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14-01-2021 

dr hab. inż. Piotr Łukasiak 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska 

Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne 

Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja 

Specjalność: Bioinformatyka 

1998: mgr inż 2004: dr 2019: dr hab. 

 

1. Kształcenie kadry 

 

 Obronione Otwarte Promotor 
pomocniczy 

Recenzje 

 Kraj. Zagr. Kraj. Zagr. Kraj. Zagr. 

Dr - - - - 2* - - 

Hab.      - - 

* - Maciej  Antczak  „Algorytmiczne  aspekty  modelowania  i  ewaluacji  biomolekuł” 

Szymon Wąsik „Bioinformatyczne modele i algorytmy infekcji wirusowych”  

2. Dorobek publikacyjny lub w zakresie sztuki 

 

Najważniejsze prace po habilitacji (maks. 5) Cytowania 
Pkt 

Scopus GS 

Kudla M, Gutowska K, Synak J, Weber M, Bohnsack KS, 
Lukasiak P, Villmann T, Blazewicz J, Szachniuk M 

Virxicon: a lexicon of viral sequences, Bioinformatics, 2021, online 
publication: 26 December 2020 

(doi:10.1093/bioinformatics/btaa1066). 

0 0 200 

Magnus M, Antczak M, Zok T, Wiedemann J, Lukasiak P, Cao 
Y, Bujnicki JM, Westhof E, Szachniuk M, Miao Z 

RNA-Puzzles toolkit: A computational resource of RNA 3D structure 
benchmark datasets, structure manipulation, and evaluation tools, 
Nucleic Acids Research 48(2), 2020, 576–588, online publication: 4 

Dec 2019 (doi: 10.1093/nar/gkz1108). 

5 9 200 

 

 Indeks Hirscha Cytowania Cyt. bez autocytowań 

Scopus 10 465 344 

Google Scholar 13 704 bd 

 

Publikacje po habilitacji z listy MNiSW od 2019 

Autorskie - - - - - - 

Współaut. 2 - - - - - 
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Pkt. 200 140 100 70 40 20 

 

3. Projekty badawcze, patenty, wdrożenia, wzory użytkowe 

 

Projekty (np. UE, NCN, NCBiR, MNiSW...): 

Tytuł projektu i źródło 
finansowania 

Rola Lata PLN 

Europejskie Centrum 
Bioinformatyki i 
Genomiki (ECBiG); Nr 
projektu: 
POIR.04.02.00-30-
A004/16, Genomiczna 
Mapa Polski 

Z-ca Kierownika Projektu, 
koordynowanie i realizacja prac 

merytorycznych i administracyjnych w 
projekcie, odpowiedzialny za 

poprawność realizacji prac po stronie 
Politechniki Poznańskiej; 
Opracowywanie kwestii 

merytorycznych, prawnych i 
formalnych związanych z 
funkcjonowaniem grantu. 

Autor projektu indywidualnej 
wykładni w zakresie interpretacji 

rozliczania podatku VAT w niniejszym 
projekcie we współpracy z 

Dyrektorem Departamentu Podatku 
od Towarów i Usług w Ministerstwie 

Finansów. 
Konsultowanie prac projektowych w 

bezpośrednich kontaktach z 
Ministerstwem Rozwoju, Finansów 

oraz Urzędem Zamówień Publicznych. 

2016 - 2022 105 000 000, 00 

Maestro 2013-2015 
Grant No 
2012/06/A/ST6/00384, 
Automatyczne, 
wysokoprzepustowe 
modelowanie struktur 
przestrzennych RNA. 
Integrowanie 
informatyki z 
eksperymentem 
biochemicznym. 

Kierownik zadania odpowiedzialnego 
za wątek badawczy związany z 

obliczeniowymi metodami ewaluacji 
struktur przestrzennych cząsteczek 

biologicznych. 

2013 - 2015 3 000 000, 00 

POIG.02.02.00-30-
009/09 pt. ”Rozwój 
infrastruktury 
Europejskiego 
Centrum 
Bioinformatyki i 
Genomiki” 

Koordynowanie i realizacja prac w 
projekcie; odpowiedzialny za 

poprawność realizacji projektu. 

2010 - 2012 9 980 000, 00 

Współpraca polsko-
włoska pomiędzy 

Realizowaniu prac badawczych w 
projekcie związanych z algorytmami 

2010 - 2012 100 000, 00 
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Tytuł projektu i źródło 
finansowania 

Rola Lata PLN 

Polską Akademią Nauk 
i Instituto Analisi dei 
Sistemi ed Informatica, 
Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 
realizowana w ramach 
międzynarodowych 
umów Polskiej 
Akademii Nauk 

modelowania struktur przestrzennych 
biomolekuł oraz algorytmami uczenia 

maszynowego; kierownik dwóch 
wątków badawczych 

N N519 314635, 
MNiSW, 
"Pierwszorzędowa i 
przestrzenna struktura 
kwasów nukleinowych 
i białek ― analiza i 
algorytmy" 

Realizacja prac badawczych 
związanych z opracowaniem 

kombinatorycznych metod struktur 
przestrzennych białek; 

odpowiedzialny za jeden z celów 
badawczych projektu 

2008 - 2011 - 

Compuvac 2005-2009 
Projekt badawczy 
realizowany w ramach 
programów 
europejskich FP7 

koordynowanie i realizacja prac 
badawczych i rozwojowych w 
projekcie; odpowiedzialny za 

poprawność realizacji projektu po 
stronie Politechniki Poznańskiej; 

członek Komitetu Wykonawczego 
całego Konsorcjum 

2005 - 2009 2 400 000, 00 

Bioptrain - Projekt 
szkoleniowy 
realizowany w ramach 
programów 
europejskich FP7 

Wspomaganie koordynacji prac w 
projekcie 

2006 - 2009 200 000, 00 

Metafunctions - 
Projekt badawczy 
realizowany w ramach 
programów 
europejskich FP7 

Realizowanie prac badawczych w 
projekcie 

2006 - 2009 500 000, 00 

3T11F00227, KBN, 
"Informatyczne 
aspekty analizy 
strukturalnej 
biomolekuł" Komitet 
Badań Naukowych 

Realizowanie prac badawczych 
związanych z obliczeniową analizą 

struktur białkowych; odpowiedzialny 
za jeden z celów badawczych projektu 

2004 - 2007 - 

7T11F02621, KBN, 
"Algorytmy 
wspomagające analizę 
liniowej i przestrzennej 
struktury kwasów 
nukleinowych i białek" 
Komitet Badań 

Realizowanie prac badawczych w 
projekcie związanych z algorytmami 

uczenia maszynowego; 
odpowiedzialny za jeden z celów 

badawczych projektu 

2001 - 2003 - 
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Tytuł projektu i źródło 
finansowania 

Rola Lata PLN 

Naukowych 

Polonium, projekt 
badawczy realizowany 
w ramach polsko-
francuskich działań 
zintegrowanych 
POLONIUM 

Realizowanie prac badawczych w 
projekcie związanych z algorytmami 

uczenia maszynowego; 
odpowiedzialny za jeden z celów 

badawczych projektu. 

2006 - 2007 - 

Polonium, projekt 
badawczy realizowany 
w ramach polsko-
francuskich działań 
zintegrowanych 
POLONIUM 

Realizowanie prac badawczych w 
projekcie związanych z algorytmami 

uczenia maszynowego; 
odpowiedzialny za jeden z celów 

badawczych projektu. 

2004 - 2005 - 

 

Projekty dotyczące współpracy z przemysłem/instytucjami: 

Sponsor/klient i tytuł projektu Rola Lata PLN (tys.) 

- - - - 

 

Patenty: 

Patenty 
PP Inna firma 

PL EU+US Inne PL EU+US Inne 

Otrzymane razem - - - - - - 

Otrzymane po hab. - - - - - - 

Wdroż./sprzedane razem - - - - - - 

Wdroż./sprzedane po hab. - - - - - - 

 

Inne: 

Współautor zgłoszonych wzorów znaków towarowych Genomicznej Mapy Polski  

i Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki 

 

Realizowałem zadania w zakresie stworzenia i funkcjonowania Europejskiego Centrum 

Bioinformatyki i Genomiki (lata 2009 – 2020). Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki 

(ECBiG) to unikatowy, interdyscyplinarny ośrodek badawczy. Łącząc nowatorskie zaawansowane 

techniki eksperymentalne z analizami obliczeniowymi i modelowaniem, ECBiG umożliwia 

integrację danych z różnych poziomów informacji genetycznej, ekspresji i układów biologicznych 

o różnych poziomach złożoności. Celem ECBiG jest prowadzenie badań w obszarze 

bioinformatyki i genomiki funkcjonalnej i strukturalnej, jak również opracowanie i wdrożenie 

innowacyjnych metod badawczych, narzędzi obliczeniowych i baz danych. W działalności tego 

centrum uczestniczyłem od początku biorąc aktywny i znaczący udział w procesie jego tworzenia. 

Jestem członkiem Komitetu Sterującego tego Centrum, Z-cą dyrektora ECBiG II PP oraz 

Kierownikiem Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej i Systemowej. Koordynowałem  

i zarządzałem grantem „Rozwój ECBiG”. Jestem współtwórcą wniosku wprowadzającego ECBiG 

na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB) w 2015, i 2020 roku. Obecnie w 
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ramach Centrum zajmuję się koordynacją prac związanych z realizacją grantu z PMDIB mającego 

na celu opracowanie Genomicznej Mapy Polski oraz wdrożenie komercyjnych rezultatów tego 

projektu. 

 

Genomiczna Mapa Polski (GMP) stanie się bazą referencyjną dla wszystkich projektów 

biologicznych i bioinformatycznych realizowanych w dziedzinie analiz genetycznych  

i genomicznych. Ze względu na swoją unikatowość, GMP w postaci bioinformatycznie 

przetworzonych baz danych oraz zestawu analitycznych narzędzi bioinformatycznych będzie 

mogła służyć zarówno naukowcom prowadzącym badania podstawowe nad genetycznymi 

uwarunkowaniami różnego typu chorób, jak i badaczom opracowującym testy medyczne 

stosowane w profilaktyce, diagnostyce i terapii. Moje działania mają na celu stworzenie 

wspomnianej powyżej Genomicznej Mapy Polski, odzwierciedlającą stopień zróżnicowania osób 

zamieszkujących obszar Polski. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014–2020 Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, 

Działanie 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki. Genomiczna Mapa 

Polski (GMP) oparta na reprezentatywnej grupie 5000 genomów stanie się bazą referencyjną dla 

wszystkich projektów biologicznych i bioinformatycznych realizowanych w dziedzinie analiz 

genetycznych i genomicznych. Surowe dane genetyczne pełnych sekwencji genomu,  

a w szczególności interpretacje powiązań genetycznych z jednostkami chorobowymi, uzyskane 

poprzez Genomiczną Mapę Polski (GMP), umożliwią stworzenie efektywnych metod 

przetwarzania i analizy GMP, jak również tworzenie algorytmicznych rozwiązań do strukturalnej  

i funkcjonalnej analizy zagadnień pochodzących z dziedziny medycyny i biologii molekularnej. 

Głównym rezultatem algorytmicznym będzie prototyp zoptymalizowanego systemu służącego 

analizie i agregacji zgromadzonej informacji. Integralną jego częścią będzie dwu-  

i trójwymiarowa wizualizacja uzyskanych wyników obliczeń. W badaniach wykorzystane zostaną 

m.in. algorytmy klastrowania, uczenia maszynowego czy też sztucznej inteligencji. System będzie 

integrować algorytmy rozwiązujące wybrane problemy, dostosowane do przetwarzania danych 

w skali genomowej (big data) i efektywne w sensie jakości i czasu. 

 

W latach 2005-2010 zajmowałem się pracami w grancie COMPUVAC finansowanym ze środków 

6-go Programu ramowego Komisji Europejskiej. Byłem członkiem Komitetu Sterującego 

międzynarodowego konsorcjum (21 instytucji naukowo-badawczych z Europy oraz RPA) jak 

również zajmowałem się prowadzeniem badań w zakresie stworzenia systemu wspomagania 

decyzji wytwarzania szczepionek genetycznych. Celem badań było zweryfikowanie hipotezy  

o możliwości zaproponowania rozwiązań algorytmicznych umożliwiających weryfikację jakości 

szczepionki w oparciu dane eksperymentalne przedstawione w postaci rozproszonej, w której 

eksperymenty były realizowane w różnych warunkach i w różnych miejscach z użyciem różnych 

odczynników. W efekcie wielu zagranicznych staży i wizyt naukowych niezbędnych do pozyskania 

wiedzy dziedzinowej jak również przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych został 

opracowany prototyp takiego systemu o strukturze modułowej standaryzujący cały proces 

wytwarzania szczepionek, gdzie każdy moduł stanowi istotną część analizy odpowiedzi 

immunologicznej układu odpornościowego. Zaproponowana została nowa hierarchia wektorów 
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umożliwiająca szybkie przeszukiwanie bazy danych. Kolejnym elementem było zaproponowanie 

procedury standaryzacji protokołu immunizacji użytego do badań. Wyekstrahowano również 

zbiór kilku tysięcy reguł umożliwiający weryfikację wyników eksperymentów dotyczących 

odporności komórkowej związanej z aktywnością limfocytów T pod kątem wiarygodności  

i staranności. Zaproponowano procedury efektywnego przetwarzania i analizy odpowiedzi 

humoralnej, jak również sygnatury molekularnej. Opracowany został proces walidacji wszystkich 

danych wraz z zaproponowaną procedurą oceny jakości analizowanych szczepionek. Istotnym 

elementem była również opracowana procedura porównywania eksperymentów realizowanych 

w różnych laboratoriach opartą o ideę złotego standardu referencyjnego eksperymentu 

odniesienia. 

 

4. Staże naukowe lub przemysłowe (miejsce i czas realizacji) 

2000 –  Rutgers Center for Operational Research, State University of New Jersey, USA (1,5 mies) 

2000 – Computational Biology Center, University of Minnesota, USA (1 mies) 

2002 – Rutgers Center for Operational Research, State University of New Jersey, USA (1 mies) 

2002 – Max-Planck Institute for Plant Breeding Research, Kolonia, Niemcy; University of Cologne, 

Kolonia, Niemcy (1 mies) 

2004 – Middle-East Technical University, Ankara, Turcja (EURO Summer Institute) (1 mies) 

2004 – INRIA, Grenoble, Francja (w ramach projektu POLONIUM) (1 tydzień) 

2005 – INRIA, Grenoble, Francja (w ramach projektu POLONIUM) (1 tydzień) 

2006 – Protein Prediction Center, State California University in Davis, USA (2 tygodnie) 

2007 – INRIA, Grenoble, Francja (w ramach projektu POLONIUM) (1 tydzień) 

2007 – Protein Prediction Center, State California University in Davis, USA (2 tygodnie) 

2007 – University of Cape Town, Cape Town, South Africa (1 tydzień) 

2008 – Koc University, Turkey, Ankara (2 tygodnie) 

2009 – Protein Prediction Center, State California University in Davis, USA (2 tygodnie) 

2010 – Protein Prediction Center, State California University in Davis, USA(2 tygodnie) 

2011 – Protein Prediction Center, State California University in Davis, USA(2 tygodnie) 

2010 – IASI CNR, Rzym Włochy (1 tydzień) 

2011 – IASI CNR, Rzym Włochy (1 tydzień) 

2012 – IASI CNR, Rzym Włochy (1 tydzień) 

2013 – Protein Prediction Center, State California University in Davis, USA (3 tygodnie) 

Współpraca międzynarodowa: 

• RUTCOR, Rutgers Center for Operational Research, State University of New Jersey, USA 

• Computational Biology Center, University of Minnesota, USA 
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• Max-Planck Institute for Plant Breeding Research, Kolonia, Niemcy; University of Cologne, 

Kolonia, Niemcy 

• INRIA, Grenoble, Francja 

• Protein Prediction Center, State California University in Davis, USA 

• IASI CNR, Rzym Włochy 

• TU Clausthal, Niemcy 

5. Organizacja nauki 

 

Pełnione funkcje na Uczelni: 

 Członek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia 

 Członek wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 Zastępca Dyrektora Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki II Politechniki 

Poznańskiej 

 Kierownik laboratorium bioinformatyki strukturalnej w Europejskim Centrum 

Bioinformatyki i Genomiki 

 

Pełnione funkcje poza Uczelnią: 

 Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne – założyciel Towarzystwa, Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej, członkostwo od 2005 roku 

 Polskie Towarzystwo Informatyczne, członkostwo od 2004 roku 

 Mensa Polska, od 1989 

 Koordynator konkursu IEEE na najlepszą pracę inżynierską  

Inne: 

 2013 - Nagroda Komitetu Naukowego IChB PAN za najlepszą pracę naukową  

 2015 - Nagroda JM Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność organizacyjną 

 2018 - Nagroda JM Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność organizacyjną 

 2018 – Polska Nagroda Innowacyjności 

 Ekspert merytoryczny: NCBIR, Komisja Europejska 

 Współorganizator corocznej konferencji German - Polish Workshop on Computational 

Biology, w której biorą udział studenci z Polski i Niemiec w okresie od 2003 roku do 

chwili obecnej. 
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 Członek paneli dyskusyjnych ‘Nauka, a gospodarka’ podczas Kongresu Przedsiębiorczości 

 

6. Osiągnięcia dydaktyczne 

 

Tytuły wykładów najwyżej ocenianych przez studentów (ocena uzyskana w ankiecie 

studenckiej): 

• Uczenie Maszynowe (4,47) 

• Podstawy projektowania i programowania obiektowego (4,08) 

• Zastosowanie informatyki w marketingu (4,42) 

 

Liczba wypromowanych dyplomantów (inż./mgr, przed i po habilitacji): 

Liczba wypromowanych inżynierów: 15 

Liczba wypromowanych magistrów: 12 

 

Inne: 

 2014 - Nagroda JM Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność dydaktyczną. 

 2016 - Nagroda JM Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność dydaktyczną. 

 Ukończone studia Executive Master of Business Administration, Carlsson School of 

Management, University of Minnesota, USA 

 Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania – Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie 
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