
 

UCHWAŁA NR 32/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 6 maja 2020 r. 
 

w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów 
 
Na podstawie § 22 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą  
Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28  
ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady 
Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. 2019 poz. 976) uchwala się, co następuje:  
   

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego pozytywnie opiniuje wnioski o nagrody Prezesa 
Rady Ministrów dla następujących osób:  

1) za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

a) dr Michał Burdukiewicz, 

b) dr Kamil Kupietz, 

c) dr Marzena Sasnal; 

2) za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:  

a) dr hab. Rafał Janicki, 

b) dr hab. Jarosław Jarząbek, 

c) dr hab. Łukasz Opaliński, 

d) dr hab. Barbara Pabjan, 

e) dr hab. Mateusz Strzelecki. 
 

§ 2. Uzasadnienia wniosków zawierają załączniki nr 1-8 do uchwały. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załączniki do uchwały Nr 32/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 6 maja 2020 r. 

 
Załącznik nr 1 

 
Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  

za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr. Michała Burdukiewicza. 
 

Doktor Michał Burdukiewicz uzyskał w dniu 15.01.2019 r. stopień naukowy doktora nauk 
biologicznych w dyscyplinie biochemii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Przewidywanie 
właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów". W swojej pracy doktorskiej 
Michał Burdukiewicz proponuje nowatorską metodę przetwarzania informacji zawartych  
w sekwencjach biologicznych za pomocą tzw. algorytmów uczenia maszynowego (ang. machine 
learning). Jest to jedno z najbardziej kluczowych zagadnień bioinformatyki, ponieważ pozwala 
na powiązanie sekwencji białka z jego funkcją. Algorytmy te są obecnie intensywnie rozwijane  
i pozwalają na podstawie sekwencji białka przewidzieć jego strukturę oraz specyficzne cechy, co 
umożliwia odpowiednio zaprojektować drogie i czasochłonne badania eksperymentalne.  

Analizy przeprowadzone przez Michała Burdukiewicza i zaprezentowane w pracy doktorskiej są 
jak najbardziej aktualne i bardzo dobrze odpowiadają aktualnym światowym trendom 
badawczym. Michał Burdukiewicz opracował nową metody przetwarzania sekwencji białek na 
zrozumiałe dla algorytmów i człowieka atrybutów. Metoda ta pozwala efektywnie trenować takie 
algorytmy na bardzo małych zbiorach danych, tak często spotykanych w różnych zagadnieniach 
biologicznych. Dodatkowo, metoda Michała Burdukiewicza wskazuje fragmenty sekwencji, które 
są szczególnie związane z daną cechą białka, co umożliwia łatwiejszą weryfikację w warunkach 
laboratoryjnych. Dla użytkowników narzędzi bioinformatycznych jest to najistotniejszy rodzaj 
weryfikacji, który udowadnia praktyczne zastosowanie tego narzędzia. 

Aby zademonstrować zalety swojej metody, Michał Burdukiewicz zastosował ją do udzielania 
odpowiedzi na trzy ważne zagadnienia biologiczne: a) przewidywanie peptydów sygnałowych  
u przedstawicieli rodzaju Plasmodium, do którego należą medycznie istotne zarodźce malarii;  
b) identyfikowanie nowych białek amyloidowych; c) przewidywanie warunków hodowlanych 
metanogenów. Do każdego z nich stworzył indywidualny program. 

Program do przewidywania peptydów sygnałowych u zarodźców malarii okazał się najbardziej 
precyzyjny z dotychczas opracowanych i został już wykorzystany do identyfikacji dwóch nowych 
białek oraz w analizach genomu zarodźca malarii prowadzonych przez badaczy z Uniwersytetu 
w Toronto (Mair et al., Nature Biomedical Engineering 3, 796–805, 2019). Opracowana metoda 
umożliwi efektywniejsze identyfikowanie białek z peptydami sygnałowymi (odpowiadającymi za 
poprawną lokalizację białek w komórce) oraz pomoże w skuteczniejszym opracowywaniu 
związków przeciwko pasożytom wywołującym malarię - najczęstszą na świecie chorobę zakaźną. 

Do drugiego zagadnienia Michał Burdukiewicz opracował narzędzie, które pozwala na efektywną 
identyfikację nieznanych białek amyloidowych, co potwierdził przekonującymi badaniami in vitro. 
Stworzone narzędzie zostało już zastosowane przez innych badaczy do znalezienia nowych białek 
amyloidowych. Identyfikacja białek amyloidowych jest jednym z wyzwań bioinformatycznych, 
ponieważ związane są one z chorobami neurodegeneracyjnymi. Niestety charakteryzują się dużą 
zmiennością, a liczbę znanych amyloidów jest bardzo mała, dlatego programy do ich 
przewidywania charakteryzują się z reguły niską efektywnością. Jednak nowa metoda Michała 
Burdukiewicza okazała się jedną z najskuteczniejszych i może ułatwić identyfikowanie amyloidów 
związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz opracowanie nowych metod 
diagnostycznych i terapeutycznych. 

Trzeci program pozwala w oparciu o markery molekularne szybko identyfikować optymalne 
warunki wzrostu mikroorganizmów metanogennych, które produkują metan odgrywający ważną 
rolę pod względem ekologicznym i gospodarczym w różnych gałęziach biotechnologii i przemysłu. 
Ponieważ warunki hodowlane metanogenów najczęściej nie są znane, program znajdzie 
praktyczne zastosowanie w łatwiejszej izolacji ich ze środowiska i hodowaniu. 

O wysokim poziomie pracy doktorskiej dr Michał Burdukiewicza świadczy fakt, że została ona 
wyróżnienia przez Radę Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, na zgodny 
wniosek obu recenzentów. Zarówno sama metoda opublikowana w pracy Michała Burdukiewicza 
jak i wynikające z jej zastosowania programy są ważnymi osiągnięciami naukowymi, których 
wysoki poziom jest potwierdzony przez zainteresowanie ze strony środowiska naukowego. 
Oprócz czysto naukowego charakteru badań Michała Burdukiewicza, warto podkreślić ich 
aplikacyjność w przemyśle, zwłaszcza biotechnologicznym, nanotechnologicznym i farma-
ceutycznym.  
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Dowodem na wysoki poziom opracowanej metody są trzy prace prezentujące wyniki 
zamieszczone w pracy doktorskiej: 
Burdukiewicz M et al. (2018) International Journal of Molecular Sciences 19: E3709 
Burdukiewicz M et al. (2018) Environmental Microbiology Reports 10: 378-382 
Burdukiewicz M et al. (2017) Scientific Reports 7: 12961 

Warto podkreślić, że na badania związane z pracą doktorską Michał Burdukiewicz uzyskał 
finansowanie od Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Preludium (2016-2018) oraz 
Etiuda (2017-2018), dzięki któremu odbył staże w prestiżowych instytucjach: Center for 
Biological Sequence Analysis oraz Department of Bio and Health Informatics w Denmark 
Technical University. 

Powyższe fakty w pełni potwierdzają zasadność kandydatury Pana Michała Burdukiewicz do 
starań o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, a sam kandydat jest niewątpliwie wybitnym  
i obiecującym naukowcem młodego pokolenia. 
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Załącznik nr 2 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr. Kamila Kupietza. 

 
Dr Kamil Kupietz od początku swojej kariery naukowej związany jest z Wydziałem Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie rozpoczął studia, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. 
Następnie kontynuował edukację na studiach doktoranckich. Mentorem dr. Kamila Kupietza jest 
wybitny specjalista w dziedzinie chemii porfiryn i metaloporfiryn, który to ukształtował nurt 
badawczy i zainteresowania Kandydata. O rozległych zainteresowaniach dziedziną chemii 
porfiryn oraz ich pochodnych świadczy bogaty dorobek dr. Kamila Kupietza, o szerokim przekroju 
modyfikacji tych układów. Kamil Kupietz jest współautorem 7 publikacji w znaczących 
czasopismach (Chem. Eur. J. 3; Inorg. Chem. 2; J. Am. Chem. Soc. 1; Org. Chem. Frontiers 1) 
z czego trzy są bezpośrednio oparte na materiale przedstawionym w rozprawie doktorskiej. 
Warto zaznaczyć, że wyniki tych badań aż trzykrotnie (Chem. Eur. J. 2, Org. Chem. Frontiers 1) 
uhonorowane zostały okładką.  

Tematyka rozprawy dr. Kamila Kupietza dotyczyła charakterystyki strukturalnej i reaktywności 
metaloorganicznych połączeń karbaporfirynoidów zawierających w strukturze pierścień 
fenantrenowy. Celem rozprawy doktorskiej zatytuowanej „Fenantriporfiryna – właściwości 
koordynacyjne i reaktywność” było wykazanie zdolności koordynacyjnych i reaktywności 5,6-
dimetoksyfenantriporfiryny ze szczególnym uwzględnieniem jonów metali bloku d: miedzi, 
rutenu, rodu i żelaza. Pomimo, iż badania te klasyfikowane są jako badania podstawowe, to 
przedstawiona koncepcja pracy dobrze wpisuje się w potencjalny trend aplikacyjny. Tworzenie 
połączeń metaloorganicznych, a następnie wykorzystanie otrzymanych układów np. w katalizie 
czy aktywacji wiązań C–H i C–C, stanowi cenny aspekt badań współczesnej chemii 
metaloorganicznej.  

W toku badań udokumentowano charakterystyczny sposób koordynacji fenantrenu (C–M–C) 
przez jony miedzi(III) i rutenu(III), wprowadzając nowe, istotne elementy do wyjątkowo słabo 
poznanej chemii metaloorganicznej fenantrenu (udokumentowanej jedynie w kilku 
przypadkach). W tym kontekście warta podkreślenia jest insercja rutenu(III) do wnęki 
koordynacyjnej fenantriporfiryny, prowadząca do utworzenia niezwykle rzadkiej struktury 
supramolekularnej – diamagnetycznego dimeru, wykazującego rotację podjednostek 
porfirynoidowych względem wiązania Ru(III)≡Ru(III). Specyficzna dynamika konformacyjna 
dimeru, obserwowana dzięki wykorzystaniu spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego 
(NMR), przejawia znamiona maszyny molekularnej. 

Dr Kamil Kupietz wygenerował także intrygujący motyw koordynacyjny w chemii 
karbaprofirynoidów, przyłączając klaster rutenowy [Ru3(CO)7] do 5,6-
dimetoksyfenantriporfiryny z jednoczesnym zaznaczeniem nietrywialnego wpływu kilku centrów 
metalicznych na geometrię i właściwości związku. Specyficzne oddziaływanie bardzo dobrze 
udokumentowano dzięki wykorzystaniu spektroskopii NMR oraz rentgenografii strukturalnej.  

Autor opracował również wydajny i „przyjazny środowisku” sposób demetylacji pierścienia 
dimetoksyfenantrenowego (reakcja z kwasem siarkowym(VI)), otrzymując w ten sposób nowy 
makrocykl – 5,6-dioksofenantriporfirynę. Modyfikacja ta pozwoliła na eksplorację obwodowej 
reaktywności makrocyklu i spektakularną zmianę jego właściwości magnetycznych, generując 
tzw. przełączniki aromatyczności, których rolę doceniono za pomocą okładki wydanej w Org. 
Chem. Frontiers.  

Dr Kamil Kupietz opracował także wydajny sposób utleniającego otwarcia pierścienia 
fenantriporfirynoidów do acyklicznych analogów biliwerdyny (produktu degradacji hemu – 
składnika hemoglobiny), otrzymując kompleksy o helikalnej geometrii. Jednostki te 
wykorzystano jako akceptory jonu rodu(I) oraz boru(III), otrzymując m.in. intrygujące analogi 
szczególnie popularnych barwników – BODIPY. Przytoczona reaktywność obrazuje szeroki zakres 
zainteresowań Autora, oraz przemieszczanie się na styku chemii bionieorganicznej, jak  
i potencjalnie aplikacyjnej. 

Szczególne znaczenie miały badania związane z postsyntetyczną rozbudową pierścienia 
fenantrenowego i rozszerzeniem układu π-elektronowego poprzez aktywację wiązań C–H i C–C. 
Podejście związane z rozbudową istniejącego już porfirynoidu jest dość nieszablonowym 
sposobem generowania nowych chromoforów ze względu na problematyczną kontrolę tego 
procesu lub brak możliwości jego przeprowadzenia. Sposób generowania nowych makrocykli 
przestawiony przez dr. Kamila Kupietza stwarza szeroki potencjał do dalszej eksploracji.  
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Podsumowując, dokonania dr. Kamila Kupietza prezentują wyjątkowo wysoki poziom naukowy, 
a ich Autor może poszczycić się wprowadzeniem do chemii metaloorganicznej szeregu 
nietrywialnych motywów strukturalnych i niestandardowego podejścia w ich otrzymywaniu. 

Przedłożona rozprawa została wysoko oceniona przez Recenzentów i uznana za godną 
wyróżnienia przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Należy docenić bogaty warsztat naukowy dr. Kamila Kupietza, w tym opanowanie metod syntezy 
organicznej i metaloorganicznej, technik NMR – w szczególności układów paramagnetycznych, 
spektrometrii mas czy spektroskopii UV-vis. Jako doktorant był zatrudniony przy obsłudze 
spektrometru 500 MHz NMR, wykazując duże zdolności w koordynowaniu prac tego 
laboratorium. Warto zaznaczyć także umiejętność zdobywania finansowania na badania własne 
– dr Kamil Kupietz dwukrotnie był kierownikiem grantu finansowanego przez MNiSW. Pan Kamil 
Kupietz wykazywał również znaczne zaangażowanie w działalność pozanaukową (czynny udział 
w organizacjach Uniwersyteckich) i dydaktyczną – był m.in. opiekunem pracy licencjackiej. 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego potwierdza wysoki dorobek naukowy dr. Kamila Kupietza  
i w pełni uzasadnia rekomendację wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za 
wyróżniającą się rozprawę doktorską. 
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Załącznik nr 3 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr Marzeny Sasnal.  

 
Notatka o zasadności wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się 
rozprawę doktorską „Polscy specjaliści wysokich technologii w Dolinie Krzemowej. Portret 
socjologiczny”, Stanford/Wrocław 2019, 426 s., napisaną przez panią Marzenę Sasnal. 

Rozprawa doktorska Marzeny Sasnal jest osadzona w bogatej tradycji badań nad wychodźstwem 
z ziem polskich do Ameryki, zainicjowanej przed stu laty przez Floriana Znanieckiego,  
najwybitniejszego polskiego socjologa a zarazem twórcę monumentalnego dzieła „Chłop polski 
w Europie i Ameryce”. Badania nad Polonia amerykańską posiadają ponad stuletnią żywa 
historię, bo przez cały ten czas polska społeczność w USA była zasilana nowymi strumieniami 
migracji, składającymi się, za wyjątkiem emigracji wojennej i powojennej, przede wszystkim  
z ludności chłopskiej i robotników. To właśnie te grupy społeczne były przedmiotem badan kilku 
pokoleń socjologów zajmujących się Polonią w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem od 
kilkunastu lat wśród polskiego wychodźstwa do USA coraz liczniejsze są kręgi inteligencji, 
staranie wykształconej i o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zdolnej do podjęcia pracy w 
najbardziej wymagających branżach amerykańskiego przemysłu. Nową jakościowo i społecznie 
warstwą polskich imigrantów żyjących USA, jako pierwsza w tak szerokim zakresie zajęła się dr 
Małgorzata Sasnal, autorka staranie przygotowanych i samodzielnie przeprowadzonych w Dolinie 
Krzemowej badań. Ich wyniki zostały przedstawione w rozprawie doktorskiej rekomendowanej 
do Nagrody. Niektórzy socjologowie jedynie sygnalizowali, że w Stanach Zjednoczonych 
kształtuje się nowa Polonia, Marzena Sasnal natomiast sporządziła społeczno-demograficzną 
charakterystykę tej Polonii, poszerzoną o portret socjologiczny polskich specjalistów wysokich 
technologii. 

 Rozprawa doktorska Marzeny Sasnal dowodzi wszechstronnej znajomości dawnych  
i współczesnych teorii migracji, dogłębnej znajomości położenia i problemów Polonii 
amerykańskiej oraz wysokich  kompetencji warsztatowych wykorzystanych przy realizacji 
projektu. Wśród kolejnych dokonań badawczych dr Marzeny Sasnal wskazać należy następujące 
osiągnięcia. Po pierwsze – uchwycenie w materiale empirycznym sytuacji z biografii migrantów, 
które pozwoliły na wskazanie warunków prymarnych do stania się specjalistą 
międzynarodowym: praca zawodowa w czasie studiów zgodna z ich kierunkiem, znajomość 
angielskiego, otwartość na zmiany i nowe doświadczenia, wcześniejsze migracje, wola 
zdobywania nowych umiejętności. Po drugie – wskazanie prymatu nowoczesnych motywacji 
kierujących migrantami. Motywy poznawczo-edukacyjne znaczą dla nich więcej niż motywy 
ekonomiczne, bo niektórym w pierwszym okresie pobytu pogorszyła się sytuacja materialna  
i warunki mieszkaniowe. Po trzecie – wskazanie, że o szczególnej pozycji migrantów będących 
specjalistami wysokich technologii rozstrzygają regulacje systemowe. Zapewnienie im stabilnego 
statusu pobytu w USA sprawia, że zaraz po przybyciu mogą realizować się w zawodzie. Po 
czwarte – wskazanie, że migranci wysokich technologii z Polski (w odróżnieniu od  uczestników 
wcześniejszych fal migracyjnych), nie doznają szoku kulturowego. Trwające kilka lat badania 
były prowadzone wśród trudno dostępnych i rozproszonych w terenie respondentów. Ich 
realizacja a później procesy heurystyczne związane z interpretacją wyników badań stały się 
możliwe za sprawą szczególnego usytuowania dr Marzeny Sasnal, która od pewnego czasu 
zamieszkuje w kalifornijskim Stanford. 

Naukowe poznanie środowiska, motywacji i oczekiwań polskich specjalistów wysokich technologii 
stanowi nie tylko wkład do pełnego obrazu Polonii amerykańskiej. Uzyskane wyniki badań mogą 
być pomocne w realizacji praktycznego celu o ogólnospołecznym polskim znaczeniu. Część 
specjalistów wysokich technologii jest bowiem skłonna powrócić do Polski, jeśli zaistnieją tu 
warunki do ich dalszego rozwoju zawodowego. Uzyskana przez dr Marzenę Sasnal wiedza  
o oczekiwaniach i preferencjach (jak okazało się niekoniecznie ekonomicznych) specjalistów, 
stanowi podstawę dla prowadzenia przez państwo polityki migracyjnej skłaniającej do powrotów. 
A wtedy, migracje powrotne nawet części specjalistów w dziedzinie nowoczesnych technologii  
i informatyki, specjalistów  powiązanych sieciami z Doliną Krzemową, mogą stanowić istotne 
wsparcie dla transferu wiedzy i technologii w czasie, kiedy Polska postawiła na innowacyjność  
i rozwój nowoczesnych gałęzi gospodarki. 
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Załącznik nr 4 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego  

dla dr. hab. Rafała Janickiego. 
 

Główne zainteresowania dr. hab. Rafała Janickiego dotyczą badań nad periodycznością zmian 
właściwości fizykochemicznych jonów f-elektronowych a w szczególności:  
1) określenia wpływu zmiany liczby koordynacyjnej lantanowców na właściwości strukturalne, 

termodynamiczne i spektroskopowe związków koordynacyjnych tych jonów, 
2) opisu natury oddziaływania jon f-elektronowy – ligand, 
3) badania związków Ln(III) jako niepromieniotwórczych układów modelowych do 

przewidywania właściwości fizykochemicznych związków aktynowców(III).   
Dla pełniejszego poznania właściwości badanych układów dr hab. R. Janicki nawiązał współpracę 
z czołowymi ośrodkami naukowymi specjalizującymi się w fizykochemii pierwiastków  
f-elektronowych (m. in. Karlsruher Institut für Technologie - KIT Niemcy – największy w Europie 
ośrodek prowadzący badania nad aktynowcami - dr P. Lindqvist-Reis; Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika (UMK) w Toruniu ośrodek specjalizujący się w teoretycznym opisie układów  
f-elektronowych - dr A. Kędziorski).  

Spośród ważniejszych osiągnięć p. R. Janickiego należy wymienić przede wszystkim zbadanie 
struktury krystalicznej i właściwości fotofizycznych związków Ln(III) z EDTMP – fosfonowym 
analogiem EDTA. Chociaż związek radioizotopu 153Sm(III) z EDTMP pod nazwą Quadramet® 
został dopuszczony do uśmierzania bólu w zmianach nowotworowych kości już w 1997 r, to 
pierwsza struktura krystaliczna analogicznego układu została opisana dopiero w 2006 roku w 
pracy autorstwa A. Mondry i R. Janickiego zatytułowanej „From structural properties of the EuIII 
complex with ethylenediaminetetra(methylenephosphonic acid)(H8EDTMP) towards biomedical 
applications.” Dalton Transactions, 2006, 4702-4710. Należy podkreślić, że publikacja ta została 
przez czasopismo Dalton Transactions zaliczona do 10 najważniejszych prac z zakresu chemii 
bionieorganicznej w 2006 r. Zawarte w w niej wyniki badań pozwoliły wyciągnąć wnioski 
odnośnie prawdopodobnych przyczyn selektywności wiązania kompleksu 153Sm(III)-EDTMP  
z tkanką kostną. Badania te stanowiły część pracy doktorskiej p. R. Janickiego. 

Niewątpliwie najważniejszym dotychczasowym osiągnięciem było zbadanie mało do tej pory 
opisanych w literaturze równowag hydratacyjnych typu [Ln(L)n(H2O)q]z ⇄ [Ln(L)n(H2O)q - 1]z + 
H2O  (1). Badania te były przedmiotem osiągnięcia habilitacyjnego zatytułowanego „Równowagi 
hydratacyjne związków jonów f-elektronowych – obraz spektroskopowy i opis 
termodynamiczny”.  

Przedstawiona w cyklu 12 prac problematyka dotyczyła jednego z fundamentalnych zagadnień 
w chemii pierwiastków f-elektronowych, a mianowicie wyjaśnienia przyczyn nieregularności 
zmian niektórych właściwości fizykochemicznych jak np.: rozpuszczalności, ΔH i ΔS tworzenia 
związków, cząstkowych objętości molowych (ΔV), stałych szybkości wymiany ligandów,  które 
obserwuje się dla danego typu związku w całym szeregu jonów lantanowców. Dodatkowy powód 
który skłonił p. R. Janickiego do podjęcia tej tematyki było znalezienie bezpośredniej metody 
określenia stopnia uwodnienia jonu Gd(III) w roztworach. Jest to niezwykle ważne ze względu 
na zastosowanie związków Gd(III) jako środków kontrastujących w diagnostyce MRI. Stopień 
hydratacji jonu Gd(III) w funkcji temperatury jest bowiem niezbędnym parametrem do oceny 
skuteczności działania czynników kontrastujących w MRI.  

Istotą oryginalnej metody badania równowag hydratacyjnych była symulacja widm 
elektronowych przejść f-f oraz f-d czystych form kompleksowych w oparciu o widma 
odpowiednich monokryształów zawierających formy kompleksowe o określonym stopniu 
hydratacji jonu centralnego. Porównanie uzyskanych wyników z widmami roztworów pozwoliło 
wyznaczyć po raz pierwszy funkcje termodynamiczne ΔG, ΔH i ΔS procesów hydratacji związków 
jonów f-elektronowych.  

Wśród najważniejszych wniosków jakie wypływają z przeprowadzonych badań należy wymienić: 
1) istnieje liniowa zależność między liczbą elektronów 4f a zmianą entalpii swobodnej reakcji 

dehydratacji (1),  
2) reakcja dehydratacji jest procesem endotermicznym, zaś tworzenie kompleksów o niższej 

liczbie hydratacyjnej jest procesem spowodowanym głównie wzrostem entropii układu, 
3) im mniejsza jest liczba skoordynowanych cząsteczek wody, a liczba grup donorowych 

danego liganda chelatującego jest większa, tym punkt przecięcia krzywych specjacji form 
hydratacyjnych jest przesunięty wyraźnie w kierunku lantanowców ciężkich, 
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4) obserwowane zmiany wartości ΔH, ΔS tworzenia związków w szeregu lantanowców są silnie 
skorelowane ze średnią liczbą hydratacji jonu Ln(III) w roztworze. 

Należy podkreślić, że w przypadku związków Gd(III) jest to pierwsza bezpośrednia metoda 
pozwalająca wyznaczyć stopień hydratacji tego jonu. 

Dr hab. R. Janicki przeprowadzał badania strukturalne i spektroskopowe związków Ln(III) 
zarówno z prostymi ligandami nieorganicznymi jak i wielofunkcyjnymi ligandami karboksylowymi 
i fosfonowymi. W badaniach autor wykorzystywał szerokie spektrum metod fizycznych: 
rentgenografia strukturalna, spektroskopia UV-vis-NIR, TRLFS, FTIR, Raman, NMR, SEM, 
potencjometria. Ponadto w polu jego zainteresowań znalazły się także rzadko badane w Polsce 
związki aktynowców we współpracy z KIT: kiuru(III), a także toru(IV). Wyniki badań 
wykorzystano również do symulacji teoretycznych widm przejść f-f układu Eu(III)-DOTP na 
drodze obliczeń ab initio (we współpracy z UMK). Uzyskano po raz pierwszy dla tak złożonego  
układu molekularnego bardzo dobrą zgodność między widmami teoretycznymi  
a eksperymentalnymi.  

Podsumowując: uzyskane przez p. R. Janickiego wyniki są ważne nie tylko w kontekście badań 
podstawowych, ale także z punktu widzenia praktycznych zastosowań. Niewielkie różnice 
właściwości termodynamicznych związków poszczególnych lantanowców leżą u podstaw 
opracowania selektywnych metod oczyszczania i separacji Ln(III) i An(III), czy też w 
poszukiwaniu nowych czynników kontrastujących MRI. 
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Załącznik nr 5 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego  

dla dr. hab. Jarosława Jarząbka. 
 
Przedstawione do nagrody osiągnięcie naukowe jest wynikiem wieloletniej aktywności naukowej 
Jarosława Jarząbka, przede wszystkim prowadzonych konsekwentnie i z dużym zaangażowaniem 
badań naukowych, realizowanych w krajowych oraz zagranicznych uczelniach i instytucjach 
badawczych (m. in. think-tankach The Atlantic Council, American Enterprise Institute i Middle 
East Institute w Waszyngtonie, Rajaratnam School of International Studies w Singapurze, 
Uniwersytecie Jordańskim i Centrum Studiów Strategicznych w Ammanie, Uniwersytecie 
Teherańskim, w Instytucie Studiów Politycznych i Międzynarodowych i w Centrum 
Bliskowschodnich Studiów Strategicznych w Teheranie, w School of Oriental and African Studies 
oraz w International Institute of Strategic Studies w Londynie czy też w Stockholm International 
Peace Research Institute). Znacząca część badań, których owocem było powstanie monografii 
habilitacyjnej, prowadzona była w ramach krajowych i międzynarodowych programów 
badawczych (m.in. grantu Narodowego Centrum Nauki Dylematy bezpieczeństwa militarnego 
państw azjatyckich - wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji, grantu Senior Advanced 
Research Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na University of Central Florida w 
Orlando czy też projektu badawczego Redefining Security. Revisited, finansowanego z grantu 
The Henry J. and Erna D. Leir Luxembourg Program).  

Praca habilitacyjna Jarosława Jarząbka stanowi znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauk o 
polityce i administracji. Wpisuje się ona w trend zaawansowanych badań politologicznych z 
wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych i jest oparta na solidnym podłożu 
teoretycznym i metodologicznym. Praca podejmuje problem badawczy o dużym znaczeniu dla 
stosunków międzynarodowych w skali globalnej, ponieważ zjawisko militaryzacji subregionu 
Zatoki Perskiej generuje konflikty i wpływa na zagrożenia bezpieczeństwa wykraczające daleko 
poza sam ten obszar. Przeprowadzone przez autora badania oraz przedstawione w pracy wnioski 
mają dużą wagę dla wyjaśnienia relacji pomiędzy znajdującymi się w tym regionie państwami, 
rzucają nowe światło na problem niestabilności i bezpieczeństwa tej części świata, a także 
pozwalają prześledzić, jaki wpływ konflikty i napięcia w państwach Zatoki Perskiej wywierają na 
stosunki międzynarodowe w skali globalnej.  

Uwagę zwraca nowatorskie zastosowanie perspektywy teoretycznej, którą jest w teoria 
regionalnych kompleksów bezpieczeństwa. Po pierwsze ta teoria nie była dotychczas stosowana 
do badania procesów militaryzacji w subregionie Zatoki Perskiej (ani też szerzej w regionie 
Bliskiego Wschodu). Jej zastosowanie w tym kontekście dało to możliwość nowego spojrzenia na 
przyczyny oraz skutki militaryzacji subregionu Zatoki Perskiej prowadząc do oryginalnych i 
pogłębionych wniosków. Po drugie autor w celu pełniejszego wykorzystania potencjału tej teorii 
regionalnych kompleksów bezpieczeństwa zdecydował się na dokonanie zmian w jej pierwotnych 
założeniach w celu jej uaktualnienia i dostosowania do realiów końca drugiej dekady XXI wieku. 
Zmodyfikowana i uaktualniona wersja teorii, bierze pod uwagę aktualne zmiany zachodzące w 
stosunkach międzynarodowych oraz w obszarze bezpieczeństwa, co pozwoliło to na 
uwzględnienie zarówno regionalnej specyfiki Bliskiego Wschodu, jak i wielu czynników 
nieobecnych bądź pominiętych w oryginalnej teorii. Dzięki temu wzmiankowana praca stanowi 
również znaczący wkład twórczy w rozwój samej teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa 
i jest istotnym głosem w dyskusji akademickiej na temat jej ewolucji oraz praktycznego 
zastosowania. 
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Załącznik nr 6 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego  

dla dr. hab. Łukasza Opalińskiego. 
 
Dr hab. Łukasz Opaliński jest młodym naukowcem, który uzyskał stopień naukowy doktora 
habilitowanego w wieku 35 lat. W momencie składania wniosku był współautorem 24 publikacji 
o łącznym współczynniku oddziaływania 146 (indeks Hirscha 13). Prace te cytowano 424 razy 
(wg Web of Science). Warto podkreślić, że  wysoko ocenione przez wszystkich recenzentów 
osiągnięcie naukowe było realizowane przez habilitanta w bardzo krótkim czasie około pięciu lat.  

Przedstawione osiągnięcie naukowe pt. „Potranslacyjne mechanizmy transportu i sortowania 
białek w komórkach eukariotycznych”, będące podstawą do nadania stopnia doktora 
habilitowanego kandydatowi do nagrody dr hab. Łukaszowi Opalińskiemu, stanowi cykl siedmiu 
prac opublikowanych w latach 2014-2018 w prestiżowych międzynarodowych czasopismach 
naukowych głównego nurtu biologii molekularnej (m.in. Nature Communications, Molecular Cell, 
Cell Reports, czy EMBO Reports). Łączny współczynnik oddziaływania (IF) dla tych prac jest 
bardzo wysoki i wynosi 54,758. Prace te pomimo krótkiego czasu, który upłynął od ich publikacji, 
były już cytowane 136 razy, a wkład dr hab. Łukasza Opalińskiego w ich powstanie był 
dominujący. Przedstawione prace badawcze realizowane były w międzynarodowym środowisku 
naukowym w dwóch jednostkach badawczych: na Uniwersytecie we Fryburgu (Niemcy) oraz na 
Uniwersytecie Wrocławskim, przy wsparciu finansowym uzyskanym przez kandydata do nagrody 
w wysoce kompetytywnych krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych. Publikacje 
zawarte w osiągnięciu dotyczą molekularnych mechanizmów transportu białek w komórkach 
eukariotycznych oraz ich wykorzystania w biotechnologii. Całość przedstawionego osiągnięcia 
naukowego dr hab. Łukasza Opalińskiego charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem 
badań naukowych, a osiągnięte wyniki i zaproponowane modele stanowią bardzo wartościowy 
wkład do zrozumienia zjawisk transportu i sortowania białek w kontekście homeostazy komórek. 
Przedstawione osiągnięcia naukowe, ze względu na swój międzynarodowy charakter, znacząco 
przyczyniły się do rozwoju naukowego kadry naukowej zaangażowanej w badania, między 
innymi doktorantów oraz studentów zarówno polskich jak i zagranicznych. 

Prawidłowe sortowanie białek jest kluczowe dla utrzymania homeostazy komórki. Mitochondria 
są organellami, które pełnią wiele kluczowych funkcji w komórce. Przedstawione w ramach 
osiągniecia naukowego wyniki badań w znacznym stopniu poszerzają wiedzę o biogenezie  
i funkcjonowaniu mitochondriów oraz ich integracji z innymi strukturami komórkowymi. 
Ponieważ opisane przez dr hab. Łukasza Opalińskiego procesy zachodzą w każdej komórce 
eukariotycznej, a ich defekty prowadzą do rozwoju ciężkich chorób u człowieka, takich jak 
cukrzyca, nowotwory czy choroby neurodegeneracyjne, przedstawione wyniki badań mają dużą 
wagę fundamentalną oraz potencjalne znaczenie dla wyjaśnienia wielu zjawisk patologicznych, 
w których w centrum znajdują się dysfunkcyjne mitochondria. Drugim wątkiem badań w 
przedstawionym osiągnięciu naukowym jest transport oraz funkcjonowanie receptora 1 
czynników wzrostu fibroblastów (FGFR1). FGFR1 reguluje podziały komórek, różnicowanie oraz 
metabolizm, a zmiany w działaniu FGFR1 prowadzą do rozwoju chorób metabolicznych oraz 
nowotworów. Prace dotyczące działania i transportu FGFR1, oprócz niewątpliwego waloru 
poznawczego, mają także potencjalne znaczenie aplikacyjne. Opisane badania zmierzają do 
zastosowania specyficznych białek kierujących, które będą w sposób wydajny, precyzyjny i 
celowany dostarczały leki cytotoksyczne do komórek nowotworowych, prowadząc do ich śmierci. 
Bardzo wartościowe są także inne odkrycia dr hab. Łukasz Opalińskiego, których dokonał po 
doktoracie, które nie zostały one włączone w skład osiągnięcia habilitacyjnego (m.in. publikacje 
w prestiżowym czasopiśmie PNAS). 

Warta podkreślenia jest również modelowość kariery naukowej dr. hab. Łukasza Opalińskiego. 
Ścieżka naukowa kandydata do nagrody stanowi wzorcowy przykład jak powinna wyglądać 
mobilność naukowca oraz skuteczność w zdobywaniu zewnętrznych środków na badania. 
Zarówno doktorat jak i staż podoktorski dr hab. Łukasz Opaliński odbył w dwóch bardzo dobrych 
ośrodkach naukowych w Holandii i Niemczech. Kandydat do nagrody uzyskał w tym czasie 
wysoce renomowane długoterminowe stypendium Europejskiej Organizacji ds. Biologii 
Molekularnej (EMBO) na realizację stażu podoktorskiego. Po powrocie do Polski dr hab. Łukasz 
Opaliński uzyskał kolejno grant FUGA NCN oraz prestiżowy, wysokobudżetowy grant First TEAM 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dodatkowo kandydat do nagrody jest laureatem stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Te osiągnięcia są 
świadectwem samodzielności i dojrzałości naukowej kandydata oraz pozwoliły dr hab. Łukaszowi 
Opalińskiemu, przy młodym jak na ten etap kariery wieku, na zbudowanie zespołu naukowego i 
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umożliwiły prowadzenie własnej tematyki badawczej. Istotna jest również dalsza kontynuacja 
bardzo szybkiego rozwoju kariery naukowej dr hab. Łukasza Opalińskiego, który w ciągu roku 
po złożeniu wniosku habilitacyjnego opublikował kolejnych sześć prac w poważanych 
czasopismach naukowych oraz uzyskał wysokobudżetowy grant Sonata BIS zapewniający 
finansowanie przez NCN Jego badań oraz tworzonego zespołu na kolejne pięć lat. 

 
 
  



11 

Załącznik nr 7 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego  

dla dr hab. Barbary Pabjan. 
 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wnioskuje o przyznanie nagrody za istotny wkład w rozwój 
badań z zakresu  socjologii pamięci zbiorowej, opracowanie oryginalnej metodyki badania 
pamięci zbiorowej, a także za pionierskie  badania w dziedzinie socjologii muzyki i  więziennictwa.  

Prace autorki w sposób  wszechstronny analizują społeczne uwarunkowania lokalnej pamięci 
zbiorowej: zarówno z perspektywy socjologicznych teorii wiedzy , jak i  socjologii społeczności 
lokalnych. Oryginalnym wkładem autorki jest opracowanie metodologii badań pamięci zbiorowej 
wykraczające poza prostą rekonstrukcje treści pamięci, a poszukujące ukrytych wzorów i mniej 
oczywistych uwarunkowań społecznych. Celem badań było  wskazanie uniwersalnych zależności 
między specyficzną kondycją społeczno-kulturową  społeczności post-migracyjnych, a wzorami  
pamięci lokalnej. Wnioski płynące z badań – to m.in. sugestia, że specyfiką lokalnej pamięci 
zbiorowej miasta post-migracyjnego jest pamięć “amputowana”, słabo zakorzeniona w lokalnej 
tradycji i  zdecydowana dominacja pamięci narodowej nad lokalną. Brak pamięci lokalnej blokuje 
rozwój poczucia lokalnej tożsamości. W mieście post-migracyjnym występuje paradoks 
‘równoległych’ tożsamości zabytków (dawnej- niemieckiej i obecnej - polskiej), który sprzyja 
wywoływaniu konfliktów o pamięć.  Badania autorki otwierają dyskusję w socjologii obalając 
utartą tezę o wyższym poziomie otwartości elit i osób o wyższym statusie społecznym wobec 
innych grup etnicznych. 

Warto zwrócić również uwagę, że dorobek naukowy kandydatki obejmuje bardzo różnorodne 
obszary, oprócz socjologii pamięci zbiorowej, napisała a rozprawy z zakresu socjologii 
więziennictwa i socjologii muzyki, a także prowadziła badania interdyscyplinarne (m.in. nad 
wykorzystaniem symulacji komputerowych i zaawansowanych metod algorytmizacji zachowań 
społecznych).  Łączny dorobek naukowy obejmuje 32 prac w tym 28 artykułów i 3 monografie. 
Dr hab. Pabjan zrealizowała 9 grantów, w tym 3 międzynarodowe, pełniła funkcję kierownika w 
3 grantach, realizowała łącznie 16 badań naukowych. 

Prace kandydatki zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach,  
a prace interdyscyplinarne w znaczących czasopismach  z listy JCR. 

Dorobek  kandydatki jest oryginalny, różnorodny i podejmuje ona pionierskie tematy badawcze. 
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Załącznik nr 8 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego  

dla dr. hab. Mateusza Strzeleckiego. 
 
Stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi  
i środowisku został nadany 24 czerwca 2019 roku uchwał Rady Wydziału Nauk o Ziemi  
i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Podstawą nadania stopnia naukowego 
było osiągniecie naukowe ‘Mechanizmy kontrolujące rozwój wybrzeży skalistych w klimatach 
polarnych’, którego wyniki zostały przedstawione w cyklu 6 publikacji naukowych*. 

Osiągniecie dr. hab. Strzeleckiego było pierwszą na świecie kompleksową analizą procesów 
geomorfologicznych operujących wzdłuż skalistych wybrzeży Arktyki i Antarktyki w warunkach 
postępującego ocieplenia klimatu. Należy podkreślić, że regiony polarne odgrywają niezwykle 
istotną rolę w kształtowaniu klimatu kuli ziemskiej, w tym Europy i Polski. Liczne badania 
wykazały, iż zmiany klimatu są tutaj największe, zaczynają się najwcześniej i dotykają w 
szczególności strefy wybrzeży. Wiedza o tej ważnym środowisku, w tym skalnych strefach 
brzegowych jest jednak bardzo uboga. Kandydat wykonał prekursorskie dla regionów polarnych 
badania stopnia zwietrzenia skalnych klifów i platform abrazyjnych wykazując znaczący wpływ 
coraz wcześniej zanikającej pokrywy lodowej i przylepy na osłabienie powierzchni skalnych. 
Badania prowadzone na Spitsbergenie zaowocowały również pierwszym opisem stanu  
i przestrzennego rozkładu wieloletniej zmarzliny w skalnych wybrzeżach, w którym zauważono 
dominujący wpływ termiki wody morskiej na spowolnienie wkraczania permafrostu w strefę 
brzegową.  

W recenzjach osiągnięcia zwrócono szczególna uwagę na przeprowadzenie pomiarów tempa 
obniżania powierzchni platform abrazyjnych z wykorzystaniem trawersującego 
mikroerozjometru (pierwsze pomiary w środowisku polarnym), inicjujących monitoring ewolucji 
tych form w okolicach polskich stacji polarnych na Spitsbergenie i Wyspie Króla Jerzego. 
Osiągniecie zaowocowało przedstawieniem modelu ewolucji polarnego wybrzeża skalistego w 
dobie globalnego ocieplenia. Recenzenci (wiodący polscy badacze środowisk polarnych:  
prof. Ziaja[UJ], prof. Harasimuik [UMCS], prof. Zwoliński[UAM]) podkreśli fakt, że osiągnięcie  
dr. hab. Strzeleckiego ma wymiar międzynarodowy i jest wyjątkowo ważnym głosem w dyskusji 
nad mechanizmami kształtującymi obecnie wybrzeża Arktyki i Antarktyki. Dotychczas 
dominujący kierunek badań wybrzeży polarnych koncentrował się na zmarzlinowych wybrzeżach 
Alaski i Syberii.  

Reasumując, osiągniecie habilitacyjne dr. hab. Mateusza Strzeleckiego ma fundamentalne 
znaczenie dla badań wybrzeży skalistych w regionach zimnych, które to według większości 
prognoz  stanowić będą przyczółki dla rozwoju nowej infrastruktury i osadnictwa w regionach 
polarnych. Stworzona na potrzeby osiągnięcia habilitacyjnego sieć pomiarowa wciąż służy jako 
referencyjna sieć  dla badań erozji i stabilności wybrzeży skalistych w wysokich szerokościach 
geograficznych. Wedle naszej wiedzy osiągniecie habilitacyjne dr hab. Strzeleckiego jest 
pierwszą polską pracą geomorfologiczną opartą o badania bipolarne, które przełamało 
obowiązujących dotychczas paradygmat o dużej stabilności skalnych wybrzeży polarnych.   
Przedstawione przez dr hab. Strzelecki rezultaty badań nad systemami skalnych wybrzeży w 
regionach polarnych doprowadziły go do nominacji na przewodniczącego Grupy ds. Badań 
Wybrzeży skalistych Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów.  
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