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Opis inwestycji 

 

Celem inwestycji jest budowa i uruchomienie pierwszego w Polsce oraz 

Europie Środkowej centrum radioterapii protonowej, przeznaczonego 

do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworów 

zlokalizowanych w obszarze całego ciała, wyposażonego w 

akcelerator  przyspieszający wiązki protonów do energii 235 MeV. 

Centrum pełniło będzie jednocześnie rolę ośrodka badawczego, w którym 

prowadzone będą eksperymenty w dziedzinie fizyki jądrowej oraz 

prace rozwojowe w zakresie fizyki radiacyjnej, radiobiologii oraz 

inżynierii materiałowej. 

 
 

Inwestycja jest realizowana w dwóch fazach: 
 

 
Faza 1. Centrum Cyklotronowe Bronowice 

 
Faza 2. Stanowisko Gantry 
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Faza 1: 

Centrum Cyklotronowe Bronowice 

 
 

 
 

Projekt z listy projektów indywidualnych 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

Priorytet II „Infrastruktura sfery B+R”,  

Działanie 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale 

badawczym”   

 
Instytucja realizująca projekt: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w ramach Konsorcjum 

Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej. 

 

Główny wykonawca: ION BEAM APPLICATIONS SA, Louvain-la-Neuve, 

Belgia 

 

Planowane zakończenie fazy 1: 31 grudnia 2013 roku  

 

Planowany budżet projektu: około 138 mln złotych, w tym około 116 

mln złotych stanowią środki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu Państwa 
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Opis fazy 1 

W ramach realizacji fazy 1 planuje się instalację i uruchomienie cyklotronu 

Proteus C-235 wraz z infrastrukturą techniczną w celu utworzenia centrum 

radioterapii protonowej gałki ocznej. Ten nowoczesny cyklotron umożliwi 

leczenie głębiej położonych guzów w okolicy nerwu wzrokowego oraz 

guzów pozagałkowych. Docelowo zostanie poddanych terapii 150 

pacjentów rocznie.  

Akcelerator oraz hale eksperymentalne zostaną umieszczone w 

pełnoosłonnym bunkrze o grubości ścian i sufitu 3-4 m, co zapewni 

całkowitą osłonę ludzi i środowiska przed promieniowaniem jonizującym.  

Układ zostanie wyposażony w tzw. selektor energii, umożliwiający 

doprowadzenie do stanowisk eksperymentalnych wiązki  

o regulowanej  energii w zakresie od ok. 60 MeV  do 235 MeV  i prądzie 

wiązki od 1  do 10 nA.  Zastosowane będą najnowocześniejsze metody 

formowania i prowadzenia wiązki protonowej  z uwzględnieniem układu 

zmiany energii i skanowania wiązki.  Ośrodek będzie przygotowany do 

świadczenia wysokospecjalistycznych usług medycznych z dziedziny  

radioterapii nowotworów. 

Wiązka protonowa zostanie również wykorzystana do prowadzenia 

eksperymentów w zakresie fizyki jądra atomowego. Badania dotyczyć 

będą struktury jąder atomowych, gigantycznego rezonansu dipolowego i 

kwadrupolowego, przekrojów czynnych na transmutacje, a także 

oddziaływania nukleon-nukleon oraz podstawowych symetrii fizyki 

jądrowej. Ponadto wiązka z cyklotronu stosowana będzie w radiobiologii 

(badania względnej skuteczności biologicznej promieniowania silnie 

jonizującego) i inżynierii materiałowej (badania odporności układów 

elektronicznych na promieniowanie silnie jonizujące).  
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Faza 2: 

Stanowisko Gantry 

 
 

 
 

Projekt zgłoszony na drugi konkurs zamknięty  

ogłoszony w 2009 roku w ramach  

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

Priorytet II „Infrastruktura sfery B+R”,  

Działanie 2.1  

„Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym”   
 

 

 

 

Czas realizacji projektu: 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2014 r. 
 

Planowany budżet projektu:  około  80 mln  złotych  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa 
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Opis fazy 2 

Dla pełnego wykorzystania możliwości nowego cyklotronu konieczne jest 

zainstalowanie stanowiska z obracanym ramieniem – typu gantry – do 

protonoterapii najtrudniej dostępnych do leczenia nowotworów 

zlokalizowanych w dowolnej części ciała. Ze względu na swój nieinwazyjny 

charakter, tego typu terapia jest szczególnie rekomendowana do leczenia 

pacjentów pediatrycznych. Jedno stanowisko gantry umożliwi poddanie 

terapii do 500 pacjentów rocznie. 

 

Instalacja protonowej wiązki skanującej (gantry), pracującej w trybie 

wielokrotnego przemiatania (tzw. repainting) zapewni unikalne możliwości 

eksperymentalne i radioterapeutyczne. Za jej pomocą będzie można 

napromieniać nieregularne guzy nowotworowe polami o modulowanej 

intensywności wiązki (tzw. proton IMRT) w obszarze przestrzeni o 

wymiarach do 40 x 30 x 30 cm3. Ten tryb napromieniania sterowany jest 

wyłącznie za pomocą oprogramowania, bez konieczności posługiwania się 

elementami mechanicznymi.  

Infrastruktura obiektu zostanie wyposażona w systemy umożliwiające 

precyzyjne pozycjonowanie pacjenta, tomograf komputerowy, salę 

anestezjologii dla przygotowania pacjentów pediatrycznych oraz w 

systemy planowania leczenia dla radioterapii konwencjonalnej i 

protonowej.   

Ośrodek Centrum Cyklotronowe Bronowice dysponujący odpowiednią 

infrastrukturą, zapleczem diagnostycznym i laboratoryjnym oraz 

wyszkoloną kadrą pozwoli także na wdrażanie nowych technologii 

opartych na wykorzystaniu metod fizyki jądrowej, przyczyni się do 

rozwoju badań w zakresie radioterapii onkologicznej, fizyki medycznej, 

dozymetrii klinicznej i radiobiologii oraz świadczył będzie 

wysokospecjalistyczne usługi dla partnerów przemysłowych. 
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Jednostki naukowe i terapeutyczne tworzące Konsorcjum 

Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej 

 

 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej 

Akademii Nauk - koordynator 

 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział 

w Warszawie 

 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,  

Oddział w Krakowie 

 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział 

w Gliwicach 

 Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach 

 Uniwersytet Jagielloński 

 Uniwersytet Warszawski 

 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie 

 Politechnika Warszawska 

 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku 
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