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Państwowy Instytut Weterynaryjny  
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w 2021 r.

Odejście na emeryturę
W dniu 29.12.2021 r. odszedł na emeryturę dr Stanisław 

Semeniuk

Nominacje
Tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina 

weterynaria, otrzymali:
− dr hab. Kinga Wieczorek, dr hab. Mirosław Paweł Po-

lak, dr hab. Marcin Weiner z dniem 27.07.2021 r.
− dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz z dniem 

28.09.2021 r.
− dr hab. Dariusz Wasyl z dniem 14.12.2021 r.

Habilitacje
1. Ewelina Patyra

Zastosowanie i ocena metod chromatograficznych do 
analizy substancji przeciwbakteryjnych w paszach.

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Grabowski, prof. dr 
hab. Jerzy Jaroszewski, dr hab. Błażej Poźniak, prof. dr 
hab. Magdalena Gajęcka

Nadanie stopnia: 24.03.2021 r.

Doktoraty
1. Agnieszka Romanik-Chruścielewska

Otrzymanie i charakterystyka cząstek wirusopodobnych 
parwowirusa kur oraz ich wykorzystanie w diagnostyce 
i profilaktyce chorób drobiu.

Promotor: dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz
Promotor pomocniczy: dr Grażyna Płucienniczak
Nadanie stopnia: 24.03.2021 r.

2. Maciej Kochanowski
Walidacja i ocena wartości diagnostycznej metod immu-

noenzymatycznych do wykrywania antygenów Anisakis 
simplex w produktach rybnych.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Cencek
Promotor pomocniczy: dr Mirosław Różycki
Nadanie stopnia: 24.03.2021 r.

3. Marek Walczak
Chorobotwórczość krajowego szczepu wirusa afrykań-

skiego pomoru świń.
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski
Promotor pomocniczy: dr Maciej Frant
Nadanie stopnia: 24.03.2021 r.

4. Paweł Mirosław
Charakterystyka molekularna szczepów wirusa biegun-

ki bydła i choroby błon śluzowych (BVDV) oraz analiza 
transkryptomu komórek zakażonych tym wirusem.

Promotor: dr hab. Mirosław Polak
Promotor pomocniczy: dr hab. Marzena Rola-Łuszczak
Nadanie stopnia: 15.12.2021 r.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 Instytut 

realizował wizyty gości zagranicznych drogą kontaktów 
zdalnych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Nagrody
1. Magdalena Zając, Dariusz Wasyl – Wdrożenie MALDI-

-TOF w badania z obszarów diagnostyki chorób zwierząt, 
bezpieczeństwa żywności i pasz oraz kontroli materiałów 
referencyjnych - nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju 
wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie.

2. Krzysztof Niemczuk, Małgorzata Juszkiewicz, Marek 
Walczak - Opracowanie i wdrożenie procedur określenia 
wirusobójczości środków dezynfekcyjnych w stosunku 
do najważniejszych, z ekonomicznego punktu widzenia, 
wirusów w obszarze hodowli zwierząt gospodarskich, 
w tym wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) 
– wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 
osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie 
i rynkach rolnych.

3. Prof. dr hab. Artur Rzeżutka – odznaczenie Zarządu 
Głównego PTNW „Zasłużony dla PTNW”.

4. Hanna Czekaj, Katarzyna Domańska-Blicharz, Wojciech 
Kozdruń, Jowita Samanta Niczyporuk, Anna Pikuła, 
Krzysztof Śmietanka, Grzegorz Tomczyk – odznacze-
nie honorowe PTNW dla współautora wyróżniającej się 
książki weterynaryjnej „Choroby Drobiu”.

5. Wzrost rangi czasopisma „Journal of Veterinary Re-
search” – Aktualne wskaźniki bibliometryczne czaso-
pisma: IF2020 = 1,744; IF5-year = 1,838; Cite Score = 2,3; 
SCImago Journal Rank = 0.469; Source Normalized 
Impact per Paper = 0.914; liczba punktów MEiN = 140. 
Czasopismo w oparciu o posiadany IF zajmuje 56 miejsce 
wśród 146 czasopism weterynaryjnych oraz znajduje się 
w kwartylu Q2 (Journal Citation Reports, 30.06.2021, 
Clarivate).
Doroczne nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk  

Weterynaryjnych otrzymali:
1. Monika Krajewska-Wędzina, Anna Didkowska, Archana 

A. Sridhara, Rubyat Elahi, Ashley Johnathan-Lee, Łukasz 
Radulski, Marek Lipiec, Krzysztof Anusz, Konstantin P. 
Lyashchenko, Michele A. Miller, Wade R. Waters – na-
groda II stopnia za pracę oryginalną opublikowaną w ze-
spole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie 
z listy JCR pt.: „Transboundary tuberculosis: Importation 
of alpacas infected with Mycobacterium bovis from the 
United Kingdom to Poland and potential for serodiagno-
stic assays in detecting tuberculin skin test false-negative 
animals”. Transboundary and Emerging Diseases 2020, 
67(3), 1306-1314, IF: 4.188, pkt MNiSW: 100.
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2. Angelika Tkaczyk, Kamila Mitrowska, Andrzej Po-
syniak – nagroda I stopnia za wyróżniającą się pracę 
przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym 
czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym pt.: 
„Synthetic organic dyes as contaminants of the aquatic 
environment and their implications for ecosystems: A re-
view” opublikowaną w Science of the Total Environment 
2020, 717, 1-19, IF: 6,551; pkt MNISW: 200.

3. Anna Didkowska, Blanka Orłowska, Lucjan Witkowski, 
Katarzyna Olbrych, Sylwia Brzezińska, Ewa Augusty-
nowicz-Kopeć, Monika Krajewska-Wędzina, Andrzej 
Bereznowski, Wojciech Bielecki, Michał Krzysiak, 
Alicja Rakowska, Wanda Olech, Michele A. Miller, 
Wade R. Waters, Konstantin P. Lyashchenko, Krzysztof 
Anusz – nagroda III stopnia za oryginalną pracę kliniczną 
(wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt la-
boratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagno-
styczny/terapeutyczny pt.: „Biopsy and Tracheobronchial 
Aspirates as Additional Tools for the Diagnosis of Bovine 
Tuberculosis in Living European Bison (Bison bonasus). 
Animals 2020, 10, 2017; IF: 2,323; pkt MNiSW: 100.
Laureaci konkursu na najlepsze wystąpienie podczas 

XVI Kongresu PTNW:
1. Anna Pikuła, Anna Lisowska, Justyna Opolska – najwy-

żej oceniona prezentacja ustna w ramach sesji fizjologii 
i patologii ptaków pt.: „Badania porównawcze nad pato-
genezą zakażeń szczepami wirusa zakaźnego zapalenia 
bursy Fabrycjusza o różnej zjadliwości”.

2. Anna Orłowska, Marcin Smreczak, Paweł Tręba, Jerzy 
Rola – najwyżej oceniona prezentacja ustna w ramach 
sesji epizootiologii i administracji weterynaryjnej pt.: 
„Epizootia wścieklizny w województwie mazowieckim 
w 2021 roku”.

3. Hanna Turlewicz-Podbielska, Ewelina Czyżewska-Dors, 
Małgorzata Pomorska-Mól – najwyżej oceniona prezen-
tacja ustna w ramach sesji fizjologii i patologii świń pt.: 
„Profil cytokin w wybranych zakażeniach wirusowych 
układu oddechowego u świń”.

4. Kacper Libera, Małgorzata Pomorska-Mól, Michał Krzy-
siak, Magdalena Larska – najwyżej oceniona prezentacja 
ustna w ramach sesji zwierząt nieudomowionych i fu-
terkowych pt.: „Stężenie białek ostrej fazy w surowicy 
żubrów klinicznie zdrowych oraz eliminowanych z po-
wodów zdrowotnych – badania wstępne”.

5. Joanna Maj-Paluch, Magdalena Wasiak, Michał Reichert 
– najwyżej oceniona prezentacja plakatowa w ramach 
sesji ichtiopatologii i zwierząt akwakultury pt.: „Wpływ 
wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych na 
apoptozę podczas zakażenia pojedynczego oraz w koin-
fekcji z innymi wirusami”.

6. Monika Przeniosło-Siwczyńska, Maja Chyłek-Purchała, 
Beata Kozak, Krzysztof Kwiatek – wyróżnienie za pre-
zentację plakatową pt.: „Zastosowanie metody mikrobio-
logicznej do wykrywania substancji przeciwbakteryjnych 
w białku owadzim i paszach wytworzonych z udziałem 
białka owadziego”.

7. Anna Weiner, Martyna Skowronek, Krzysztof Kwiatek  
– wyróżnienie dla prezentacji ustnej w ramach sesji 
żywienia zwierząt i higieny pasz pt.: „Stosowanie i wy-
krywanie przetworzonego białka z owadów w paszach”.

Konferencje naukowe
Cykliczne konferencje planowane w 2021 r. zostały od-

wołane z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. 
Odbywały się konferencje zdalne.
1. Konferencja naukowo-dydaktyczna „Nauka w praktyce, 

dla szkół rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, 
powiatowych inspektoratów weterynarii i hodowców 
drobiu” – 3.02.2021 r.

2. Webinarium „Transfer wiedzy do praktyki” dla Ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego „Aktualne zagrożenia w ho-
dowli zwierząt gospodarskich w Polsce” – 18.03.2021 r.

3. Webinarium „Transfer wiedzy do praktyki” dla Ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego „Aktualne wyzwania w ho-
dowli trzody chlewnej i drobiu” – 22.11.2021 r.


