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1. Dane osobowe 

1.1 Imię i nazwisko 

Mariusz Kłosowski 

 

1.2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

10/2003 Dyplom doktora nauk chemicznych,  

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni  im. Jerzego Habera Polskiej Akademii 

Nauk 

Tytuł rozprawy: „Właściwości katalityczne metaloporfiryn immobilizowanych na 

różnych matrycach”” 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Haber 

 

06/1998 Dyplom magistra inżyniera nauk chemicznych, 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii 

Chemicznej, (kierunek: technologia chemiczna; specjalność: technologia tworzyw 

sztucznych) 

Tytuł pracy: „Aktywność katalityczna metaloporfiryn skopolimeryzowanych z aniliną ” 

Promotor: dr inż. Stefan Kurek 

 

 

1.3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

11/2014 – obecnie Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie, adiunkt 

09/2014-10/2014 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie, specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej 

12/2007-08/2014 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie, adiunkt 

12/2005-11/2007  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie, asystent 

  



1.4 Zarys kariery naukowej 

Działalność w kole naukowym chemików w trakcie studiów na Wydziale Inżynierii i 

Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej pozwoliła mi na praktyczne połączenie 

wiedzy na temat polimerów, które były wybraną specjalnością w trakcie studiów oraz moich 

zainteresowań w syntezie związków metaloorganicznych jakimi są metaloporfiryny. W trakcie 

pracy magisterskiej opracowałem nowy typ katalizatora, którym były metaloporfiryny 

kopolimeryzowane metodą elektrochemiczną z aniliną. Uzyskany typ katalizatora był bardzo 

nowatorskim rozwiązaniem i posiadał interesujące właściwości katalityczne. Prace nad nim 

kontynuowałem w czasie Międzynarodowych studiów doktoranckich w Instytucie Katalizy i 

Fizykochemii Powierzchni PAN pod opieką Śp. prof. hab. Jerzego Habera. Prace nad nowym 

typem katalizatorów przyniosły efekt w postaci wyjaśnienia cyklicznego mechanizmu reakcji 

utleniania alkenów na metaloporfirynach zawierającej kobalt.  

Rozszerzeniem prac badawczych nad tymi katalizatorami było opracowanie metody 

osadzania elektrostatycznego odpowiednio funkcjonalizowanych metaloporfiryn na 

polianilinie i innych nośnikach jak np. mezoporowatych glinokrzemianach.  

Po ukończeniu studiów doktoranckich pracowałem przez rok na stanowisku głównego 

technologa w firmie produkującej kleje przemysłowe Libra Sp. z o.o.  

Powrót do działalności naukowej nastąpił w 2004 roku, kiedy rozpocząłem pracę w 

zespole powołanym na potrzeby realizacji międzynarodowego projektu MAESTRO [G13], 

realizowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie. 

Jednym z zadań projektu realizowanego w Instytucie było opracowanie systemu 

dwuwymiarowej dozymetrii promieniowania do zastosowania w medycynie. Pomimo 

podjęcia pracy w nowej dyscyplinie, w porównaniu do pracy naukowej przed doktoratem, 

szybko wdrożyłem się w tematykę związaną z fizyka promieniowania i dozymetrią. 

W pierwszym etapie zająłem się syntezą i polepszaniem właściwości materiałów 

termoluminescencyjnych opartych na fluorku litu oraz opracowywaniem detektorów 

powierzchniowych przy współpracy z Zakładami Azotowymi w Tarnowie. Wynikiem prac było 

dziesięciokrotne zwiększenie czułości luminoforu typu LiF:Mg,Cu,P  co pozwoliło go 

zastosować jako wysokoczuły materiał do detektorów powierzchniowych. Technologie 

produkcji folii na termoluminescencyjne detektory powierzchniowe z Zakładów Azotowych 

zaimplementowałem w Instytucie budując do tego celu nowe stanowisko. Lepszy materiał 

luminescencyjny i nowe stanowisko formowania folii pozwoliły mi na opracowanie metody 

wytwarzania powierzchniowego detektora promieniowania jonizującego, na którą 

otrzymałem patent krajowy. Opracowana metoda wytwarzania folii z luminoforami jest na 

tyle uniwersalna, że oprócz luminoforów wzbudzanych termicznie można ją zastosować do 

luminoforów wzbudzanych optycznie. W ramach projektu MAESTRO brałem również udział w 

projektowaniu urządzeń do odczytu detektorów powierzchniowych. Największymi sukcesami 

w tym działaniu były: opracowanie wielowarstwowego elementu grzejnego do odczytu 

detektorów o powierzchni 20 x 20 cm, układu pozycjonowania grzałki, detektora i szyby 



dociskowej zapewniającej oraz układu chłodzenia. Wytworzone urządzenia i produkowane 

detektory wykorzystano do tej pory w wielu badaniach i pomiarach dozymetrycznych. 

W 2006 roku zostałem zaproszony do Koreańskiego Instytutu Energii Atomowej 

(KAERI) jako ekspert do opracowania metody otrzymywania luminoforu wzbogaconego w 

izotop litu-6 celem wykorzystania go w pomiarach neutronowych. Wyjazd zakończył się 

sukcesem opracowania takiej metody. W następnych latach zajmowałem się w dalszym ciągu 

materiałami luminescencyjnymi oraz wykorzystaniem dozymetrii dwuwymiarowej pól 

protonów i ciężkich jonów. Swoje badania wykonywałem między innymi w Niemczech i 

Japonii. Brałem również udział w pracach grupy dozymetrycznej realizującej pomiary 

dozymetryczne w kosmosie. Szczególnym osiągnięciem było wysłanie detektora 

powierzchniowego na orbitę Ziemi celem wykonania pomiaru głębokościowego rozkładu 

dawki. 

Oprócz licznych badań wykonywanych przy pomocy detektorów powierzchniowych w 

polach fotonowych i jonowych, pojawiły się badania nad metodą pomiarową wykorzystującą 

czytnik powierzchniowy do rozróżniania ekspozycji statycznej od dynamicznej w dozymetrii 

indywidualnej. Bazując na początkowych badaniach z tego obszaru, został napisany projekt 

wytworzenia systemu dozymetrycznego dedykowanego do zastosowania w serwisach 

dozymetrii indywidualnej do rozróżniania ekspozycji statycznej od dynamicznej. Projekt 

rozwojowy pod moim kierownictwem uzyskał finansowanie w NCBiR i był realizowany w 

latach 2010-2013 [G10]. Wynikiem projektu było urządzenie do odczytu detektorów 

stosowanych w dawkomierzach indywidualnych, zawierające oprogramowanie do 

automatycznej interpretacji typu ekspozycji w przypadku przekroczenia dopuszczalnej dawki i 

zmodyfikowane kasety dozymetryczne zawierające specjalnie ukształtowany filtr do 

rozróżniania typu ekspozycji. System ten testowany był w rutynowych działaniach serwisu 

dozymetrycznego LADIS w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN i zakończył się sukcesem. Za sukces 

tego projektu uważam również zaprojektowanie urządzenia w sposób modułowy, dzięki 

czemu jego serwis lub naprawa może być wykonywany bardzo sprawnie bez potrzeby 

przemieszczania całego urządzenia. Ponadto dzięki modułowym rozwiązaniom jego 

zastosowanie zostało rozszerzone poprzez system wymiennych wkładów grzejnych i 

wymiennych zasilaczy. Poszerzyło to funkcjonalność o odczyty detektorów o większych 

powierzchniach oraz o badanie widm termoluminescencji. Trwają prace nad dostosowaniem 

urządzenia do pomiarów detektorów wzbudzanych światłem. 

Oprócz tematyki związanej z pomiarami dwuwymiarowymi rozkładu dawki biorę udział 

w innych zadaniach jak np. pomiary rozkładu pola neutronowego wokół reaktora 

doświadczalnego JET i pomiary spektroskopowe próbek krystalicznych luminoforów i 

scyntylatorów.  

Stałym elementem mojej pracy naukowej, jest synteza różnych materiałów 

luminescencyjnych – w poszukiwaniu nowych materiałów na detektory oraz optymalizacji 

własności materiałów znanych.  W tym zakresie za swoje największe osiągniecie uważam 



opracowanie metody wytwarzania fosforanu litowo-magnezowego LiMgPO4 (LMP) 

domieszkowanego pierwiastkami ziem rzadkich. Materiał ten wykazuje bardzo interesujące 

właściwości w zakresie optycznie stymulowanej luminescencji (OSL).  Stał się on przedmiotem 

wielu publikacji i na nim oparte została realizacja szeregu projektów badawczych ([G1], [G2], 

[G4]).  Prace na jego optymalizacja i lepszym poznaniem mechanizmów rządzących 

luminescencją trwają.   

  



2. Osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę postepowania habilitacyjnego 

2.1 Tytuł osiągnięcia naukowego 

Jako osiągniecie naukowe, wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z 

pózn. zm.), wskazuje monografię pt. 

Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjna  

2.2 Dane wydawnicze 

Autor: Mariusz Kłosowski 

Wydano nakładem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2019, ISBN 978-83-63542-07-8 

Recenzent wydawniczy: dr hab. Władysław Węglarz 
 

2.3 Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników 

Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjna jest ważną metodą pomiaru 

rozkładu dawki pól promieniowania jonizującego.  

Celem monografii jest kompleksowe omówienie systemu termoluminescencyjnej dozymetrii 

dwuwymiarowej opartej na termoluminescencyjnych detektorach powierzchniowych i 

czytnikach z kamerami CCD oraz przedstawienie właściwości i zastosowań tej techniki 

pomiarowej rozwijanej w Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii przez ostatnie kilkanaście 

lat.  

Zjawisko termoluminescencji jest szeroko wykorzystywane w badaniach i pomiarach. 

Oprócz zastosowań w datowaniu i dozymetrii promieniowania jonizującego, pojawiają się 

także bardziej egzotyczne zastosowania, jak np. pomiar temperatury w czasie wybuchów. 

Zjawisko zachodzi w materiałach, charakteryzujących się pewnymi właściwościami, które są 

specyficzne w termoluminescencyjnej dozymetrii promieniowania jonizującego. Na początku 

pracy opisuję i definiuję właściwości, takie jak czułość na promieniowanie, charakterystyka 

dawkowa i energetyczna, limit detekcji, fading, anilacja i widmo emisji. 

Głównym zastosowanie detektorów powierzchniowych to badania rozkładu dawek 

różnych pól promieniowania, a w szczególności medycznych pól promieniowania przy 

dynamicznie zmieniających się warunkach. Aby otrzymać detektor powierzchniowy, konieczne 

jest wyprodukowanie folii z materiału termoluminescencyjnego oraz polimeru. Oba składniki 

muszą charakteryzować się pewnymi właściwościami, które wspólnie dadzą pożądany efekt. 

Spośród wielu materiałów termoluminescencyjnych, jakie są używane komercyjnie lub w 

badaniach naukowych, wybrałem dwie substancje: LiF:Mg,Cu,P oraz CaSO4:Dy. Dla pierwszej 

substancji opracowałem metodę zwiększania czułości dzięki której uzyskuje ona czułość 

dziesięć razy wyższą niż standardowy materiał w postaci proszku, druga charakteryzuje się 



emisją światła przy wyższych długościach fali (widmo posiada dwa pasma emisyjne:  480nm i 

570nm), przez co wykazuje wysoką czułość pomiarową w układach z sensorami CCD. 

Zbadałem, że istotną rolę we właściwościach detektorów powierzchniowych odgrywa stopień 

ziarnistości LiF:Mg,Cu,P. Z drobnych ziaren można wytworzyć detektory o dużej 

jednorodności, lecz kosztem zmniejszonej czułości. Odwrotnie jest z dużymi ziarnami. Pomimo 

tych różnic okazuje się, że zarówno drobne jaki i grube ziarno jest przydatne w wytwarzaniu 

detektorów celem specyficznych zastosowań. Do wybranych luminoforów dobrałem 

odpowiednie typy polimerów. Podstawowymi właściwościami uwzględnianymi przy doborze 

polimerów były odporność temperaturowa, właściwości optyczne i stabilność mechaniczna. 

Dla wybranych polimerów, ETFE (kopolimer etylenu i tetrafluoroetylenu ) i PFA 

(perfluorolakoxy tertrafluoro polimeru) przedstawiono ich właściwości. Opracowałem 

metodę produkcji folii termoluminescencyjnej oraz skonstruowałem stanowisko do ich 

produkcji. Wytworzenie folii polega na ściśnięciu na gorąco mieszaniny luminoforu i polimeru 

w prasie hydraulicznej. Proces ten jest prowadzony w odpowiednich warunkach ciśnienia i 

temperatury, różnych dla każdego typu folii. Aby w procesie otrzymać jednorodną, gładką i 

jednakowo grubą folię, mieszanina powinna być równomiernie rozprowadzona na 

odpowiednich materiałach pomocniczych tworzących „pakiet do prasowania”. Oprócz tego, 

muszą być wykonane odpowiednie czynności z przekładaniem pakietu. Sposób wytwarzania 

folii jest na tyle innowacyjny, że po zgłoszeniu do Urzędu Patentowego został przyznany patent 

na ten wynalazek pt. „Sposób wytwarzania powierzchniowego detektora promieniowania 

jonizującego”. 

Brałem bezpośredni udział w konstruowaniu urządzeń do odczytu powierzchniowego 

detektorów termoluminescencyjnych. Głównym elementem takiego urządzenia jest kamera 

cyfrowa, która służy do rejestracji słabego obrazu świecenia detektora. Kolejnym ważnym 

elementem czytnika jest element podgrzewający detektor. Musi się on charakteryzować 

wysoką jednorodnością rozkładu temperatury, małą pojemnością cieplną oraz dużym 

przewodnictwem ciepła. Małe elementy grzejne są dostępne w postaci gotowych grzałek np. 

z AIN, duże elementy grzejne do powierzchni 20 cm x 20 cm musiały zostać zaprojektowane i 

wytworzone w taki sposób, aby spełniały wymagania do odczytu detektorów. Do odczytu tej 

wielkości detektorów zaprojektowałem i wykonałem wielowarstwową grzałkę oporową, 

zaprojektowałem sposób „wahliwego” umocowania szyby dociskowej i grzałki wobec 

ogrzewanego detektora, a także sposób chłodzenia w czytniku. Oprócz prototypu powstałego 

na początku 2002 roku, dotychczas zaprojektowano i wyprodukowano trzy czytniki 

termoluminescencyjne do pomiarów detektorów powierzchniowych, czytnik 

termoluminescencji dwuwymiarowej dla średnich powierzchni  5 cm x 5 cm tzw. 

„laboratoryjny”, czytnik dla detektorów 20 cm x 20 cm nazywany „klinicznym” oraz czytnik 

naukowy „Regulus”. Pierwszy charakteryzuje się możliwością odczytu detektorów o 

rozmiarach 5 x 5 cm lub średnicy 6 cm oraz posiada zmienne pozycjonowanie kamery, które 

umożliwia pomiar różnej wielkości detektorów z różnymi rozdzielczościami, czyli 

dostosowanymi do potrzeb.  Wadą tego czytnika jest ręczne chłodzenie przy pomocy 

zewnętrznych radiatorów oraz oddzielone wyzwalanie narostu temperatury i akwizycji obrazu. 



Drugi czytnik posiada kamerę zamocowaną na stałe w takiej odległości aby możliwe były 

odczyty detektorów o powierzchni 20cm x 20cm. Stała pozycja kamery i jeden typ obiektywu 

zapewniają stabilne pomiary detektorami o dużych powierzchniach. Czytnik został zbudowany 

celowo do pomiarów rozkładu dawki podczas terapii nowotworów pacjentów leczonych w 

centrach onkologii i klinikach kontroli jakości planów terapeutycznych. Trzeci czytnik został 

skonstruowany w sposób modułowy. Dzięki wymiennym wkładom z różnymi grzałkami 

posiada szerokie spektrum zastosowań ale głównym przeznaczeniem jest automatyczna 

analiza przypadków przekroczenia dawek w dozymetrii indywidualnej, która polega na takim 

odczycie detektora z dawkomierza by stwierdzić czy był on napromieniony w sposób 

dynamiczny czy leżąc nieruchomo (statycznie). 

Aby obraz można było poprawnie zinterpretować, a sygnał przekształcić na dawkę, 

muszą być wykonane operacje matematyczne na obrazach otrzymanych z kilku napromieniań 

tego samego detektora. Operacje matematyczne na obrazach pozwalają zredukować wpływ 

zniekształceń geometrycznych i winietowania wynikających z niedoskonałości toru 

optycznego a także obliczać macierze odwzorowania detektorów. Dzięki temu, pomimo 

pewnych niedoskonałości zarówno czytników jak i detektorów powierzchniowych, można 

uzyskać bardzo dobre wyniki pomiarów. 

Uzyskiwane termoluminescencyjne detektory powierzchniowe charakteryzują się 

bardzo dobrymi właściwościami luminescencyjnymi. Biorąc pod uwagę limity detekcji oraz 

indeksy liniowości detektorów użyteczny zakres czułość wynosi od 500 mGy do 20Gy dla 

LiF:Mg,Cu,P oraz od 100mGy do 2Gy dla CaSO4:Dy. Zaobserwowałem, że czułość detektorów 

nie jest powtarzalna i zmienia się podczas użytkowania już od momentu wyprodukowania. 

Szereg czynników zmienia czułość detektora, ale największy wpływ ma sposób użytkowania. 

Okazuje się, że z czasem detektory ciemnieją i tracą czułość nawet do kilkunastu procent po 

czternastu odczytach. Jest to wynikiem utleniania się zanieczyszczeń na powierzchni 

detektora, a można temu zapobiec czyszcząc detektory rozpuszczalnikiem przed każdym 

procesem cieplnym (odczyt i anilacja). Dodatkowo ważne jest używanie rękawic ochronnych 

oraz przechowywanie detektorów pod przykryciem. Fading detektorów powierzchniowych 

jest porównywalny z fadingiem właściwych im luminoforów i  w ciągu pół roku wynosi 4% dla 

LiF:Mg,Cu,P oraz do 9% dla CaSO4:Dy. Podobnie zależność energetyczna detektorów 

powierzchniowych w polach fotonowych, protonów i jonów węgla jest taka sama lub bliska 

czystym luminoforom. W polu fotonowym względna (w stosunku do Cs-137) odpowiedź 

detektorów powierzchniowych obu typów jest taka sama jak dla czystych materiałów 

termoluminescencyjnych. Jedyne niewielkie odstępstwo jest dla materiału LiF:Mg,Cu,P przy 

energii 100keV. W tym zakresie odpowiedź folii TL jest o 8% niższa od odpowiedzi czystego 

materiału. Odpowiedź na dawkę detektorów powierzchniowych wykonanych z LiF:Mg,Cu,P 

jest wysoce zależna od energii protonów. Ta zależność jest szczególnie wyraźna dla niskich 

energii, gdzie wydajność zmienia się o 50% w zakresie 10MeV do 100MeV. Detektory 

wykonane z CaSO4:Dy nie wykazują większej zmienności w wydajności energetycznej dla tego 

typu promieniowania. Ich wydajność zmienia się pomiędzy 0,8 a 0,9 względem Co-60. 



W przypadku jonów węgla wyniki wydajności folii LiF:Mg,Cu,P zgadzają się bardzo dobrze z 

wcześniejszymi badaniami na czystych materiałach.  

Dwuwymiarowy system dozymetryczny w oparciu o termoluminescencyjne detektory 

powierzchniowe posiada liczne zastosowania. Przykładem jest zastosowanie detektorów do 

badania rozkładu dawki w fantomie oka napromienianego techniką 3D-CRT czy pomiar 

detektorami przy napromienianiu ich w fantomie wodnym w trakcie dynamicznie 

zmieniającego się pola promieniowania (technika IMRT). W tych badaniach detektory 

wykazują wysoka zgodność z innymi technikami. Oprócz dużych i średnich pól 

promieniowania, jakie stosowane są rutynowo w radioterapii nowotworów rozwijane są inne 

metody pozwalające zwiększyć skuteczność radioterapii. Jedna z takich metod jest 

napromienianie mikrowiązką. Polega ono na tym, że promieniowanie z synchrotronu 

przechodząc przez specjalny kolimator szczelinowy formuje się w taki sposób, że posiada 

strukturę mikro-prążków. Prążki mogą mieć szerokość połówkowa do 75 mikrometrów i 

oddalone być od siebie o dystans od 100 do 400 mikrometrów. Precyzyjne zbadanie rozkładu 

dawki takiej struktury pola promieniowania jest dużym wyzwaniem pomiarowym. Wyniki 

pomiarów pokazały, że najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując detektory sporządzone z 

najdrobniejszej frakcji uziarnienia. Dla tego typu detektorów możliwe jest zobrazowanie 

rozkładu dawki i rozróżnienie prążków w konfiguracji szerokość połówkowa 25 m  i odległość 

pomiędzy prążkami 200m. W przypadku mniejszych odstępów i szerokości połówkowych 

rozróżnienie jest utrudnione z powodu rozproszeń w detektorze oraz zbyt małej rozdzielczości 

czytnika. Badania mikrowiązki synchrotronowej przy pomocy termoluminescencyjnych 

detektorów powierzchniowych pokazały, że nadają się do pomiarów rozkładu dawki. Wśród 

innych detektorów i metod wyróżnia je bardzo wysoka rozdzielczość (5 m), szeroki zakres 

detekcji dawek (0,01 Gy – 500Gy) oraz zależność energetyczna którą można korygować. Innym 

przykładem jest możliwość monitorowania akceleratorowych wiązek jonów, węglowej i 

protonowej. Dzięki detektorom powierzchniowym możliwa jest kontrola jakości wiązki 

skanującej stanowiąc alternatywę dla foli radiochromowych. Dalszy przykład wykorzystania 

detektorów powierzchniowych to badania rozkładu dawki od protonów w dwu typach 

fantomów oka. Doświadczenie z fantomami oka na wiązce protonowej pokazało, że nie należy 

umieszczać detektorów wzdłuż osi wiązki ponieważ zasięg cząstek w detektorze różni się  

znacznie od zasięgu w wodzie czy też materiale fantomu i trudno go policzyć ze względu na 

niehomogeniczność samego detektora. Doświadczenie to miało wpływ na pomiary innych 

wiązek ciężkich jonów, jak krzemowej, niklowej i węglowej przy pomocy dużych folii. W 

kolejnych eksperymentach detektory do pomiarów ustawiano pod katem do osi wiązki by 

uniknąć przechodzenia promieniowania przez cały detektor. 

Kolejnym zastosowaniem dwuwymiarowego systemu dozymetrycznego jest ocena czy 

dawkomierz był napromieniony statycznie czy dynamicznie w polu promieniowania. Taką 

ocenę sposobu ekspozycji umożliwia nowy typ dawkomierza i automatyczny czytnik 

„Regulus”. W nowym typie dawkomierza osadzono specjalny typ filtra, którego zadaniem jest 

filtracja promieniowania celem uzyskania gradientu energetycznego. Promieniowanie 



jonizujące przenikając przez filtr, traci w nim część swojej energii. Mniejsza energia 

promieniowania przechodzącego przez filtr w porównaniu do energii wejściowej zostaje 

uchwycona w detektorze. Przy pomocy czytnika, odczytuje się mapę różnic w sygnale z 

detektora. Jeśli ta różnica jest bardzo wyraźna, znaczy to, że dawkomierz pozostawał 

nieruchomo w polu promieniowania. W przeciwnym wypadku, dawkomierz zmieniał kąt 

(przemieszczał się) w stosunku do pola, czyli był eksponowany dynamicznie. Cały opracowany 

system dozymetryczny przeszedł praktyczny test, który pokazał jego wysoką użyteczność. 

Konstrukcję urządzenia zaprojektowano i wykonano w taki sposób, aby była rozwojowa i 

stanowiła bazę dla innych zastosowań. 

Ciekawe zastosowanie dwuwymiarowego systemu dozymetrycznego to pomiar dawki 

głębokościowej na orbicie ziemi oraz w badaniach próbek kryształów. Wyniki pomiarów na 

orbicie Ziemi pokazują możliwość detektorów powierzchniowych do obrazowania rozkładu 

głębokościowego dawki w kosmosie. Z kolei badania próbek kryształów pozwalają uwidocznić 

różne fazy krystaliczne poprzez różnice w emisji TL. 

Liczne przykłady zastosowań dwuwymiarowego systemu dozymetrycznego i 

termoluminescencyjnych detektorów powierzchniowych zostały opublikowane w 

kilkudziesięciu artykułach. Szczególnie wielkie nadzieje wiązane są z zastosowaniem tego 

systemu w praktyce klinicznej do kontroli jakości pól promieniowania z przygotowanych 

planów terapeutycznych. Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjna nie wyczerpuje 

wszystkich możliwości dwuwymiarowego pomiaru ani nie jest też metodą idealną, lecz 

komplementarną do innych. Z postępu naukowego jaki dokonuje się w ostatnich latach w 

obszarze dozymetrii promieniowania można przypuszczać, że kolejnym etapem rozwoju 

dwuwymiarowych pomiarów dozymetrycznych będą detektory wzbudzane światłem (OSL lub 

PL).  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Felice%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29040768
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=JET%20contributors%5BCorporate%20Author%5D


 

[P10] A.L.M.C. Malthez, B. Marczewska, D. Kulig, P. Bilski, M. Kłosowski, Optical and thermal 

pre-readout treatments to reduce the influence of fading on LiMgPO4 OSL 

measurements, Appl. Radi. Isotopes 136 (2018) 118–120; 

 

IF: 1,123; liczba cytowań: 1 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie materiału luminescencyjnego będącego 

przedmiotem badań, 

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

 

[P11] B. Marczewska, P. Bilski, T. Nowak, W. Gieszczyk, M. Kłosowski, Imaging of Proton Bragg 

Peaks in LiF, Radiat. Prot. Dosim. 178 (2018) 333-336; 

 

IF: 0,822; liczba cytowań: 0 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie materiałów do pomiarów  

Mój udział procentowy szacuję na 4%. 

 

[P12] B. Obryk, R. Villari, P. Batistoni, A. Colangeli, P. De Felice, N. Fonnesu, M. Kłosowski, S. 

Loreti, K. Malik, J. Nash, M. Pillon, M. Pimpinella, L. Quintieri, JET Contributors, TLD calibration 

for neutron fluence measurements at JET fusion facility, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. 904 

(2018) 202-213; 

 

IF: 1,323; liczba cytowań: 0 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie materiałów do pomiarów, napromienianiu 

próbek w ENEA we Włoszech, opracowaniu i dyskusji wyników oraz przygotowaniu fragmentów 

manuskryptu.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

 

[P13] W. Gieszczyk, D. Kulig, P. Bilski, B. Marczewska, M. Kłosowski, Analysis of TL and OSL 

kinetics in lithium magnesium phosphate crystals, Radiat. Meas. 106 (2017) 100-106; 

 

IF: 1,369; liczba cytowań: 3 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie materiału luminescencyjnego będącego 

przedmiotem badań, 

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

 

[P14] D. Kulig, W. Gieszczyk, B. Marczewska, P. Bilski, M. Kłosowski, A.L.M.C. 

Malthez, Comparative studies on OSL properties of LiMgPO4:Tb,B powders and 

crystals, Radiat. Meas. 106 (2017) 94-99; 

 

IF: 1,369; liczba cytowań: 3 



 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie materiału luminescencyjnego będącego 

przedmiotem badań, 

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

 

[P15] B. Obryk, M. Kłosowski, P. Baran, K. Hodyr, Effect of dopants’ concentration on high-dose 

high-temperature thermoluminescence of LiF:Mg,Cu,P detectors: Mg and Cu influence, Radiat. 

Meas. 106 (2017) 118-123; 

 

IF: 1,369; liczba cytowań: 1 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie materiałów do pomiarów, opracowaniu i 

dyskusji wyników oraz przygotowaniu wykresów i  fragmentów manuskryptu.  

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

 

[P16] R. Villari, P. Batistoni, J.P. Catalan, B. Colling, D. Croft, U. Fischer, D. Flammini, N. 

Fonnesu, L. Jones, A. Klix, B. Kos, M. Kłosowski, I. Kodeli, S. Loreti, F. Moro, J. Naish, B. Obryk, 

L. Packer, P. Pereslavtsev, R. Pilotti, S. Popovichev, P. Sauvan, I.E. Stamatelatos, T. 

Vasilopoulou, ITER oriented neutronics benchmark experiments on neutron streaming and 

shutdown dose rate at JET, Fusion Eng. Des. 123 (2017) 171-176; 

 

IF: 1,437; liczba cytowań: 6 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie materiałów do pomiarów, 

Mój udział procentowy szacuję na 1%. 

 

[P17] J. Gajewski, M. Kłosowski, P. Olko, Two-dimensional thermoluminescence dosimetry 

system for proton beam quality assurance, Radiat. Meas. 90 (2016) 224-227; 

 

IF: 1,442; liczba cytowań: 1 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wytworzeniu detektorów do pomiarów, dyskusji 

wyników, 

Mój udział procentowy szacuję na 35%. 

 

[P18] D. Kulig (Wróbel), W. Gieszczyk, P. Bilski, B. Marczewska, M. Kłosowski 

Thermoluminescence and optically stimulated luminescence studies on LiMgPO4 crystallized 

by micro pulling down technique, Radiat. Meas. 85 (2016) 88-92; 

 

IF: 1,442; liczba cytowań: 8 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przygotowaniu materiału luminescencyjnego będącego 

przedmiotem badań, 

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

 



[P19] D. Kulig (Wróbel), W. Gieszczyk, P. Bilski, B. Marczewska, M. Kłosowski, New OSL 

detectors based on LiMgPO4 crystals grown by micro pulling down method. Dosimetric 

properties vs. growth parameters, Radiat. Meas. 90 (2016) 303-307; 

 

IF: 1,442; liczba cytowań: 5 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wytworzeniu materiału luminescencyjnego będącego 

przedmiotem badań, 

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

 

[P20] B. Marczewska, P. Bilski, D. Wróbel, M. Kłosowski, Investigations of OSL properties of 

LiMgPO4:Tb,B based dosimeters, Radiat. Meas. 90 (2016) 265-268;  

 

IF: 1,442; liczba cytowań: 6 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie materiału luminescencyjnego będącego 

przedmiotem badań, 

Mój udział procentowy szacuję na 15% 

 

[P21] D.Wróbel, P. Bilski, B. Marczewska, A. Mrozik, M. Kłosowski, Characterization of the Risø 

TL/OSL DA-20 reader for application in TL dosimetry, Radiat. Meas. 74 (2015), 1–5; 

 

IF: 1,071; liczba cytowań: 10 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie materiałów do pomiarów, 

Mój udział procentowy szacuję na 5%. 

 

[P22] A. Mrozik, B. Marczewska, P. Bilski, M. Kłosowski, Investigation of thermoluminescence 

properties of mobile phone screen displays as dosimeters for accidental dosimetry, Radiat. 

Phys. Chem., 104 (2014) 88-92; 

 

IF: 1,380; liczba cytowań: 10 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przygotowanie mieszaniny do trawienia i trawieniu 

próbek pomiarowych, 

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

 

[P23] J. Gajewski, M. Klosowski, K. Kisielewicz, D. Kabat, P. Olko, M. Waligorski, Development 

of a two-dimensional digital TL dosimetry system incorporating 2-D TL readers and TL foils, 

Radiotherapy and Oncology, 102 (2012) S190; 

 

IF: 4,520; liczba cytowań: 0 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu technologii produkcji folii TL i udział w 

projektowaniu urządzeń do odczytu folii, 



Mój udział procentowy szacuję na 35%. 

 

[P24] Iwan, A., Schab-Balcerzak, E., Pociecha, D., Krompiec, M., Grucela, M., Bilski, P., 

Klosowski, M., Janeczek, H., Characterization, liquid crystalline behavior, electrochemical and 

optoelectrical properties of new poly(azomethine)s and a poly(imide) with siloxane linkages, 

Optical Materials, 34 (2011) 61-74; 

 

IF: 2,023; liczba cytowań: 21 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: odczycie termoluminescencji próbek, 

Mój udział procentowy szacuję na 2%. 

 

[P25] K. Kisielewicz, J. Świebocka, Ł. Czopyk, M. Kłosowski, E. Byrski, D. Kabat, M. Wawrzak, P. 

Olko, M.P.R. Waligórski, Dosimetric properties of TL Foils based on LiF:Mg, Cu, P and CaSO4:Dy 

phosphors for clinical applications, Radiation Measurements, 45 (2010) 716-718; 

 

IF: 1,019; liczba cytowań: 6 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: produkcji detektorów i ich odczyty oraz dyskusję 

wyników, 

Mój udział procentowy szacuję na 28%. 

 

[P26] Iwan A, Bilski P, Klosowski M, Thermoluminescence measurements of liquid crystal 

azomethines and poly(azomethines) with different shapes as thermo-detectors, Journal of 

Luminescence, Vol.: 130   Issue: 12   (2010): 2362-2367; 

 

IF: 1,795; liczba cytowań: 5 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: odczycie termoluminescencji próbek i dyskusji wyników, 

Mój udział procentowy szacuję na 8%. 

 

[P27] Tomaszuk, M.; Klosowski, M.; Glowa, B., Sowa-Staszczak, A., Olko, P., Hubalewska-

Dydejczyk, A., Will direct measurements of radiation absorbed dose in vivo be possible? - use 

of large-area thermoluminescent detectors (TLD) in nuclear medicine, initial report. European 

Journal Of Nuclear Medicine And Molecular Imaging, 36 Supplement: 2 (2009) S488-S488; 

 

IF: 4,531; liczba cytowań: 0 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: produkcji detektorów, wykonanie pomiarów, 

opracowanie i dyskusję wyników, 

Mój udział procentowy szacuję na 45%. 

 

[P28] J. Krása, Ł.Czopyk, M. Kłosowski, B. Marczewska, P. Olko, L. Juha, Polymer - LiF:Mg,Cu,P 

foil as thermoluminescent detector of low-energy x-rays, Radiat.Prot. Dosim. 42 (2007) 1600-

1604; 



 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyprodukowaniu detektorów termoluminescencyjnych, 

Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

 

IF: 0,528; liczba cytowań: 2 

[P29] P. Olko, B. Marczewska, Ł. Czopyk, A. Czermak, M. Kłosowski, M.P.R. Waligórski, 
New 2-D dosimetric technique for radiotherapy based on planar thermoluminescent 
detectors, Radiat. Prot. Dosim., 118 (2006) 213; 

IF: 0,446; liczba cytowań: 22 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wytworzeniu folii TL i i udziałle w projektowaniu 

urządzeń do odczytu folii. 

Mój udział procentowy szacuję na 12%. 

[P30] J. Haber, M. Klosowski, J. Poltowicz, Co-oxidation of styrene and iso-butyraldehyde in 
the presence of polyaniline-supported metalloporphyrins, JOURNAL OF MOLECULAR 
CATALYSIS A-CHEMICAL 201 (2003) 167-178; 

IF: 2,264; liczba cytowań: 45 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonaniu katalizatorów reakcji utleniania styrenu, 

przeprowadzeniu reakcji, opracowaniu modelu reakcji, dyskusje wyników i udział w tworzeniu 

manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 95%. 

 

3.2 Wykaz innych prac spoza bazy JCR 

[P31] M. Nowina-Konopka, P. Bilski, B. Obryk, B. Marczewska, P. Olko, M. Kłosowski, W. 
Gieszczyk, Luminescence dosimetry: Review of methods, detectors and their applications, Non. 
Opt. Quant. Optics 48 (2017) 133-146; 

Praca przeglądowa z zakresu dozymetrii termoluminescencyjnej opracowywanej i rozwijanej 
w instytucie Fizyki Jądrowej PAN uwzględniająca dozymetrię dwuwymiarową nad którą 
pracuję. 

[P32] Dagmara Wróbel, Paweł Bilski, Barbara Marczewska, Mariusz Kłosowski, TL and OSL 
Properties of LiMgPO4:Tb,B, International Conference on Oxide Materials for Electronic 
Engineering - fabrication, properties and applications (OMEE-2014), (2014) 255-256; 

Publikacja konferencyjna, w której przedstawiono materiał termoluminescencyjny, którego 
syntezę opracowałem i wykonałem.  

[P33] A. Twardak, P. Bilski, B. Marczewska, W. Gieszczyk, M. Kłosowski, M. Perzanowski, OSL 
properties of lithium aluminate crystals grown with Micro-Pulling-Down technique, 



International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, 
properties and applications (OMEE-2014), (2014) 257-258; 

Publikacja konferencyjna, do której wykonywałem mieszaniny materiału 
termoluminescencyjnego oraz badania spektroskopowe. 

 

3.3 Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe 

 

[W1] Patent NR 216041, Kłosowski Mariusz, Bilski Paweł, Ochab Ewa, Budzanowski Maciej, 

Sposób wytwarzania powierzchniowego detektora promieniowania jonizującego, 28.02.2014 

WUP 02/14; 

 

Termoluminescencyjne detektory powierzchniowe oraz czytnik do ich odczytu zostały 

wystawione podczas European Conference MEDICAL PHYSICS AND ENGINEERING 17-21 

września 2008r. w Krakowie. 

 

3.4 Autorstwo opracowań zbiorowych lub ekspertyz 

[J1] Kisielewicz, K., Czopyk, L., Klosowski, M., Kędzierska, D., Kabat, D., Sladowska, A., 
Wawrzak, M., Miszczak, D., Hetnal, M., Byrski, E., Olko, P., Waligorski, M., Clinical Applications 
of a Novel 2-D Thermoluminescence System - Preliminary Experience, Some Aspects Of Medical 
Physics - In Vivo And In Vitro Studies  Book Series: Monographs of Polish Journal of 
Environmental Studies,  ISSN 1230-1485 1 (2010) 176-181; 

Praca zbiorowa pod redakcją Zofiii Drzazgi i Krzysztofa Ślosarka, gdzie w jednym z rozdziałów 
opisano możliwości zastosowania klinicznego dozymetrii dwuwymiarowej.  

[J2] M. Kłosowski, K. Kozak, J. Mazur, P. Olko, B. Kubica, P. Skawiński, A. Cebulska-Wasilewska, 
Comparison of the Radiation Level Measured by Physical Dosimeters Located in the Tatra 
Mountains and at the Control Sites, NATO Science for Peace and Security Series - E: Human 
and Societal Dynamics, ISSN 1874-6276 73 (2010) 351-361; 

Opracowanie zbiorowe ze szkolenia NATO w Zakopanem pt. „Rapid Diagnosis in populations 
at Risk from Radiation and Chemical”, w którym jest artykuł mojego autorstwa o badaniach 
dozymetrycznych przeprowadzonych przeze mnie w tatrzańskiej Dolinie Białego i sztolniach 
uranowych.   

3.5 Podstawowe informacje bibliometryczne 

3.5.1 Liczba publikacji i sumaryczny impact factor według bazy JCR 

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 
opublikowania: 63,505 



Liczba publikacji w czasopismach indeksowanych w JCR: 43 

Liczba publikacji spoza bazy JCR: 3 

3.5.2 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science 

Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 253  

3.5.3 Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 9 

 

3.6 Kierowanie lub udział w projektach badawczych: 

[G1] Przestrzenna dozymetria radiacyjna wysokiej precyzji z wykorzystaniem optycznie 
stymulowanej luminescencji, rozpoczęty 2018, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, wykonawca; 

[G2] Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w 
oparciu o wysokoczułe kryształy luminescencyjne, rozpoczęty 2017, NCN, wykonawca; 

[G3] Kryształy fluorku litu - wytwarzanie, optymalizacja oraz badanie luminescencji, dla 
innowacyjnej metody detekcji i mikro-obrazowania promieniowania jonizującego, rozpoczęty 
2016, NCN Opus, wykonawca; 

[G4] Wysokoczułe luminescencyjne detektory promieniowania jonizującego na bazie 
fosforanu litowo-magnezowego wytwarzane techniką Micro Pulling Down, 2015-2017, Projekt 
badawczy MNiSW Iuventus Plus, wykonawca; 

[G5] Analiza i modelowanie kinetyki procesów luminescencyjnych w kryształach 
wytworzonych metodą Micro-Pulling-Down, 2015-2016, Projekt badawczy MNiSW Iuventus 
Plus, wykonawca; 

[G6] Nowoodkryte zjawisko wysokodawkowej i wysokotemperaturowej emisji 
termoluminescencyjnej: badanie mechanizmu i zastosowanie do pomiarów wokół LHC; 2014-
2017r, Projekt NCN; główny wykonawca; 

[G7] JET Project : Technological Exploitation of DT operation (WPJET3), Experiments for 
neutron transport & activation code validation – NEXP; HORYZONT 2020; projekt rozpoczęty 
w 2014r., wykonawca 

[G8] Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii 
retrospektywnej, 2012-2016 Projekt badawczy NCBiR Program Badań Stosowanych, 
wykonawca 



[G9] Nowe kryształy luminescencyjne otrzymane metodą Micro-Pulling-Down do pomiarów 
dawek promieniowania jonizującego: badanie procesów wytwarzania oraz charakteryzacja 
właściwości, 2013-2016, Projekt badawczy NCN OPUS ST5, wykonawca 

[G10] Opracowanie systemu rozróżniania ekspozycji statycznej i dynamicznej w dozymetrii 
indywidualnej w oparciu o dwuwymiarowy pomiar termoluminescencji, 2010-2013 Projekt 
rozwojowy NCBiR 0866/R/T02/2010/10 – kierownik projektu; 

[G11] Opracowanie metody pomiaru dwu-wymiarowego rozkładu dawki w radioterapii 
protonowej i dozymetrii klinicznej za pomocą termoluminescencyjnego czytnika planarnego z 
kamerą CCD, 2007-2009 Projekt rozwojowy NCBR 0633/R/1/PO1/07/02, wykonawca 

[G12] Opracowanie metody pomiaru dawek promieniowania silnie jonizującego przy użyciu 
optycznie stymulowanej luminescencji (OSL), 2009 - Projekt badawczy N N505 380137, 
wykonawca 

[G13] Metody i nowoczesna aparatura dla planowania i leczenia w radioterapii onkologicznej 
– 6.PR, 2004-2009, MAESTRO 620/E-77/SPB/6.PRUE/DIE449/2004-2009, wykonawca 

 

3.7 Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

[R1] Mariusz Kłosowski, Barbara Obryk, Paweł Bilski,  Krzysztof Hodyr (2018) Spectral analysis 

of LiF:Mg,Cu,P detectors with different dopants concentration after ultra-high radiation doses, 

LUMINESCENT DETECTORS AND TRANSFORMERS OF IONIZING RADIATION, Praga, Czechy; 

[R2] Mariusz Kłosowski, Łukasz Czopyk (2009) Dwuwymiarowa dozymetria 

termoluminescencyjna w zastosowaniach medycznych, XL Zjazd Fizyków Polskich, Kraków, 

Polska; 

 

4. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski 

4.1 Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 

[K1] M. Kłosowski, J. Gajewski, P. Bilski (2017) Study of LiF:Mg, Cu, P and CaSO4:Dy large area 

thermoluminescent detectors TL response to proton beam, NEUTRON AND ION DOSIMETRY 

SYMPOSIUM (NEUDOS-13), Kraków, Polska; 

[K2] M. Kłosowski, B. Obryk, K. Hodyr (2015) Influence of dopants concentration on low and high-

dose thermoluminescence of LiF:Mg,Cu,P powder, Third International Conference on Radiation and 

Applications in Various Fields of Research (RAD-3) Budva, Czarnogóra; 

[K3] M Kłosowski, M. Ptaszkiewicz, T. Nowak, R. Kopeć, P. Bilski, (2013) Development of 

thermoluminescence reader for high-resolution two-dimensional dosimetry, 17th International 

Conference on Solid State Dosimetry (SSD17) Recife, Brazylia; 



[K4] M. Kłosowski, M. Liszka, J. Gajewski, P. Bilski (2013) Dosimetric properties and stability of 

thermoluminescent foils made from LiF:Mg,Cu,P and CaSO4:Dy during long-term use, 1st 

International Conference on Dosimetry and its Applications (ICDA-1), Praga, Czechy; 

[K5] M. Kłosowski (2012) Optical properties and stability of LiF:Mg,Cu,P and CaSO4:Dy 

thermoluminescent foils during long usage, 8th International Conference on Luminescent 

Detectors and Transformers of Ionizing Radiation (LUMDETR 2012), Halle, Niemcy; 

[K6] M. Kłosowski, R. Kopeć, J. Gajewski, D. Kabat, K. Kisielewicz, P. Olko, M. . Ptaszkiewicz, T. 

Nowak and M.P.R. Waligórski (2011) A 2-D thermoluminescence detector system based on 

LiF:Mg,Cu,P and CaSO4:Dy foils for quality assurance in radiation dosimetry, The International 

Conference Recent Development and Applications of Nuclear Technologies (NUTECH2011) 

Kraków, Polska; 

[K7] M. Kłosowski, L. Czopyk, K. Kisielewicz,  D. Kabat, P. Olko, M.P.R. Waligórski (2009) Novel 

thermoluminescence foils for 2-D clinical dosimetry, based on CaSO4:Dy, 7th International 

Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation 

(LUMDETR2009), Kraków, Polska; 

[K8] M. Kłosowski, Ł. Czopyk and P. Olko (2008) TL dosimetric films made from LiF:Cu, Mg, P 

and CaSO4:Dy applicable to two-dimensional dosimetry, European Conference Medical Physics 

and Engineering, Kraków, Polska 

[K9] M. Kłosowski, M. Rębisz, Ł. Czopyk, P. Olko, B. Voss (2007) TL-efficiency of large-area 2-D 

detectors to carbon ion beams, 15th International Conference on Solid State Dosimetry 

(SSD15), Delft, Holandia; 

[K10] M. Kłosowski, Ł. Czopyk, M. Łaba P. Olko (2006) The influence of the grain size fraction 

of MCP powder on the thermoluminescent properties of planar detectors with reader based on 

CCD camera, 6th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of 

Ionizing Radiation (LUMDETR2006), Lwów, Ukraina; 

 

4.2 Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych 

[U1] NEUTRON AND ION DOSIMETRY SYMPOSIUM (NEUDOS-13) (2017), Kraków; 

[U2] 19th WORKSHOP ON RADIATION MONITORING FOR THE INTERNATIONAL SPACE 

STATION (2014) Kraków; 

[U3] 4th HAMLET Public Outreach Event “Radiation and Humans in Space” (2011) Kraków,;  

[U4] 7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing 

Radiation (2009), Kraków; 

 



4.3 Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne.  

 

[N1] I nagroda za najlepszą prezentacje posterową na European Conference Medical Physics 

and Engineering, Kraków 21 września 2008; 

 

4.4 Opieka naukowa nad studentami jako promotor pracy magisterskiej lub 

licencjackiej. 

[O1] Michał Smelik, praca magisterska pt. Opracowanie metody jednoczesnego odczytu 

kilkunastu detektorów termoluminescencyjnych przy użyciu dwuwymiarowego czytnika TL 

(2015) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 

[O2] Tomasz Pardel, praca magisterska pt. Wyznaczenie przestrzennego rozkładu dawki wokół 

igły fotonowej za pomocą detektorów termoluminescencyjnych (2010) Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie; 

[O3] Dominika Kędzierska, praca magisterska pt. Kliniczne zastosowania dozymetrii 

termoluminescencyjnej – ocena klinicznej przydatności systemu dozymetrii dwuwymiarowej 

(2-D TL) (2010) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 

[O4] Olga Konopka, praca magisterska pt. Wpływ rozpraszania światła na wielkość sygnału 

przy odczycie termoluminescencyjnego detektora powierzchniowego, (2008) Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 

[O5] Urszula Sroka, praca licencjacka pt. Synteza i właściwości polimerów krzemoorganicznych 

przeznaczonych do budowy detektorów termoluminescencyjnych (2008) Uniwersytet 

Jagieloński; 

[O6] Małgorzata Łaba, praca magisterska pt. Obrazowanie rozkładu przestrzennego dawek 

terapeutycznych wiązki protonów 60 MeV, w fantomie gałki ocznej z zastosowaniem 

powierzchniowych detektorów TL (2007) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 

 

4.5 Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego 

[O7] Dagmara Kulig, 2014-2019, Opracowanie nowych materiałów luminescencyjnych dla 
potrzeb wysokoczułej dozymetrii promieniowania jonizującego, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. 
Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, promotor pomocniczy; 
 
[O8] Anna Mrozik, 2013-2016, Opracowanie luminescencyjnej metody określania dawek w 
dozymetrii awaryjnej z wykorzystaniem komponentów telefonów komórkowych i banknotów, 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, promotor pomocniczy; 
 
[O9] Jan Gajewski, 2012-2016, Rozwój dwuwymiarowego, termoluminescencyjnego systemu 
dozymetrycznego dla zapewnienia jakości w jonoterapii nowotworów, Instytut Fizyki Jądrowej 
im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, promotor pomocniczy; 
 



4.6 Opieka naukowa nad studentami - praktyki 

[010] Andrzej Gąsiorowski, Politechnika Łódzka, 18.08 .2014-15.09.2014;

4.7 Recenzowanie publikacji w czasopismach naukowych 

[Rł] Radiation Measurements, 2012-2017, ( 10 recenzji) 

[R2] Nukleonika, 2011, ( 1 recenzja ) 

[R3] Journal of Rare Earths, 2016, ( 1 recenzja ) 

[R4] Fusion Engineering and Design, 2016 ( 1 recenzja ) 

4.8 Prowadzenie kursów specjalistycznych 

[Sł] Szkolenie z zakresu pomiaru termoluminescencji dla NATO „Rapid Diagnosis in 

populations at Risk from Radiation and Chemical", Zakopane (2009). 

4.9 Współpraca międzynarodowa 

[Wł] Korea Atomie Energy Research Institute (KAERI), 5 - 17 łut. 2006. Pomoc ekspercka w 

zakresie opracowania detektora z fluorku litu wzbogacanego w Li-6 do pomiarów 

neutronowych. 


