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RECENZJA
osi4gnigd naukowo-badawcrych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego
oraz wsp6lpracy migdzynarodowej dr Piotra Listosa
ubiegaj4cego sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych

wykonana

na zlecenie

Dziekana Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie (pismo nr W.D2.532-1312017-2018,zdnia26.ll.2018 r)
1.

Informacje o Habilitancie
Pan dr Piotr Listos ukoriczyl

w

1998 r. studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

w Lublinie oraz w 2002 r. studia na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie przedstawiaj4c pracg magistersk4
pt. ,,Restytucja jako nadzwyczajny Srodek prawny przeciwko wyrokom w Ksigstwie
Warszawskim w Swietle przepis6w francuskiego kpc z 1806 r." W 2003 r. ukoriczyl studia
podyplomowe z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Stopieri doktora nauk

Akademii Rolniczej

w 2005 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ,,Wplyw regulacji
na skuteczno56 zwalczania chor6b zakalnych u zwierzqt w Polsce orazkrajach Unii

weterynaryjnych uzyskat
prawnych

Europejskiej na przykladzie oceny sytuacji epidemiologicznej wScieklizny", wykonanej pod

kierunkiem prof.

dr hab. Zbigniewa Nozdryn-Plotnickiego, za kt6r4 otrzymal nagrodg

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Od 1998 r. Habilitant jest zatrudniony na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pocz4tkowo jako asystent w Katedrze Anatomii
Patologicznej, nastgpnie od 2006 r. do chwili obecnej na stanowisku adiunkta w Zaldadzie
Patomorfologii i Weterynarii S4dowej, Katedry i Kliniki Chor6b WewngtrznychZwieruqt.

2. Ocena osi4gnigd naukowo-badawczych

Na

dorobek naukowo-badawczy

dr Piotra Listosa,

wedlug bibliometrycznego

podsumowania Habilitanta zamieszczonego w autoreferacie sktrada siE 25 zespolowych publikacj i

(17 bez publikacji z cyklu osi4gnigcia naukowego) opublikowanych w
posiadaj4cych IF, 42 publikacji w czasopismach naukowych nie posiadaj4cych

czasopismach

IF,4 rozdzial6w

w monografii, 19 artykul6w popularnonaukowych,2l doniesieri konferencyjnych oru2296 opinii
lekkarsko-weterynaryjnych. tr-4czny wsp6lczynnik wplywu (IF) publikacji wynosi 28,132 (24,197
bez publikacj

i z cyklu osi4gnigcia naukowego), z wykazanq przez Habilitanta

sumq 672 (522 bez

publikacji z cyklu osi4gnigcia naukowego) punkt6w wg kryteri6w oceny punktowej MNiSW.

Niekt6re dane bibliometryczne wskazane przez Habilitanta

w

autoreferacie pozostaj4

w rozbiezno6ci z zalqczonym do dokumentacji habilitacyjnej raportem nr RB-XV-1412018 z dnia

8. 11.2018 Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W raporcie tym wykazane
zostaly 23 zespolowe publikacje (15 bez publikacji z cyklu osiqgnigcia naukowego)
opublikowane w czasopismach posiadaj4cych lF, 32 publikacje w czasopismach naukowych nie

IF, w tym 12 samodzielnych, wsp6lautorstwo 3 rozdzial6w oraz autorstwo
I rozdzialu w monografii, 7 artykul6w popularnonaukowych i 20 innych (razem 27, w tym
14 zespolowych) oraz 23 zespolowe doniesienia konferencyjne w formie material6w

posiadaj4cych

konferencyjnych. Wedlug raportu sumaryczny IF wg listy Journal Citation Report (JCR) wynosi

28,132,

a sumaryczna liczba punkt6w MNiSW wynosi 652,00. Zgodnie z raportem liczba

cytowari wg Web of Science Core Collection
Ocena wskazanych

-

32 (bez autocytowari), lndeks Hirscha

-

5.

w dokumentacji 296 opinii lekarsko-weterynarynych nie jest mozliwa,

poniewaZ faktycznie jest to wykaz postanowieri o dopuszczeniu dowodu z opinii bieglego bez
okreSlenia tematyki lub zakresu opinii. Ponadto, zgodnie z przepisem $ 5

Ministra Nauki

i

Szkolnictwa WyZszego z dnia

I wrzeSnia

pkt 12 rozporz1dzenia

2011 r. w sprawie kryteri6w oceny

osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U.

Nr

196, poz. ll65),

opinie takie powinny one zostal zaliczone do dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz
wsp6lpracy mi gdzynarodowej

2.1. Ocena cyklu

.

publikacji stanowi4cego osiasniecie naukowe

Osi4gnigcie naukowe dr Piotra Listosa pt. ,,Badania dowodowe w weterynarii s4dowej

ze szczegblnym uwzglgdnieniem dynamiki zmian parametr6w oznak Smierci w aspekcie
2

(^

ustalania czasu zgonu" sklada sig

z cyklu opublikowanych w latach 2015-2018

oSmiu

zespolowych publikacji, kt6rych pierwszym autorem jest dr Piotr Listos, w tym z tdzialemT}Yo

w 4 publikacjach, 80% w 3 publikacj ach i

w

90Yo w jednej

publikacji. Gt6wny wklad Habilitanta

powstanie tych publikacji polegal na sformulowaniu hipotez badawczych, planowaniu

i przeprowadzeniu doSwiadczeri, interpretacji wynik6w oraz napisaniu wstgpnej wersji publikacji.
N-4czny Impact Factor dla tych

publikacji wynosi 3,935, a suma punkt6w wg listy MNiSW

-

150.

W sklad cyklu publikacji wchodz4

1. Listos P., Gryzinska M., Kowalczyk M., 2015. Analysis of cases of forensic veterinary
opinions produced in a research and teaching unit. Journal of Fornesic and Legal Medicine,
36, 84-89 (90% udzialu Habilitanta)

2.

Listos P., Komsta R., Lopuszyriski W., Gryzinska

M.,

Teresinski G., Chagowski

W., Buszewicz G., Dylewska M., 2016. Radiological and forensic veterinary analysis of gunshot
cases in eastern Poland. Medycyna Weterynaryjna,T2 (7),453-457. (80% udzialu

Habilitanta)

3. Listos P., Gryzinska M., Piotrowski J., Teresinski G., Buszewicz G., Chagowski W., Nozdryn-

Plotnicki 2., Lopuszyriski W., 2016. Post-mortem estimation of time of death of dogs based
on measurements of kidney temperature in comparison with rectal temperature. Acta VeterinariaBeogard 66

(l), 78-88 (80% udzialu Habilitanta)

4. Listos P., Gryzinska M., Batkowska J.,2016. Postmortem decrease in temperature in the orbit

of dogs for use in dtermining time of death. Slovenian Veterinary

Research, 53 (2), 85-90

(80% udzialu Hobilitanta)

5. Listos P., Gryzinska M., Batkowska J., Dylewska M., Dudziriska E., Piotrowski J., 2017.
Preliminary study on the estimation
development
(7 }Yo udz

i

of the time of

in a dogs gastrocnemius muscle.

death

in animals

based on microflora

Medycyna Weterynaryjna 73 (4), 229-233

alu Hab i I i t ant a)

6. Listos P., Gryzinska M., Batkowska J., Dylewska M., Czepiel-Mil K., 2018. Application

of research inthe field of forensic entomology for

determining the time

of

death

in

dogs.

Medycyna WeterynaryjnaT4 (1), 33-38 (7}Yo udzialu Habilitanta)
7. Listos P., Gryzinska M., Batkowska J., DylewskaM.,2018, Temperature reduction in internal
soft tissues in relation to rectal temperature in dogs in the early post-mortem period. Veterinarski

Arhiv 88 (2), 225-234 (70Yo udzialu Habilitanta)

fr

8. Listos P., Gryzinska M., Batkowska J., Dylewska M., Jakubczak A., 2018. Algorithm for

of death of a dogs

establishing the time

based on temperature measurements

in

selected sites

of the body during the aerly post-mortem period. Forensic Science International 289
124 - 129 (7 }Yo udz i alu

(2018),

H a b i I i t ant a)

W pierwszej publikacji, stanowi4cej wedlug deklaracji Habilitanta podstawg do dalszych
badari, autorzy na podstawie analizy 57 opinii

i

poprzedzaj4cych

je

badari sekcyjnych zrvlok

zwierzqt, wykonanych na potrzeby organ6w procesowych wymiaru sprawiedliwoSci

2000-2014

w

w

latach

Katedrze Anatomii Patologicznej Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej UP

w Lublinie, wskazujq, 2e najczgstszym przedmiotem badari sekcyjnych na potrzeby sporz4dzenia

opinii byly zwloki: 32 ps6w (57 %) (a nie psy), w nastgpnej kolejnoSci zwloki zwierzqt
wolnoZyj4cych (ok. 23 yo), hodowanych (l

koncentruj4 sig
najczgstszq

I %) oraz zwloki kot6w (10 %). W publikacji autorzy

na

analizie przyczyn Smierci zwierzqt, wSr6d kt6rych wymieniaj4 jako

i

zwieruqt wolnozyj4cych r6zne urazy mechaniczne oraz postrzaly z broni

u ps6w

palnej lub pneumatycznej. Powoluj4 sig takZe na statystykE policyjnq obejmuj4c4 lata2003-2012
ujawniaj4c4 liczbg wszczgtych

i

zakoficzonych orzeczeniem skazuj4cym postgpowaf w sprawie

znEcania sig nad zwierzgtami. Konfrontuj4c

wyniki analizy 57 opinii lekarsko-weterynaryjnych

zliczbq od I187 do 2170 postgpowari w sprawach zngcania sig nad zwierzgtami, wynikaj4cq

ze

statystyk policyjnych, nie uwzglgdniaj4cych jednak liczby zasiggnigtych opinii w prowadzonych
postgpowaniach ani

w ilu z

nich niezbgdne bylo okreSlenie czasu Smierci zwierzqt, autorzy

publikacji wyprowadzaj4 daleko idqcy wniosek, 2e ,,znaczenie weterynarii sqdowej w sluZbie

ochrony praworz4dno6ci

ma

2e ,,przedstawienie wynik6w

tendencjg wzrostow4", oraz sk4din4d sluszny wniosek,

i wniosk6w

celem wymiany doSwiadczeri

i informacji" ,,w istotny

spos6b pomoze w rozwoju nie tylko samej weterynarii s4dowej, ale takhe nauk znajduj4cych sig

u jej podstaw". Ponadto wskazuj q, 2e ,,zapotrzebowanie" na badanie sekcyjne ,,o charakterze
weterynaryjno-s4dowym" wynika z istnienia prawa o ochronie zwierzqt, chocial nie powotuj4 sig

na Laden przepis prawny z zakresu ochrony zwieruqt zobowi4zuj4cy lub chociazby sugeruj4cy
tak4 potrzebg w okreSlonych sytuacjach. Natomiast nie jest wla5ciwym powolywanie sig w tej

kwestii na literaturg i regulacje prawne okreSlaj4ce procedury badania sekcyjnego zwlok ludzkich
w SciSle okreSlonych sytuacjach, w tym wymagaj4cych okreSlenia czasu Smierci czlowieka.
Przedmiotem drugiej publikacji zaliczonej do cyklu tematycznego osi4gnigcia naukowego

jest analiza

z przedstawieniem jej wynik6w, co do czgstoSci wystgpowania

na terytorium

wojew6dztwa lubelskiego
skutk6w.

Z

w

latach 2000

-

2009 postrzal6w

u zwierzqt z uwzglgdnieniem

ich

bgdqcych przedmiot analizy protokol6w badari RTG wykonanych na Wydziale

w Lublinie wynika, 2e w okresie ograniczonej dostgpno5ci do
2003) w badaniem takim zostalo ujawnione og6lem 27 przypadkow

Medycyny Weterynaryjnej UP
broni palnej (lata 2000
postrzal6w

-

u zwierzql w tym 22 postrzaly u ps6w, z

tego

6 ze skutkiem

Smiertelnym oraz

3 postrzaly u kot6w, z tego jeden Smiertelny. W okresie swobodniejszej dostgpno5ci do broni
gladkolufowej i gwintowanej z ograniczon4 energi4 pocisku (lata 2004-2009) zostalo ujawnione

w badaniu RTG og6lem 49 przypadk6w postrzal6w u zwierz4t, w tym 27 u ps6w z tego 5 ze
skutkiem Smiertelnym oraz 14 u kot6w bez skutku Smiertelnego. Przy tym w obu okresach do

ps6w strzaly oddawane byly

z

r62nych rodzaj6w broni palnej, a do kot6w gl6wnie

pneumatycznej. Wyniki analizy wskazujq, 2e

w

okresie ograniczonej

dostgpnoSci do broni gladkolufowej odsetek postrzal6w

wykonanych

jak i

z

swobodniejszej

u zwierz1t, ujawnionych w badania RTG

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie byl podobny

przekraczal 0,4

o

broni

i

nie

wszystkich tego rodzaju badari, co zdaniem autor6w publikacji Swiadczy,

2e nowelizacja przepis6w prawnych umoZliwiajqca swobodniejszy dostgp do broni palnej nie
spowodowala na terenie wojew6dztwa lubelskiego zwigkszenia odsetek zwierzqt postrzelonych,

w szczeg6lnoSci ze skutkiem Smiertelnym.

W publikacji trzeciej zostala

przedstawiona metodyka

por6wnawcz4 dynamiki spadku temperatury mierzonej

i wyniki badari z

analiz1

w nerce i odbytnicy zwlok 12 ps6w.

Na podstawie przeprowadzonych badaf autorzy publikacji wskazuj4, 2e dynamika spadku
temperatury mierzonej w odbytnicy zwlok ps6w o masie ciala do 10 kg i ps6w o masie ciala od

l0

do 48 kg byla podobna w czasie 12 godzin. Natomiast w dynamice spadku temperatury

mierzonej w tym samym czasie w nerce zwlok ps6w o masie ciala od

o

masie ciala

l0 do 48 kg oraz ps6w

do l0 kg wykazuj4 pewne r62nice, z r6wnoczesnym stwierdzeniem

temperatury mierzonej w nerce zwlok ps6w o masie ciala do

nizszej

l0 kg od temperatury w nerce zwlok

ps6w o masie ciata od 10-48 kg.

W czwartej publikacji zostaly zaprezentowane wyniki badari spadku temperatury
mierzonej w oczodole z uwzglgdnieniem dynamiki spadku temperatury mierzonej w odbytnicy

zwlok 20 ps6w. Przeprowadzone badania wykazaly, 2e Srednia temperatura w odbytnicy
i oczodole zwlok ps6w o masie ciala od 12 - 48 kg jest wylsza od Sredniej temperatury
w odbytnicy i oczodole zwlok ps6w o masie ciala do 12 kg, a jej spadek w oczodole byl bardziej

fll

r6wnomierny

i

wolniejszy ni?

w odbytnicy,

niezalehnie

od

cig2:aru

zwlok. W konsekwencji

autorzy publikacji rekomenduj4 pomiar temperatury w tkankach migkkich oczodolu zwlok ps6w,

i

jako wartoSciow4
Smierci psa

alternatywn4 do standardowych, metodg pozwalaj qcq na ustalanie czasu

w przedziale 12 godzin liczonych od Smierci.

W piqtej publikacji zostaly przedstawione wyniki badania bakteriologicznego zwlok
14 letniego psa rasy owczarek niemiecki o masie ciala 43 kg. Na podstawie badania
bakteriologicznego fragmentu tkanki migSniowej okolicy podudzia

7

dniowych zwlok psa

w procesie rozkladu gnilnego badanych zwlok psa duz4 rolg

autorzy publikacji wykazali, 2e

odgrywaly bakterie przetrwalnikujqce tlenowe z grupy Bacillus cereus, kt6rych pierwsze kolonie

7 dnia oraz glownie bakterie beztlenowe stwierdzane od 14 dnia po
psa, z wzrastaj4c4 ich liczbq w obu grupach aZ do zakohczenia badari w 2l dniu od

zostaly stwierdzane od
Smierci

Smierci psa.

Sz6sta publikacja obejmuje tematykg mo2liwoSci ustalenia daty czasu Smierci psa
na podstawie por6wnania materialu entomologicznego zebranego ze zwlok psa z nowotworem,

pozostawionych

w

okreSlonym Srodowisku,

z

cyklem rozwojowym danych gatunk6w

nekrofag6w. Autorzy publikacji wykazali,2e niepogrzebane w okresie wiosennym zwloki tego
psa byly zasiedlane

w r62nych

fazach rozkladu zwlok przez dwuparce (Diplopoda), pajgczaki

(Arachnida) oraz najliczniej przez owady (Insecta) reprezentowane gl6wnie przez much6wki na
r62nych etapach rozwojowych.

W ocenie autor6w badania entomologiczne

uwzglgdniaj4ce

wszelkie moZliwie kryteria w danych okolicznoSciach, w pol4czeniu z etapem rozkladu zwlok s4

znaczqc4 szans4

na

zastqpienie tradycyjnych metod okre5lania daty Smierci zwierzqt

po znaczqcym uplywu czasu od Smierci zwierzgcia.
Si6dma publikacja pozostaje

w

Scislym powi4zaniu

Przedstawia bowiem wyniki badari spadku temperatury

z

publikacjq trzeciq

i

czwartq.

w migSniu sercowym, tkance plucnej

i w4trobowej zwlok 20 ps6w, mierzonej co 30 min przez 12 godzin

poczqwszy od ich Smierci.

Zdaniem autor6w publikacji wyniki przeprowadzonych przeznich badari wskazuj4 na zasadnoS6

i przydatnoSd badania temperatury w migSniu sercowym, tkance plucnej i w4trobowej, poniewaZ
umozliwiajg we wczesnym okresie po Smierci, dokladniejsze ustalenie czasu Smierci psa, niz na

podstawie pomiaru temperatury

w

odbytnicy. Niemniej sami autorzy

zauwaZajq,

2e model dynamiki spadku temperatury zwlok psa, ustalony

w

przetrzymywania zwlok, moLe mie6 ograniczone zastosowanie

w praktyce z bardzo

kontrolowanych warunkach
r62nych

wzglgd6w,

a

zdaniem recenzenta

w

szczegolnoSci

z powodu

przel<azywania

zwlok zwierzqt

do badania po uplywie 12, a nawet wigcej godzin od Smierci, w tym takhe przez
prowadz4ce postgpowania wyjaSniaj4ce

w

organy

sprawach o zngcanie sig nad zwierzgtami. Ponadto

nierzadko zwloki zwierzqt dostarczane do badari wcze5niej byly przechowywane w niestabilnych
warunkach albo zamroZone lub co najmniej schlodzone.
Ostatnia publikacja skladajqca sig na osiqgnigcie naukowe Habilitanta stanowi swego

rodzaju podsumowanie wynik6w cz4stkowych badari szczeg6lowo prezentowanych
w publikacjach trzeciej , czwartej i si6dmej, a dodatkowo uzupelnia je bydL weryfikuje. Autorzy
publikacji prezentuj4 w niej uzyskane metodq wykorzystywan? we wcze5niejszych badaniach,
wyniki badari dynamiki spadku temperatury w galce ocznej (we wczeSniejszych badaniach byl
to oczod6l), sercu, w4trobie, nerce, plucu oraz odbytnicy zwlok
przypadku natrzy grupy wagowe

2l

ps6w z ich podzialem w tym

- pierwsza od 4,5 do l0 kg, druga na od 10 do 30 kgitrzecia

powyzej 30 kg. Na podstawie danych empirycznych zostal takhe przedstawiony wz6r, jakiemu

w przybliheniu odpowiada rozklad tych danych. W podsumowaniu stwierdzajq, 2e najlepszym
organem do pomiaru temperatury w zwlokach psa, w celu okreSlenia czasu jego Smieci
w pierwszych godzinach po Smierci byla nerka, nastgpnie w4troba, serce, pluco i odbytnica.
Przy tym, zdaniem autor6w wykorzystuj4c minimum parametr6w
pomiaru

i

-

temperaturg, miejsce jej

cigzar zwlok (masg ciala), mozliwe jest na podstawie ustalonego przez autor6w

algorytmu stosunkowo latwe

i

szybkie ustalenie czasu Smierci psawe wczesnejfazie po zejSciu

Smiertelnym , przy r6wnoczesnym ograniczeniu do minimum manipulacji przy zwlokach.

Dwie pierwsze publikacje z cyklu publikacji osi4gnigcia naukowego pozostajq w luZnym
zwiqzku z tematykqbadawczq zaprezentowan4 w pozostalych szeSciu publikacjach. Wnosz4 one
wprawdzie pewne wartoSci do tematyki weterynarii sqdowej oraz stanowi4 w og6lnym zarysie

wstgp do planowania dalszych bada6, jednak2e same

w

sobie nie wnoszq znacznego wktadu

w rozw6j dyscypliny naukowej, jak4 jest weterynaria.
Pozostale sze56 publikacji przedstawione do oceny s4 SciSle tematycznie powi4zane
wzajemne oraz koresponduj4 z og6lnym tematem osi4gniEcia naukowego. Przy tym tematyka
czterech publikacji (wskazanych w pkt 3,
spadku temperatury mierzonej

4,7 i 8) obejmuje metodykg i wyniki

w odbytnicy, nerce, oczodole, migSniu sercowym, tkance plucnej

oraz w4trobowej zwlok ps6w we wczesnym okresie

jej

wykorzystania

badari dynamiki

po

Smierci oraz mo2liwoSci

do ustalaniu czasu Smierci, a tematyka dw6ch publikacji

(wskazanych

w pkt 5, 6) odnosi sig do badari

obecnoSci

flory mikrobiologicznej oraz zmian wynikaj4cych

z obecnoSci nekrofag6w w zwlokach psa z mo2liwoSci4 ich wykorzystania do okreSlania czasu

w p62niejszym okresie po Smierci. Zaprezentowane w tych publikacjach wyniki
badari sq w zaloheniu realne, ale w ich interpretacji problematyczne, a wyprowadzane niekt6re
wnioski nadmiemie uog6lnione, w szczeg6lnoSci gdy sQ wyprowadzane z badan zwlok
Smierci psa

pojedynczych osobnik6w (publikacja nr 5, 6) lub wspierane wynikami badari zwlok ludzkich,

z kt6rymi postgpowanie w danych okolicznoSciach jest okreSlone szczeg6lowymi procedurami
wewn gtrznym

i I ub

zagw ar antowanym i przep i sam i prawa.

Zaprezentowane

w publikacjach wyniki badari dynamiki spadku temperatury

mierzonej

w r62nych organach zwlok psa i mozliwoSi ich wykorzystania do ustalania czasu jego Smierci,
niew4tpliwie stanowi4 istotn4 wartoSci4 poznawczq oraz inspiracjg do dalszych badaf

np. dynamiki spadku temperatury w zwlokach zwierzqt np. w korelacji z

wiekiem,

otluszczeniem, przed6miertnym stresem, rodzajem schorzenia albo zmiennymi warunkami
przechowywania zwlok zwierzgcych.

W takim

znaczeniu, mimo ograniczonej,

na

razie,

ich przydatnoSci w praktyce weterynaryjnej oraz nieznacznego zapotrzebowania na ustalanie
czasu Smierci ps6w
zaprezentowane

aplikacyjnego

i

w

w

okresie 12 godzin

publikacjach moge

w

po ich

zejSciu Smiertelnym, wyniki badari

prryszloSci

nabrai

znaczqcego wymiaru

by6 wykorzystywane przede wszystkim przy sporz1dzaniu opinii lekarsko-

weterynaryjnych na potrzeby prowadzonych niekt6rych postgpowari przez organy wymiaru
sprawiedliwoSci.

Podsumowujqc uwa2am, ite publikacje prezentowane

jako osi4gnigcie naukowe

dr Piotra Listosa tworz4 cykl powiqzany temafycznie, w kt6rym kolejne prace stanowiq
kontynuacjg i uzupelnienie lub weryfikacjg wczeSniejsrych, niekt6re maj4 charakter
nowatorski o znaczeniu aplikacyjnym, a w caloSci wnoszq znaczny wklad w rozrv6j nauk
weterynaryjnych.

2,2. ocena pozostatych osiqgn igd nau kowo-badawczych

Pozostale osi4gnigcia naukowo-badawcze, zgodnie
koncentrowaly sig w trzech obszarach
interdyscyplinarnej.

-

z

deklaracjq

w

autoreferacie,

weterynarii s4dowej, patomorfologii weterynaryjnej oraz

W obszarze weterynarii s4dowej badania naukowo-badawcze zwiqzane byly z badaniami

dowod6w rzeczowych

w

szczegolnoSci

na

potrzeby postgpowari procesowych. Koncentrowaly

siE

na mo2liwoSci wykorzystania radiologicznych oraz zintegrowanych technik

beztnwazyjnych w badaniu zwlok zwieru4t, wykrywania metod4 GC-MS obecnoSci pestycyd6w

w organizmach zwierz4t orazbadafi parazytologicznych. Efektem tych badari jest wsp6lautorstwo
Habilitanta, ze Srednio 35 Yo udzialem,

w bazie JCR oraz wsp6lautorstwo w

w 4 publikacjach w

czasopismach znajduj4cych sig

10 pracach opublikowanych

w czasopismach

spoza bazy

JCR. W tym obszarze zainteresowania Habilitanta obejmowaly takhe zagadnienia prawne,
w szczeg6lnoSci z zakresu odpowiedzialnoSci zawodowej lekarza weterynarii.

W

obszarze patomorfologii weterynaryjnej badania naukowo-bada.wcze Habilitanta

koncentrowaly sig na zmianach nowotworowych u ps6w oraz niekt6rych innych przyczynach
Smierci zwierzqt. Wyniki badari zostaly zawarte

w2

zespolowych pracach opublikowanych

w czasopismach znajduj4cych sig w bazie JCR oraz w 8 zespotowych pracach opublikowanych
w czasopismach spoza bazy JCR.

W

obszarze interdyscyplinarnym zaangahowanie Habilitanta polegalo gt6wnie na

wykonywaniu i

interpretacji wynik6w badania histopatologicznego

oraz

immunohistochemicznego w ramach doSwiadczefi zwykorzystaniem zwierzqt. Efektem tych prac

jest wsp6lautorstwo,

z l0

o/o udzialem

w 8 publikacjach zamieszczonych w

czasopismach

znajduj4cych sig w bazie JCR.
Dorobek naukowy habilitanta uzupelnia 8 referat6w, w tym 2 na posiedzeniu naukowym

PTNW,

I

na posiedzeniu naukowym Oddzialu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Patolog6w,

po I na Og6lnopolskiej

Konferencji Praw Zwierzqt

i

Konferencji Etyki oraz

3 referaty

szkoleniowe.

Podsumowujqc, aktywnoS6 naukowo-badawcza dr Piotra Listosa w ocenianych obszarach

jest znaczna, realizowana gt6wnie zespolowo, jako wsp6lautor. Jest pierwszym autorem cyklu

publikacji powi4zanych tematycznie stanowi4cym osi4gnigcie naukowe oraz publikacji
zpozostalych obszar6w zamieszczonych w czasopismach spoza bazy JCR.

3. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wsp6lpracy migdrynarodowej

Dr Piotr Listos uczestniczy w
autorskiego programu w Uniwersytecie

procesie dydaktycznym prowadzqc zajgcia wedlug
Przyrodniczym

w Lublinie na Wydziale Medycyny

i akty prawne
dotyczqce weterynarii, a od 2013 r takhe na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzgtach

Weterynaryjnej

z

przedmiot6w Weterynaria Sqdowa oraz Ustawodawstwo

i Biogospodarki z przedmiotu Medycyna S4dowa, Podstawy Postgpowania Karnego oraz Prawne
Aspekty Pracy Bieglego S4dowego. W latach 20ll-2017 wykladal prawo farmaceutyczne w

Prywatnej Policealnej Szkole Farmaceutycznej
uczestniczyl

w

Swidniku.

W

latach 2OOg-2011, 2016

w realizacji projekt6w popularno-naukowych w ramach Lubelskiego

Nauki, a 2018 r wystqpil z wykladem na Migdzynarodowym Kongresie
Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

w

MA

Festiwalu

Uniwersyteckiego

Krakowie. Jest organizatorem

i

opiekunem

naukowym weterynaryjno-s4dowego kota naukowego student6w Wydzialu Medycyny
Weterynaryjnej UP

w Lublinie. Byl

promotorem 15 prac magisterskich student6w Wydzialu

Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzgtach i Biogospodarki UP w Lublinie oraz recenzentem jednej

pracy magisterskiej. Jest promotorem pomocniczym

Za

dzialalnoSd dydaktycznq zostal trzykrotnie

(w

w jednym

przewodzie doktorskim.

2014, 2016, 2018

r)

wyfihniony przez

absolwent6w Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.

W 2013 r od 1-29 listopada dr Piotr Listos odbyl sta2 w Katedrze i Zaldadzie Medycyny

z Pracowni4 Toksykologii Sqdowej UM w Lublinie, w zakresie technik
i badari toksykologicznych oraz pobierania i zabezpieczania pr6bek do badari.
S4dowej

sekcyjnej

Dr Piotr Listos jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW),
a od 2012 r pelni funkcjg przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Oddzialu PTNW.

Jest czlonkiem Lubelskiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Patolog6w (PTP), Polskiego

Towarzystwa Medycyny S4dowej

i

Kryminologii (PTMSiK) oraz Intrnational Veterinary

Forensic Sciences Association. Aktywnie uczestniczyl
przez te towarzystwa,

w kilku konferencjach organizowanych

w kongresach i zjazdach naukowych PTNW, zjazdach PTMSiK i

Byl uczestnikiem komitetu organizacyjnego Konferencji Medyczno-S4dowej

PTP.

organizowanej

przez IVSA Poland oraz Honorowego Komitetu Organizacyjnego 45 Jubileuszu IVSA w Polsce.
Uczestniczyl w pracy 3 Komitet6w Naukowych Konferencji Naukowych.
Wsp6tdzialal

w

w rcalizacji dw6ch projekt6w badawczych finansowanych z funduszy UE,

ramach wsp6lpracy

z Katedrq

i

Zakladem Medycyny S4dowej Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie. Kierowal projektem badawczym, w zakresie dzialalnoSci naukowo-badawczej
uslugowej

t0

w

oraz

ramach wsp6lpracy Katedry Anatomii Patologicznej Wydz. Medycyny

Weterynaryjne UP

z Katedr1 i

Zakladem Medycyny S4dowej Wydzialu Lekarskiego UM

w Lublinie.
Od 2017 r. jest czlonkiem Zespolu Ekspert6w Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej UP

w Lublinie. W latach 2000- 2018 wykonal296 opinii lekarsko-weterynaryjnych na zam6wienie
organ6w procesowych

lub innych podmiot6w. Zrecenzowal 9 publikacji w

czasopismach

krajowych.

Dorobek dydaktyczny

i

popularyzatorski oceniam pozytywnie" Natomiast wsp6lpraca

z jednostkami naukowymi miala dotychczas charakter krajowy, ale jednoczeSnie zauwaLam,
ze Habilitant nawiqzal

w

2017

r.

wsp6tprac9

z prof. Oleg P. Melnyk -

Katedra Anatomii

Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie, a w 2018 r. z prof. Paulius Matusevicius

-

Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu.

Podsumowanie

Na podstawie powyzszej analizy

i

oceny dorobku naukowego,

w tym

osiqgnigcia

w postaci cyklu powi4zanych tematycznie publikacji, twuZam wklad dr Piotra Listosa w rozw6j
nauk weterynaryjnych za cenny i

w znacznej

czgitci nowy.

Stwierdzam zatem,2e przedstawione w ocenianej dokumentacji habilitacyjnej osiqgniqcia
naukowo-badawcze dr Piotra Listosa spelniaj4 kryteria okreSlone

w przepisach $ 3 pkt 5 dla

w $ 4 dla wszystkich obszar6w wiedzy, rozporz4dzenia
Wy2szego z dnia I wrzeSnia 20ll r. w sprawie kryteri6w oceny

obszaru nauk weterynaryjnych oraz

Ministra Nauki

i

Szkolnictwa

osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165).

Pozytywnie oceniam takhe dokonania
dydaktycznych, popularyzatorskich

i

dr

Piotra Listosa

organizacyjnych

w

zakresie osi4gnigi

oraz wsp6tprac9 z

jednostkami

badawczymi.

Stwierdzam, 2e

dr Piotr Listos spelnia wymagania stawiane kandydatom do

stopnia

naukowego doktora habilitowanego okreSlone w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych

i tytule naukowym oraz stopniach naukowych i tytule naukowym w zakresie sztuki

(Dz. U. z 2017

r. poz.

1789)

i

wnoszg o podjgcie dalszych czynno5ci

w postgpowaniu

oraz

nadanie dr Piotrowi Listosowi stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

1l

Willdhrn,il^

