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Państwowy Instytut Weterynaryjny  
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w 2013 r.

Odejścia na emeryturę
W dniu 11.03.2013 r. odeszła na emeryturę dr Bożena 

Kozaczyńska.
W dniu 27.09.2013 r. odeszła na emeryturę dr hab. Marta 

Chrobocińska.

Nominacje
W dniu 1.02.2013 r. dr hab. Artur Rzeżutko objął sta-

nowisko kierownika Zakładu Wirusologii Żywności i Śro-
dowiska.

W dniu 1.02.2013 r. prof. dr hab. Michał Reichert objął 
stanowisko kierownika Zakładu Chorób Ryb.

W dniu 1.02.2013 r. dr Dorota Krasucka objęła stanowi-
sko kierownika Zakładu Farmacji Weterynaryjnej.

Habilitacje
1. Wojciech Kozdruń

Cykl prac dotyczących wykrywania i charakterystyki 
genetycznej wirusów patogennych dla drobiu.

Recenzenci: prof. dr hab. Zenon Minta, prof. dr hab. Piotr 
Szeleszczuk, prof. dr hab. Alina Wieliczko

Nadanie stopnia: 30.01.2013 r.
2. Krzysztof Niemczuk

Gorączka Q – analiza porównawcza metod diagnostycz-
nych oraz ocena ryzyka wystąpienia choroby w Polsce.

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kita, prof. dr hab. 
Krzysztof Kostro, prof. dr hab. Janusz Madej, prof. dr hab. 
Wojciech Szweda

Nadanie stopnia: 12.03.2013 r.
3. Marcin Weiner

Molekularna identyfikacja i charakterystyka drobno-
ustrojów wywołujących reakcje krzyżowe w serologicznej 
diagnostyce brucelozy.

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Binek, prof. dr hab. 
Zbigniew Grądzki, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, 
prof. dr hab. Wojciech Szweda

Nadanie stopnia: 24.04.2013 r.
4. Małgorzata Pomorska-Mól

Cykl prac dotyczących białek ostrej fazy w wybranych 
bakteryjnych, wirusowych i mieszanych zakażeniach ukła-
du oddechowego oraz w diagnostyce i monitoringu stanu 
zdrowia świń.

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, prof. dr hab. 
Krzysztof Kostro, prof. dr hab. Wojciech Szweda

Nadanie stopnia:18.09.2013 r.
5. Hanna Szymkowiak-Markiewicz

Aktywność wolnorodnikowa granulocytów obojętno-
chłonnych oraz stan antyoksydacyjny krwi u krów w prze-
biegu zapalenia gruczołu mlekowego.

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prof. 
dr hab. Włodzimierz Klucinski, prof. dr hab. Tomasz Ja-
nowski, prof. dr hab. Władysław Wawron

Nadanie stopnia: 4.12.2013 r.

6. Katarzyna Domańska-Blicharz
Cykl prac dotyczących charakterystyki molekularnej kra-

jowych szczepów koronawirusów ptasich i ocena sytuacji 
epidemiologicznej w kraju.

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamono-
wicz, prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, prof. dr hab. Alina 
Wieliczko

Nadanie stopnia: 4.12.2013 r.
7. Kinga Anna Wieczorek

Cykl prac dotyczących występowania, oporności i cha-
rakterystyki molekularnej Campylobacter.

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, prof. dr 
hab. Jacek Szczawiński, prof. dr hab. Joanna Szteyn

Nadanie stopnia: 4.12.2013 r.

Doktoraty
1. Janusz Związek

Analiza epidemiologiczna programu eradykacji wirusa 
choroby Aujeszky’ego w Polsce w latach 2006-2010.

Promotor: prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
Nadanie stopnia: 30.01.2013 r.

2. Sebastian Smulski
Wpływ zapaleń wymienia i metod ich leczenia na wskaź-

niki płodności krów.
Promotor: dr hab. Marek Gehrke
Nadanie stopnia: 4.12.2013 r.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
W roku 2013 Instytut odwiedziło 35 pracowników na-

ukowych z 8 krajów europejskich oraz ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej, Chińskiej Republiki Ludowej 
i Kazachstanu.

Odznaczenia
Prof. dr hab. Jacek Kuźmak – odznaczenie Kawalera Or-

deru Zasługi dla Rolnictwa Republiki Francuskiej „Ordre 
du Merite Agricole”.

Prof. dr hab. Jacek Kuźmak – dyplom honorowy Insty-
tutu Nauk Weterynaryjnych Ukraińskiej Akademii Nauk.

Nagrody
 1. Dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól prof. nadzw., prof. 

dr hab. Zygmunt, Pejsak, lek. wet. Krzysztof Kwit, prof. 
dr hab. Iwona Markowska-Daniel – nagroda ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi za wdrażanie postępu w rol-
nictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych.

 2. Prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz, dr Grze-
gorz Woźniakowski, lek. wet. Karolina Tarasiuk, lek. 
wet. Jowita Niczyporuk, dr hab. Wojciech Kozdruń – 
nagroda ministra rolnictwa i rozwoju wsi za osiągnięcia 
w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi 
i rynkach rolnych.

 3. Dr. hab. Małgorzata Pomorska-Mól prof. nadzw.,  
prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, prof. dr hab. 
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Zygmunt Pejsak, lek. wet. Krzysztof Kwit, dr Jarosław 
Rachubik – nagroda II stopnia Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych za cykl prac nad odpowiedzią 
immunologiczną i odpowiedzią białek ostrej fazy u świń 
w przebiegu doświadczalnego zakażenia wirusem grypy 
świń i zakażeń mieszanych.

 4. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – nagroda II stopnia Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za pracę 
opublikowaną w Veterinary Microbiology.

 5. Dr Grzegorz Woźniakowski – nagroda II stopnia Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za współ-
autorstwo publikacji, w której przedstawiono ilościową 
analizę parwowirusów gęsi i kaczek piżmowych za 
pomocą metody real time PCR.

 6. dr Dariusz Wasyl, dr Andrzej Hoszowski – nagroda 
naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryj-
nych za pracę nad występowaniem i charakterystyką 
szczepów Salmonella enterica, serowar Typhimurium, 
pochodzących z innych źródeł niż człowiek.

 7. Dr Grzegorz Woźniakowski – nagroda naukowa Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za pracę 
doktorską.

 8. Dr hab. Krzysztof Niemczuk, dr Monika Szymańska-
-Czerwińska – nagroda naukowa Polskiego Towarzy-
stwa Nauk Weterynaryjnych za napisanie rozdziału 
w książce „A bird’s-eye view of veterinary medicine”.

 9. Prof. dr hab. Dariusz Bednarek, dr Monika Szymańska-
-Czerwińska, dr Katarzyna Dudek – nagroda naukowa 
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za 
napisanie rozdziału w książce „A bird’s-eye view of 
veterinary medicine”.

10. Prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczynska – nagroda 
I stopnia im. dr. Ludwika Rajchmana za współudział 
w pracy nad oceną ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi 
wynikającego ze skażenia ryb bałtyckich dioksynami 
i związkami pokrewnymi.

11. Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, dr Małgorzata 
Pomorska-Mól, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – nagroda 
II stopnia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryj-
nych za publikację dotyczącą wpływu przeciwciał mat-

czynych na odpowiedź humoralną i komórkową u świń 
szczepionych przeciwko różycy.

12. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – statuetka „Sapere auso” 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za wybitne 
osiągnięcia naukowe i zawodowe.

13. Mgr Monika Olech – dyplom marszałka województwa 
lubelskiego oraz nagroda Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego za udział w programie „Sty-
pendia naukowe dla doktorantów”.

14. Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek – wyróżnienie ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi za wkład i zaangażowanie na 
rzecz promowania pozytywnego wizerunku Polski na 
forum Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

15. Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek – wyróżnienie główne-
go inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spo-
żywczych za współpracę w ramach Komitetu Koordy-
nacyjnego FAO/WHO w latach 2009-2013.

Konferencje naukowe
 1. „Rozród, zaburzenia płodności oraz stany zapalne gru-

czołu mlekowego a zdrowotność i efekty produkcyjne 
w stadach krów mlecznych” – Puławy 19-20.04.2013 r.

 2. „Zdrowe świnie – konkurencyjna produkcja” – Puławy 
4-5.06.2013 r.

 3. „Diagnostyka laboratoryjna afrykańskiego pomoru 
świń” – Warszawa 26.07.2013 r.

 4. „Problematyka hodowli świń w Polsce” – Puławy 
12.09.2013 r.

 5. „Enteropatie u drobiu” – Puławy 13-14.09.2013 r.
 6. „Analiza ryzyka w bezpieczeństwie żywności” – Puławy 

19-20.09.2013 r.
 7. „Echa Kongresu Europejskich Specjalistów Chorób 

Świń” – Pawłowice 18-19.10.2013 r.
 8. „Diagnostyka chorób ryb” – Puławy 22-23.10.2013 r.
 9. „Racjonalne stosowanie antybiotyków w weterynarii” 

– Puławy 25.10.2013 r.
10. „Aktualna sytuacja włośnicy w Europie Środkowej” – 

Puławy 7-8.11.2013 r.
11. „Diagnostyka chorób zakaźnych – badania międzyla-

boratoryjne w roku 2013” – Puławy 15.11.2013 r.


