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Państwowy Instytut Weterynaryjny  
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w 2014 r.

Odejście na emeryturę
W 2014 r. odeszli na emeryturę:

– prof. dr hab. Wojciech Cybulski – 14.02.2014 r.
– dr Wojciech Kozaczyński – 7.03.2014 r.
– prof. dr hab. Andrzej Posyniak – 27.03.2014 r.
– dr hab. Józef Szkoda – 26.06.2014 r.
– dr hab. Alicja Kozińska – 23.12.2014 r.
– prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz – 31.12. 

2014 r.

Habilitacje
1. Magdalena Larska

Cykl prac pt. „Zakażenia pestiwirusowe bydła”.
Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. 

Wojciech Szweda, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Nadanie stopnia: 23.04.2014 r.

2. Piotr Jedziniak
Cykl prac pt. „Oznaczanie pozostałości niesteroidowych 

leków przeciwzapalnych w żywności pochodzenia zwierzę-
cego z wykorzystaniem tandemowej spektrometrii mas”.

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz, 
prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, prof. dr hab. 
Joanna Szteyn

Nadanie stopnia: 23.04.2014 r.
3. Krzysztof Śmietanka

Cykl prac pt. „Badania nad występowaniem, epidemiolo-
gią i patobiologią grypy ptaków ze szczególnym uwzględ-
nieniem zakażeń wirusem H5N1”.

Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, prof. 
dr hab. Wojciech Szweda, prof. dr hab. Alina Wieliczko

Nadanie stopnia: 23.04.2014 r.
4. Marcin Smreczak

Charakterystyka genotypowa szczepów EBLV1 pocho-
dzących od nietoperzy w Polsce.

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Frymus, prof. dr hab. 
Krzysztof Kostro, dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. dr hab. 
Wojciech Szweda

Nadanie stopnia: 25.06.2014 r.
5. Grzegorz Tomczyk

Aktualny status epidemiologiczny mikoplazmozy w sta-
dach drobiu w Polsce oraz ocena metod diagnostycznych.

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. dr hab. 
Zdzisław Staroniewicz, prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, 
prof. dr hab. Andrzej Wernicki

Nadanie stopnia: 25.06.2014 r.

Doktoraty
1. Anna Gajda

Pozostałości tetracyklin w produktach zwierzęcego po-
chodzenia – aspekty analityczne i występowanie zagrożeń.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Posyniak
Nadanie stopnia: 23.04.2014 r.

2. Jowita Samanta Niczyporuk
Charakterystyka molekularna krajowych szczepów en-

dowirusów występujących u kur oraz ich wpływ na sku-
teczność szczepień przeciwko chorobie Mareka.

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Nadanie stopnia: 25.06.2014 r.

3. Monika Olech
Charakterystyka molekularna lentiwirusów małych 

przeżuwaczy oraz diagnostyka serologiczna zakażeń tymi 
wirusami.

Promotor: prof. dr hab. Jacek Kuźmak
Nadanie stopnia:26.11.2014 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych
W międzynarodowych kongresach i konferencjach na-

ukowych, stażach szkoleniowych oraz w spotkaniach orga-
nizowanych w ramach współpracy międzynarodowej brało 
udział 104 pracowników naukowych.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Instytut odwiedziło 42 pracowników naukowych z 12 

krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych, Ar-
gentyny i Sri Lanki.

Odznaczenia
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – medal im. Michała 

Oczapowskiego Polskiej Akademii Nauk za całokształt 
działalności badawczej i organizacyjnej na rzecz nauk we-
terynaryjnych.

Nagrody
Mgr Ewa Borzym, mgr Joanna Maj-Paluch, mgr Magda-

lena Stachnik, dr Marek Matras i Agnieszka Sandomierska 
– nagroda Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za opra-
cowanie i wdrożenie metod izolacji i identyfikacji ranawi-
rusów ryb ze szczególnym uwzględnieniem epizootycznej 
martwicy układu krwiotwórczego.

Mgr Aleksandra Kuta, dr hab. Mirosław Polak, dr hab. 
Magdalena Larska i prof. dr hab. Jan F. Żmudziński – na-
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groda Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnię-
cia w zakresie postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach 
rolnych i rybołówstwie.

Dr Paweł Strucinski, prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-
-Pliszczyńska, mgr Sebastian Maszewski, dr Katarzyna 
Góralczyk, mgr Małgorzata Werenik-Bany, mgr Szczepan 
Mikołajczyk, dr Katarzyna Czaja, dr Agnieszka Hernik 
i prof. dr hab. Jan K. Ludwicki – nagroda I stopnia Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za pracę pt. 
„PCDD/Fs and DL-PCBs intake from fish caught in Polish 
fishing ground in the Baltic Sea – characterizing the risk 
for consumers.

Dr Magdalena Materniak i prof. dr hab. Jacek Kuźmak – 
nagroda II stopnia Polskiego Towarzystwa Nauk Weteryna-
ryjnych za publikację dotyczącą doświadczalnego zakażenia 
cieląt i owiec spumawirusem bydlęcym.

Dr hab. Kinga Wieczorek, prof. dr hab. Jacek Osek, mgr 
Edyta Denis i mgr Iwona Kania – nagroda II stopnia Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za cykl prac 
dotyczących badań nad Campylobacter sp.

Dr Marzena Rola-Łuszczak, mgr Aneta Pluta, dr Monika 
Olech i prof. dr hab. Jacek Kuźmak – nagroda III stopnia 
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za pracę 
nad molekularną charakterystyką wirusa białaczki bydła, 
izolowanego z terenów wschodniej Europy i Syberii.

Mgr Ewelina Patyra, mgr Ewelina Kowalczyk i prof. dr 
hab. Krzysztof Kwiatek – nagroda III stopnia Polskiego 
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za pracę nad opra-
cowaniem i walidacją metody do oznaczania wybranych 
tetracyklin w paszach metodą micelarnej chromatografii 
cieczowej.

Dr Mirosław Michalski, mgr Ewelina Biłgoraj i dr hab. 
Marta Chrobocińska nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk 
Weterynaryjnych za monografię „Małże jako źródło zagro-
żeń biologicznych”.

Mgr Agnieszka Kozyra i dr hab. Artur Rzeżutko – wy-
różnienie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 
za publikację dotyczącą obecności wirusów jelitowych 
w łańcuchu produkcyjnym owoców miękkich.

Mgr Magdalena Zając, dr Dariusz Wasyl, dr Andrzej 
Hoszowski i dr hab. Krzysztof Szulowski – wyróżnienie 
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za bada-
nia nad Salmonella enterica, serowar Kentucky, u gadów.

Mgr Tomasz Kijanek – nagroda Komitetu 10. Europej-
skiej Konferencji poświęconej pozostałościom pestycydów 
za najlepszy poster.

Konferencje naukowe

1. Afrykański pomór świń – Puławy, 26.03.2014 r.
2. Wdrożenie krajowego programu badań na obecność 

substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicz-
nych, biologicznych i produktów leczniczych u zwie-
rząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego – Puławy, 
27.03.2014 r.

3. Immunoprofilaktyka swoista i nieswoista w zwalczaniu 
chorób bydła – Puławy, 25-26.04.2014 r.

4. Perspektywy i możliwości zwalczania chorób ryb – Pu-
ławy, 12-13.05.2014 r.

5. Zdrowotne i genetyczne uwarunkowania chowu świń 
w Polsce – Puławy, 3-4.06.2014 r.

6. Wymiana doświadczeń w zwalczaniu afrykańskiego po-
moru świń – Puławy, 1.09.2014 r.

7. Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane z żywno-
ścią pochodzenia zwierzęcego – Puławy, 9-10.10.2014 r.

8. Echa kongresu Światowego Towarzystwa Specjalistów 
Chorób Świń (IPVS) – Pawłowice, 10-11.10.2014 r.

9. Szczepionki i szczepienia u drobiu – teraźniejszość 
i przyszłość – Puławy, 17-18.10.2014 r.


