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Wybitny naukowiec w nadzorze Cormaya 

Wczorajsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na stanowisko członka Rady Nadzorczej 

dr hab. Macieja Wojtkowskiego. Znany naukowiec będzie miał „oko” na rozwój projektów 

badawczych. Zdaniem Prezesa Zarządu, ten nabytek jest na wagę złota. 

Maciej Wojtkowski jest specjalistą fizyki eksperymentalnej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w 

Toruniu. Zasłynął pionierskim rozwiązaniem, który umożliwił konstrukcję urządzenia klinicznego do 

pomiarów siatkówki i komory przedniej oka ludzkiego w trzech wymiarach z wysoką rozdzielczością. 

Technologia opracowana przez Wojtkowskiego została przetransferowana do przemysłu i od roku 

2006 urządzenia tomograficzne do badania oka są w sprzedaży. Wprowadziła je na rynek krajowa 

firma Optopol Technology z Zawiercia. 
 
- Optopol jest dziś jednym z najważniejszych w skali światowej producentów tego typu sprzętu dla 

okulistyki. Pozyskanie takiego specjalisty do nadzoru Cormaya zapewni spółce stałą  opiekę nad 

najbardziej zaawansowanymi pracami badawczymi jakie w tej chwili prowadzi Cormay. Wierzę, że 

pozyskanie tej klasy będzie miało znakomity wpływ na dalszy rozwój technologiczny  

przedsiębiorstwa- twierdzi Tomasz Tuora, Prezes PZ Cormay 

 

Dr hab. Maciej Wojtkowski urodził się w 1975 r. Tytuł zawodowy magistra 

fizyki w specjalności fizyki eksperymentalnej uzyskał w roku 1999. W cztery 

lata później Maciej Wojtkowski uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. W 

maju roku 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 1999-

2003 dr Wojtkowski pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki 

UMK, a od roku 2003 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta.  

Dr Maciej Wojtkowski zajmuje się zastosowaniami optyki w medycynie. 

Główną tematyką badań naukowych prowadzonych przez dr Wojtkowskiego jest tomografia 

optyczna z użyciem światła częściowo spójnego.  Swoją pracą dr Wojtkowski wniósł znaczący wkład w 

rozwój metody spektralnej tomografii optycznej OCT (SOCT). Wraz z kolegami z Zespołu Fizyki  

Medycznej UMK w Toruniu skonstruował pierwsze na świecie urządzenie do przyżyciowego 

obrazowania siatkówki ludzkiej za pomocą SOCT.  Zastosowanie tej techniki umożliwiło osiągnięcie 

najkrótszych na świecie czasów ekspozycji i jednocześnie pozwoliło udowodnić wyższość techniki 

spektralnej OCT nad standardową – czasową tomografią optyczną OCT.  

W trakcie swojej kariery akademickiej doktor Wojtkowski nabywał doświadczenia w pracy 

laboratoryjnej pracując na wielu stażach naukowych na Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie 

Kent w Canterbury oraz w Massachusetts Institute of Technology w USA. 


