarządu VIGO System S.A., Prezes ZP PPTF



Zaangażowanie partnerów regionalnych

Coordination
South Netherlands

Lead Regions
• Berlin (DE)

• Bretagne (FR)

• Lubelskie (PL)

• Mazowieckie (PL)

• North Karelia (FI)

• North-Rhine Westphalia (DE)

• Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA, FR)

• East Netherlands (NL)

• Thüringen (DE)

Partner Regions
•Aquitaine (FR)
•Attica (EL)
•Baden-Württemberg (DE)
•Berlin (DE)
•Brittany (FR)
•Catalonia (ES)
•Cork Region (IR)
•Dublin (IR)
•Eastern Netherlands (NL)
•Flanders (BE)
•Helsinki-Uusimaa (FI)
•Île-de-France (FR)
•Östergötlands (SE)
•Lubelskie(PL)
•Rhône-Alpes (FR)
•Saxony (DE)
•Skane County (SE)
•Stockholm area (SE)
•Styria (AU)
•Tuscany (IT)
•Västra Götaland County (SE)
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Regions with photonics activity 
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As recorded by the Europho partners (national platform)
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Countries Regions with photonics activities

Austria Austria

Finland North-Karelia

France Auvergne – Rhône-Alpes, Provence Alpes-Côte-d’Azur, Ile de France, Brittany, Nlle

Aquitaine

Germany Berlin – Brandenburg, Baden-Württemberg, Thuringia

Greece Crete

Italy Piemonte, Lombardy, Toscany

Poland Mazovia

Slovenia

Spain Catalonia, Madrid

Sweden Stockholm, Scania, Gothenburg, 

Netherlands South Netherlands, East Netherlands, Western Netherlands

UK Wales, Heart of the Southwest, Scotland

Regions with photonics activity 



Współpraca między regionami

Program NexPho21

• Stworzenie przemysłowej 
strategii dla Komisji Europejskiej 

• Koordynacja narodowych 
strategii inwestycji

• Umożliwienie finansowania dla 
start-upów i SMEs,

• Komunikacja z samorządami, 
rządami i Komisją Europejską

Program COSME

• Budowanie strategii współpracy 
regionalnej w ramach kluczowych 
kierunków rozwojowych

• Łączenie lokalnych inicjatyw z 
europejskimi

• Synchronizacja roadmap
technologicznych z programami 
lokalnymi
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Cel: koordynacja inwestycji i działań 
rozwojowych

• Już w samej komisji 
brakuje spójności 
(DG Connect vs DG 
Regio)

• Brak wspólnych 
celów i 
synchronizacja 
polityki wsparcia
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Komisja 
europejska

Polityka 
narodowa

Polityka 
regionalna



Wsparcie synchronizacji działań

Współpraca 
międzyregionalna

Współpraca 
międzynarodowa
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Komisja 
Europejska

Kraje (Mirror 
group)

Board of 
stakeholders

General assemby
(klastry, firmy, 

jednostki 
badawcze)

Photonics21

Komisja Europejska 
przez Platformy 

tematyczne (TSSP)

Regiony Klastry
Firmy, jednostki 

badawcze

EPA



Działania EPA
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Zasady działania EPA

• Współpraca 
regionalna przed 
skupieniem na 
planowaniu 
biznesowym

• Mierzenie postępu 
integracji aliansu

• Budować wartości 
zamiast eliminować 
różnice

• Zamiast formalnych 
relacji wspierać 
współpracę

• Skupiać się zarówno 
na lokalnych 
partnerach jaki i 
międzyregionalnych 
powiązaniach
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Najbliższe kroki
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Współpraca z regionem

CEL: Dostarczenie 
narzędzi do skutecznego 
podejmowania decyzji o 
kierunkach wsparcia

Zadanie: zdefiniowanie 
roli Związku 
Pracodawców jako 
partnera dialogu 

społecznego

• Opiniowanie dużych 
projektów 
inwestycyjnych

• Pozycjonowanie 
programów wobec 
map 
technologicznych i 
celów europejskich
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