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ocena osiągnięcia habi|itacyjnego oraz całokształtu dorobku naukow'ego,
dydakĘcznego i organizacyjnego dr. inż. Zygmunta Mariusza Gusiatina

Podstawę prawn4 przygotowania niniejszej ocenv osi4gnięcia habilitacyjnego oraz
całokształtu dorobku naukowego stanowi pismo Dziekana W1,działu Irrzynierii Procesorvej i
oclrrony Srodowiska PŁ zdnia 6 nrarca 20l8 roku. infbrmuj4ce nrnie w imieniu Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu mnie na recenzenta w postępowaniu
habilitacyjnym dr. tnŻ. Zygtnunta Mariusza Gusiatina.

1. Krótka charakterystyka Habilitanta

Dt inŻ, Zygmunt Mariusz Gusiatin ukończył w 2003 roku studia na Wydziale ochrony'
Srodowiska i Rvbactwa Uniwersytetu Warnrińsko-Mazurskiego rv olsztynie. uzyskuj4c tvtuł
zawodowy magistra inżyrriera inzynierii środowiska ze specjalności4 ochrona i kształtow.anie
środorviska. W 2008 roku uzyskał stopieli doktora nauk rolniczych na Wydziale
Kształtowania Środowiska i Rolnictr,va Unirversytetu Warmińsko-Mazurskiego rr. o1szt},.l,lic'
Tenrat jego pracy doktorskiej brzmta|:..Et-ektywność wymywania rnętali (Cu, Zn i Cd) z gleb
z zastosowaniem biologicznych zwiqzkow powierzchniowo czynnych'.' której promotorem
była prof-. dr hab' inz. Ewa Klimiuk' od 2009 roku dr inz. Zygmunt'Mariusz Gusiatin pracuje
na stanowisku adiunkta w Katedrze Bioteclmoiosii w Ochronie Srodowiska Unir.verswetu
Warrnińsko-Mazurskieso w olsztvnie.

2. Ocena osiągnięcia habil itacyjnego

Dr inz. Zygmunt Mariusz Gusiatin jako swoje osiqgnięcie lrabilitacyjlre przedstawił
c1'k l spoj nych temat1'czni e publ i k acji zatytułowany :

,,Zastosowanie organicznych materialów stabilizujących oraz naturalnych Środków
myjących tv remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi i arsenem''

Na ten spojny tematycznie cykl składa się az 9 arlykułów naukowych opublikowan1.ch w
czasopismach o zasięgu międzynarodowym posiadaj ący ch Impu ct Fa c| or.
S4 to riastępujące publikacje:

1. Gusiatin Z.M.. KulikowskaD.,20ló. Bęhaviors of heavy nrętals (Cd. Cu, Ni, Pb and
Zn) tn soil amended with composts, Enyironmentctl Technologt, 3 7( 1 8). s. 2337 -2347 .
IF:1.760: MNiSW:25

2. Gusiatin 2.M., KulikowskaD.,2016. Influence of soi l aging and stabil ization rvith
compost onZn and Cu fractionation. stability, and mobility, CLEAIv Soil. Air, Itr/ater
44 (3) ,  s .  272-283.  IF:1,7 I  6 l  MNiSW:25

3. Gusiatin 2.M, KulikowskaD..f0l5. Influence of compost maturation time oti Cu
and Zn mobil it l . (MF) and redistribution (lR) in highly contaminated soi l"
Environmentąl Eurth Sciences.74(7). s.6233-6246. IF : 1'569: MNiSw:25



4. Gusiatin Z.M., Kurkowski R'. Brym S., Wiśniewski D'" 20|6. Properties of biochars
fiom conventional and altemative feedstocks and their suitabilitl'' fbr metal
immobilization in industrial soil, Environmental Science antl Polltttion Reseurc'h.
f3(21). s. f1249-21261.lF:f ,760'. MNiSW:30

5. Kulikowska D., Gusiatin Z. M.. Bułkorvska K., Kierklo K., 2015. Humic substances
from sewage sludge compost as washing agent effectively remove Cu and Cd tiom
soiI, Chemosphere, 1 36. s. 42-49. IF:3,698; MNiSW:35

6. Kr-rl ikorvska D.. Gusiatin Z. M., Bułkowska K', Kl ik B., 2015. Feasibi l i ty of using
humic substances from compost to remove heavy metals (Cd, Cu, Ni, Pb. Zn) from
contaminated soil aged for diff-erent periods of time" ,Iournal of Hazartlotts Matel,iąls.
300.  s .  882-891.  IF:4.836; N4NiSW:45

7. Gusiatin 2.M.,2014, Tannic acid and saponin for removing arsenic fiom brownfleld
soils: Mobilization, distribution and speciatton. .lournul of Environmental Sciences.
26(4). s. 855-864. IF:2.002: MNiSW:30

8. Gusiatin Z. M. f015, Fe - modif ied cl inopti lol ite is effective to recover plant
biosurfactants used for removing arsenic from soil, CLEAN-Soil. Air, Ifuter.43(8). s.
1224-1 23 I  . lF:  1.7 I  6:  MNiSW:30

9. Gusiatin Z. M, Kulikowska D., Kl ik B., 2017, Suitabi l ity of humic substances
recovered from sewage sludge to remedy soils fiom a fbrmer As mining area - a novel
approach. Journal o.f Llazardous Materials 338. s. 160-l66. IF=ó,065; MNiSW=45

Najpierw odniosę się r,vyboru tematu badań, do zawartości mer'ltorycznej tego c1.klu
publikacji oraz jego spojności.

Dr inz. Zygmunt Mariusz Gusiatin zajmował' się remediacjq gleb zanieczyszczonych
metalami cięzkimi i arsenem. Habilitant musiał się zn.ragać z niełatw-vm obiektenr badań.
Gleba. jako ciało stałe. a dokładniej złoŻona, często niejednolita mieszaniria związków
mineralnych, organicznych oraz wody (plus badane zanteczyszczania)jest medium złozon'vm.
trudn'vm do badania z punktu rvidzenia procedur analitycznych. Trzeba jeszcze pamiętać. ie z
technikami remediacji gleb pozostajemy w tyle w porównaniu na prz1,kład do biologicznego
czy chemicznego oczyszczan|a ścieków. Tym bardziej uwazam wybór tematu badań
przedstarvionych j ako osi4gni ęcie habil itacyj n e za bar dzo trafhy'

Ponizej bardzo zwtężIe przedstawię zawartość tego naprawdę duzego cyklu publikacji.
Habilitant zastosował dwa podejścia do remediacji gruntórv zanteczyszczonych metalanri
cięzkimi iarsenem: albo stosował odpowiednie metody. by zmniejszac biodostępnoŚć metali
cięzkich i je w jakirnś sensie unieruchamiać, albo przeciwnie, wypłukiwać je i w ten sposób
usuwać z zanieczyszczonej gleby. W pierwszej publikacji z cyklu przedstawił zachowanie
się nretali cięzkich (kadrn" miedz. nikiel" cynk) w glebie z dodatkiem kompostu pochodz4cego
z osadów ściekor,trych. Chodziło w tym przypadku o stabilizację tychże Zal7leczyszczeń w
glebie i ich biodostępnoŚć. Druga publikacja z cyklu jest rozszerzeniem badań z pierwszej i
dotyczy wpływu zastosowania konlpostu jako nrateriału stabilizuj4cego g1ebę na
biodostępność i mobilność jonow cynku i miedzi' Istotnym wnioskiem z obydrtu prac jest to.
Że dojrzałość kompostu ma niewielki wpływ na jego rolę stabillzacyjnq w glebie. W
pub|ikacji trzeciej Habilitant zbadał wpływ dojrzałości kompostu na mobilność i
redystrybucję jonów miedzi i cynku ''v silnie zanieczyszczonej glebie. 

.lutaj przeprowadzona
została szczegółowa ana|iza poszczególnych liakcji metali cięzkich, c.vnku i miedzi. Po raz
kolejny pokazał, ze rviek kompostu nie trra znaczenia. natomiast sam fakt uz."-cia kompostu do
rekrrltywacji gleby wpływa na szybkość redystrybucji rnetali cięzkich.

Doświadczenia z użyciem kompostu do stabilizacji g|eb skłoniły do uzycia innego
materiału stabilizujqcego metale cięzkie. Była to popirolityczna substancja uwęglona
(karbonizat, biowęgiel), co zostało przedstawione w publikacji czwartej z cyklu. Habilitant



Sprawdził zdolności stabilizujqce biowęgli uzyskanych po pirolizie komposttt z osadów
ściekowych. kiszonki kukurydzianej oraz osadów pofermentacyjnych w rÓznych
temperaturach. okazało się. ze substancja uwęglona w temperaturze 600oC ma lepsze
właściwości wi4zqce metale cięzkie (Zn, Cu, Pb) od tej uzyskanej w 300.C. Habilitant
uzyskał zmniejszenie mobilności jonów cynku i miedzi.

od pub|ikacji piątej z cyklu Habilitant postanowił zmienić metodę remediacji gleb.
Zamlast stabilizorvać metale cięzkie. zmniejszając w ten sposób ich biodostępność.
postanorvi,ł zastosować skuteczne metody ich wymywania z zanieczyszczonych gleb, stosuj4c
roztwory substancji hunrusowe pochodzące z kompostu jako naturalny Środek
powierzchniowo czynny. Uzyskał wysok4 skutecznośc wymywania miedzi i kadmtr i to z gleb
zarówno piaszczystych, jak i gliniastych oruz określił sposób uzycia takiego roztworu jako
alternatywy wobec syntetyc zn-vch środków powi erzchniowo czynn.vch

Pub|ikacja szósta to rekultyrvacja gleby zanieczyszczone.i lrrieszanin4 Cd. Cu. Ni. Pb.
Znpoprzez wymyrvanie tyclrze metali przy uŻyciu substancji lrttmusowych z gleb o róznynl
czasie starzenia (czas" który upływa od momentu zanleczyszczen|a gleby do podjęcia
remediacji). Uzycie substancji humusowych polepszało wymywanie wszystkich metali oprócz
ołowiu wraz Z wydłuzeniem cZaSu starzenia gleby.

Publikacja siódma to zmiana zanieczyszczenia gleby z metali cięzkich na toksyczny
półrnetal arsen i ponowne uzycie naturalnych środków powierzchniorvo czynnych (saponina i
kr,vas taninowy) do wynrywania z g|eby zanieczyszczęnia, Habilitant v,rykazał zdolność tychze
surfaktantów do kompleksorł'ania Że|aza i wymywania arsentt. Co najwazniejsze tego t1,pu
surfaktanty sę nie szkodliwe dla roślin, co sprawia, ze korzystrre jest ich stosort,anie. Będąc
biode gradowalnymi, nie zanieczy szczaj4 one dodatkowo g1 eby.

Roślinne biosurfaktantY Są cenne, więc idqc dalej w badaniach Habilitant w publikacji
ósmej Zapropol.tował (doskonały pomysł) ich odzysk Z roztworu Za pomoc4 klinoptolitu
(zeolit) rrrodyfikowanego Żelazęm. lJiyty zeolit słuzył do obróbki odcieku po oczyszczeniu
gleby z arsenu. Dr inŻ. Zygn-runt Mariusz Gusiatin wykazał. ze taki roztwór biosurtaktantu po
oczyszczeniu moze być ponownie uzy.ty do usuwania arsenu jedynie po korekcie pH do
poziomu optymalnego, co jest bardzo prostq operacją.

ostatnia dziewiąta pub|ikacja z cyklu to równiez usuwanie arsenu. ale przv pomocy
substancji htlnrusowych tak jak wcześniej Habilitant robił to dla metali cięzkich' Choć
wydajność usuwania arsenLl za|eŻała od rł'łaściwości gleby. to i tak ta metoda okazała się
obiecujqca.

Nalezy jeszcze podkreślić, ze prace Habilitanta są bardzo dobrze napisane, obfitujące
w dane i1ościowe' ZastoSowane metody analityczne są adekwatne do obiektu badań. Habilitant
badał wpłyrv takich istotnych czynników proces remediacji' jak właściwoŚci gleby. jej rodzaj.
poziom pH. czy czas starzenia gleby. Stosował zarówno gleby modelowe, jak i te rzeczyrviste
z zanieczyszczonych terenow przemysłorvych. Substancje (kompost. biowęgle). które
rłykorzystywał do remediacji gleb, sq Sensu stricte substancjarni odpadowynri. co w mojej
opinii ma duze znaczenie aplikacyjne, bo obniża koszty remediacji.

Na uwagę zasługuje teŻ szczegołowość ana|iz, określanie frakcji metali cięzkich oraz
inne typowe analizy Środowiskowe to rzecz oczywista w tego rodzaju badaniach. Ale
Habilitant rÓwniez określił rvłaściwości fizykochemiczne biorvęgli. uiył. zaawansowanej
techniki FTIR, aby zmierzyć udział róznych grup ftrnkcyjnych rv biou.ęglach stosow.arry'ch w
stabilizacji gleb. Zbadał takzę właściwości wymywajqcego roztworu substarrcji humusow.yclr
(napięcie powierzchniowe roztworów łącznie z określeniem krytyczriego stęzenia
micelarnego).

Podsumowuj4c omórvienie zawartości cyklu publikacji, stwierdzam, ze jest on
tematycznie spójny. Publikacje ł4cz4 się w jedno duze opracowallie dotyczace remediacji gleb
zanleczyszczonych metalami cięzkimi i arsenem dwoma metodami: stabilizac'vjnymi i



Wvmywaniem ZaniecZysZCZęn. Wartość merytorycznq cyklu publikacji oceniam bardzo
nysoko.

Jeśli chodzi o jakość bibliometryczn4 tego cyklu publikacji, to stwierdzam' Ze Suma
wartości Impact Factor tego cyklu wynosi 24.553, zaś suma punktów MNiSW rórt'na jest
290. W 8 z 9 tych prac wkład Habilitanta stanowi nie mniej ntŻ 50oń. a w drł'óch publikacjach
Habilitant jest jedynym autoręm, stąd jego r,vkład wynosi |00%. W czterech pracach dr inŻ.
Zygmunt Mariusz Gusiatin był autorem koncepcji badań, zaś w pięciu współautorem
koncepcji badań. Az w siedmiu artykułach był autorem korespondencyjnym. co oznacza jego
odporviedzialność za przygotorł'anie ostatecznej wersji manuskryptu oraz dyskusję Z
krytycznymi recenzjami. Widać więc wyraŹnie, Że Habilitant odgrywał wiodąc4 rolę lv tych
publikacjach, co Llwazam za szczegolnie istotne ptzy ubieganiu się o stopień doktora
habilitowallego. Bior4c jeszcze pod uwagę wartośc naukorvą czasopism, w których Habilitant
opublikował te artykuty, nrierzonę współczynnikiem Impac,t Fuctor oraz liczbq punktórt'
Ministerstrva Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. ostatecznie oceniam całościorvo. ze jakośc tego
c.vklu publikacji jest bardzo wysoka. wręcz w}'rózniaj4ca się' Niełatwo jest uzyskać
publikacje o liczbie punktów MNiSw równej 45, a takich w c1,.klu Habilitant przedstawił 2.
Równiez wazne jest to. ze Habilitant nie włqczył do tego cyklu Żadnej publikacji o liczbie
punktów 15. Takie publikacje s4 obecnie uwazane zaprzeciętne.I jeszcze na\eŻy dodać. ze te
publikacje ukazały się w ciqgu trzech lat (2015-2017). co śrviadczy o pracowitości
Habilitanta. Wyraznie widać, Że badania prowadzone w celu uzyskania takiego cyklu
publikacji były dobrze zaplanowane.

3. Ocena całokształtu dorobku Habi|itanta

3.1. Ocena dorobku naukowego.
osi4gnięcie habilitacyjne dr. inz. Zygmunta Mariusza Gusiatina oceniłenr bardzo

rtysoko. Patrzqc na jego pozostały dorobek naukowy. równiez nie mam zadnych lv4tpliw.ości.
ze Habilitant jest zdecydorvanie wyrozniaj4cynt się naukolvcem w uprawianej przez siebie
dyscyplinie naukowej, czy|i tnŻy nierii środowi ska.

Jego dorobek publikacyjny po uzyskaniu stopnia doktora, rvczeŚniej miał f arrykuły w
czasopismach z IF. obejmuje 84 prace, w tym aŻ 24 wydrukowane w czasopismach
posiadaj4cych Inrpact Factor. Jest to zdecydowanie doskonały wynik. Dodatkowe 5 ańykułórv
to arlykuły punktowane z listy B MNiSW. Równiez |3 rozdział.ów monograficznych. w tym 8
opublikowanych rv języku angielskirn robi duze wrazenie, podnosz4c jakość dorobku'
Pozostałe prace to róznego rodzaju prezentacje konferencyjne (1ó publikacji było na
konf.erencjach międzynarodowych). Habilitant wygłosił 3 ref-eraty w języku angielskim i
jeden w języku polskim.

Dane bibliometryczne rr.szystkich publikacji dr. inŻ. Zygmunta Mariusza Gusiatina s4
równiez na wyrózniajqcyni się poziomie. Według Web of Science Core Collection liczba
cytowań to 170 (158 bez autocytowan).Liczba tych c1.towań bardzo szybko rośnie, bo na
czas pisania niniejszej recenzji było to juz odporviednio 213 i 200 cytowań' Indeks Hirscha
równy 8 jest w nrojej opirrii bardzo uysoki, jak na ten etap kariery naukowej, co śrviadczy. ze
prace Habilitanta Sq uznane w międzynarodowym środowisku naukowym, częSto czytanc i
cytowane' Zpozostałego dorobku 17 prac (nie licz4c cyklu) ai 1| z nich opublikowanych
zostało rv czasopismach pr"rnktacji MNISW > 20 pkt. Łqczna ptrnktacja za publikacje przed i
po uzyskaniu stopnia naukowego doktora wynosi: IF: 58,321, punkty MNiSW : 84.1, co jest

Świetnym wynikiem.
oprócz działalności czysto naukowej Habilitant rvspółpracował z przemysłem, cze.t]o

o\ł'ocen1 Są opracowania w1,trg'ane na zlecenie podmiotów gospodarczych:



|. Brzuzan P', Gusiatin Z.M.. Wojnowska-Baryła |' 2014' Wy,niki ana|izy fizyko-chemicznej wod-l'
rzecznej (rzeka Jemiołówka) oraz ana|izy metali ciężkich w wodzię rzecznej oraz osadach dennych
rzeki Jelniołórvka. opracowanie na zlecenie Zakładu Tymbark S'A. w olszt1'nku. rvo.j' rvarmińsko-
mazurskie.

2, Gusiatin Z.M'. Klimiuk E' 20i4. Przygotowanie we rvspÓłpracy z przedsiebiorstwem EUR)INTEGRA
Jarosłarv Ambroziak wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,.Intensyfikacja bioremediacji gruntór,v
zanieczyszczonych produktami naftowynli ze wskazanienr mozlirvości produkc;'jny,ch oczyszczone.j
gleby'' w ramach Programu Badań Stosorvanych. III konkurs Narodorvego Cęntrum Badań i Rozrvoju.

3.  Bulkowska K. '  Gus iat in Z.  M.,  B iałowiec A.  20l  l .  Koncepcja Zastosowania technologi i  b iorernediac.| i
odpadowej gleby zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi. jako metoda odzysku odpadów -
Rl4. rv zak|adzie Rulrr sp. z o,o, z|okalizorvanym w rniejscorvości Konojady. gnl. Jabłonowo
Pomorskię, stanowiącej inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów rv całości lub części. na
zlecenie zakładu Rum sp. Z o.o. w Konojadach.

4. Wojnowska-Baryła I., Gusiatin Z., 2001, ocena efektywności oczyszczania ścieków rv oczyszczalni
ściekótl ' l l 'Gierzrvałdzie i propoz.vcje zmian rvarunków eksploatacji reaktorów SBR. opracorvanie na
zlecenie oczyszcza|ni ścieków w Gięrzwałdzie, gmina Grunwald, rvoj' warlnińsko-mazurskie.

-5. Wojnorvska.Baryła I., Gusiatin z.,2004, Warunki t|enorve oraz charaktęr}'styka osadu czynnego \\'
oczyszcza\ni ściekórv w Gierzrvałdzie. opracowanie na zlęcęnię oczyszcza|ni Ściękólv w Gierzrvałdzie.
gmina Grun rr'ald' rt'oj' rvarln ińsko-nrazurskie.

Jest równiei współautorem jednęgo ZgłoSzenia patentowego. U\Ą'aZam, Żejest to niezły wynik
współpracy Z przen]Ysłem.

Dr inŻ' Zygmunt Mariusz Gusiatin uczestniczył w realizacji aŻ 10 projektóW
badawczych. w tyrn w 4 projektach KBN/MNiSWNCN i I projekcie strategicznynl NCBiR.
Pozostałe to projekty wydziałor,ł.e (statutowe i inne). Spośród tych l0 projektów badawczych
Habilitant był kierownikieni w 4 znich.

Uznanie międzynarodowe badań działalności Flabilitanta jest rowniez potrvierdzone
przez wykonanie 5l recenzji publikacji naukowych, wtym 4l recenzji w 20 czasopismach z
l i s t l , JCR o IF od 0,3 i9 do 8,734.

Habilitant jest równiez laureatem Nagrody Indywidualnej I stopnia Rektora UWM rł
olsztynie w 20l6 r. za działalnoŚc naukowę

Na szczego|n4 uwagę Zasługuje fakt bycia członkiem komitetu redakc'vjnych
czasopism nauko\Ąych krajowych i zagranicznych, a sę to:

1. Environrnental Analysis & Ecology Studies, Crirnson Publishers jako Associate Editor.
2. Environmental Biotechnolog., (lista MNiSW. część B. pozycja 499). University of

Warmia and Mazury jako członek rady naukowej.
Habilitant jest rór,vniez członkienr towarzystw naukowych: Polskie Torr,arzystr'vo Substancji
Humusowych" International Humic Substances Society, European Geosciences Union. a
takŻę członkiem temat:lcznej sieci naukowej Biotechnologia Srodowiskowa ENBIoNET

Zdecyclowanie najsłabszym punktem w dorobku Habilitanta jest ogranicZona
współpraca międzynarodowa. Przede wszystkim dr inŻ. Zygmtrnt Mariusz Gusiatin nie był na
Zadnym dłuŻszym (powy'zej ó miesięcy) naukowynr stazu zagranicznynr, ani narr'et na
naukowym stazu krajo\\rym' Jego pobyt w offenburgu w University of Applied Sciences był
stazem dydaktycznym. I jest to jedyny jego nieco dłuŻszy (3 tygodnie) rtyjazd zagtaniczny'
Pozostałe wyjazd.v poza macierzystq jednostkę to krótkie r,varsztaty czy kursy o mniejszym
znaczeniu jak:

1. Lublin, Pol itechnika Lubelska, Wydział Inżynieri i  Srodowiska,22-25.1|.20|6,
warsztaty z zakręsu energii odnawialnej Renewable Energy Workshop (w języku
angielskim).

f. Poznań, Uniwersytet im. Adarna Mickiewicza w Poznaniu, W1,dział Cliemii, Zakład,
Analizy Wody i Gruntów, |)-If .03.2009, szkolenie praktyczne w zakresie zagadnień
zwiqzanych z ana|tz4 specjacyjną oraz technikami ł4czonymi wykorzyst}'Wan).mi rr
oznaczeniach ni erwi astków.



3. Puławy. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. 09-1 1 .10.2006. Kurs II stopnia
z dziedziny Absorpcyj nej S pektrometri i Atomowej .

4. Gdańsk, Politeclrnika Gdańska' Wydział Chemiczny, Centrum DoskonałoŚci Analityki
i Monitoringu Srodowiska. 05-3 i .O7.ZOO4, Studium Podyplomorve Analitykct
za ni e c zys zc ze ń ś r odoyt, i s ka i żyu noś c i.

Do jego dziatalności naukowej o charakterze międzynarodowym. choć w ograniczonym
stopniu. moŻna za\icz7,c pełnienie funkcji opiekuna drvóch doktorantów z Technical
Universit), of Isai w Rumunii. Doktoranci realizowali badania z zakresu titoekstrakcji metali
cięzkich z gleby oraz chatakterystyki odcieków składowiskowrych w aspekcie występowania
metali cięzkich. Habilitant był takze opiekunem naukowym Stazu doktorskiego doktorantki z
Wydziału Inzynierii Rolniczej. Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa na Litwie. Wszystko
to było jednak realizowane na macierzystej uczelni Habilitanta.

, WaŻnym elenlentem jego kariery jest to, Że w 2017 r. Rada Wydziału Nauk o
Srodowisku UWM w olsztynie powierzyła mu funkcję promotora pomocniczego w
przewodzie doktorskim.

Podsumowuj4c. pomimo jednej słabej strony w jego dorobku naukowym (s|aŻe poza
nracierzvstq uczelni4) oceniam całokształt dorobku naukort'ego bardzo rtysoko.

3.2. ocena działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej

Działalność dydaktyczna Habilitanta jest bardzo szeroka. To jest nie tylko
prowadzenie obowiązkowych zajęĆ dydaktyczrrych, które zawsze pojawiajq się rv dorobkaclr
habilitantów z v,\,iszych uczelni. Dt ini. Zygrnunt Mariusz Gusiatin rvielokrotnie doszkalał
się w pror,vadzeniu za1ęć dydaktycznych począrvszy od:

- kursu pedagogicznego organizou'anego przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej i
Doradztwa Zawodowego w olsztynie' dzięki którerrru uzyskał ku'alitikacje
pedagogiczne. poprzez

- warsztaty dotycz4ce mozliwości wspierania studentow głuchych i słabosłyszqcych na
UWM w Olsztynie.

- indyrł.idualne kursy języka angielskiego z natirc speakerent dla naucz1.cieli
akademickich. az do

- 3-tygodniowego stazu dydaktyczny w Uniwersytecie w Offenburgu fiuz wyzej
wspomnianego jedynego jego dłuzszego wyjazdu zagranicznego)'

Dzięki temll ostatnienru na powyzszej liście wyjazdowi Habilitant realizuje zajęcia rra
studiach międzynarodowych rv ramach r,vspółpracy Uriiversity of Applied Sciences \\.
off-enburgu (Niemcy) oraz UWM w olsztynie. Ta aktywność Habilitanta jest zdecydowanie
wyrózniająca.

W ciqgu swojej pracy na UWM w olsztynie dr inz. Zygmunt Mariusz Gusiatin
przygoto$ywał i pror,vadził zajęcia dydaktyczne z 15 przednriotów (8 z nich koord1.norvał).
Były to wykłady. ćwiczenia laboratoryjne. audytoryjno-obliczeniowe i projektowe. w języku
polskim lub angielskim, a więc właściwie prowadził. zajęcia w prawie wszystkich formach.
jakie występuj4 na uczelniach wyzszych.

Prowadzone przez niego przedmioty to: technologia wody i ścieków. lnetody
biotecl.rnologiczne w ochronie środowiska, zanieczyszczenie i remediacja gruntów.
projektowanie układów technologicznych oczyszczania wody i ściekow. technologie
stosowane w ochronie środowiska, remediacja gruntów, bioremediac1a. analitycal training.
biotechnology in ent,ironmental protection. design ol' biotechnological processes in
enyironmental pro|ection, g|eboznawstwo i rekuitywacja gleb. Systelny renrediacji gruntór,r'.
bioremediacje. biotechnologia r,l. ochronie środowiska. Chciałbym w tym miejscu zwrócić
uwagę. ze większość z nich idealnie współgra z zainteresowaniami naukowymi Habilitanta.



[)r inz. Zygnrunt N{iiriusz Cusiatin b5,'ł opiekrrnęnt nirtlkorvy'nr 9 pracl inżr'nicrskrclr
oIaZ 12 prac nragistcrskich na ki*runkaclr oohrona środorr,iskir. inz;.rrieria środolviska.
lriotcc}rrrologia cr;rz lrioteclrnologia Środorviskorva. B.vł takze pronrotorcm prlrc}'nragisterskiej
it .iczr'ku irn-a,ielskirrr realizorr:trtrc.j przcz strrdenta studiclrł.trligclz1.liar<)d()\\.\.ch rla spccjnlrlości
{'rotess }inginee.ring i Envirll..łłnentcrl ProłelLliotl ttnd lliotethnz/0{!' Takze tcccnztlrł'ał prilĆe
rJ1.plr:morve inzvrrierskie i nłrgisterskie' Dobr.vrn doclatkit.m dn dzia]alności r1.vdaktl.czn*j sil
CZ l eI} a rt.l' k uły pclpttl anro.nauko vr'e a ul ors twa }[abi l ita n ta.

I,odsLrmorwjac^ działalncść d'vrlaktyczną Habilitanta occttiilnt bardzo r'v.vsoko.

3.3. Działalność rrrg*nizacyjn:t

Dr inz' Zvgnrrrnt N4aritrsz Gtlsiatirr jest błrrdzo akt\'rvnr'.,v tlziałirlności orglrllizlrc"lirlc.i
na-!.Zct]Z nrirciera1.s[ego rrry<lziaiu iuczclni. Został r-rtr rr1'branv człolr}ia Rad;,\\,;.vtiziirlrr NlLllt
o Sloclorvisku. Lj\\iNl r'v 01szt-vnie nakaciencję ?016-202() tlraz clo Scnatu Lr\ĄJh,t u.0lszt1'nic.
{ tłrkr'e kadtrrcI a 2{l 1 6-.:{i2CI).

t]dziela się cln lv orgairizorvaniu pl"ocesu dvclaltt1,'uzlrc{o srł'o.jcgo rt1,clzia}r"r. .lcst
człrlnkitnr Kierrtnkorvego Z,t-społu ds. Zapervniatlia Jakości Ksztillccniii na kicrtrnkr"r
Gclspodarcl.uvanie Zasobami \łrodnynii na Wydziale Nauk tl St.oclorrisku otl roku
akirilctrrickiego 2016i2017 al"az Człolrkietn Zcspołrr opracorr.rrjąccg(] nr}\Ę. l]1.ogranl strrdjórr
na kicrttnku ..C'iospodarorvanie ZiłSobami lvodnYmi'' na \\/yrlzia|c Nauk o Sroclclrvisklt. cld roku
akadernickiego 20 1 51?0 I 6.

Doclalkorł,o .iest cz}tlrrkiem W1,działcl.'vcj Konlisji cis. dodatku mot-Ywac1.incgo t1la
naLlczl.cieli akac1ernickieh oraz pracort.nikorł'nic będąc1'ch nartcz1.cir.:latni akatJcntickinii.

Br1 taltzr członkierrr zespołu prz}'gotowującego r,v:riclski rl cloi.in.usorr'&nie kierulrku
zaniarr'ianego Othranrr śrot*;tt'ir'ka i lłl:1'nierią środtllt,i.yłei na $1.clzialc Nauk .'l ŚrodrrrriskLl.
f i\\ '\ '{ r.v roku lkadernickinr 3010/2011 orgz 20llDAlz.

Drt,ukrotnie b1'ł opiekrrnenr roku: nil studiłtch stacjolrarn.vr:h pierrvsz.eu,l sto1rt1i;1.
|kicrtxrt:k: t}chrons śrrrdrriviska) rrraz rra studiaclr stacjonarni.clr rlrugiego St(]tr]nia. (kierLrnck:
ochronir śrcrdorviska) rra W1,dzial* Nauk o Sroclorvisku U\Vlv{. Przygt"lltlrr'a.i rtirr.nicz s7cI.cg
szko ] cli. l'o. rviększości zrł.i4zanvc.lr z tęm$t1.ką analityczną.
/,a swoja dziirłalntrśĆ organizacv.jnq otrzynrał kilka nagród:

l. Nagrtleja zcspołorvtr I{cktora (Jnirr.crs'v.tctrt \łiarnliriskcl-'\{irzr-irskicgo rr- ()lsztr.Itic
II stopniir Za o$iągnięcia lv dziedzinie orgarrizac1'illcj' ?0l5

3. Nagrorla Zcspc}ło\\.ll l{cktora LJrrirvcrs1.tctrr Warnririsko-Mazurskicgr.l lr. olszti.nir.
Il stopnia za osia1gnięcia lt, dzicdzinie organizac1'illf i. 20l2

i. D1.'pl*m ltektoril Unirversytetu Wannirisko-N,lazurrskiego \! ()1szt1'nie zlil
szczegrilne osiągnięcia orgarrizircy'jne. 201 1 .

Pildsulnorvuj4c. clziałalnośc orgatrizacyjna Flabi1itarrta.jcst rt.nrojej opinii ''vvrózniajaca.

.l. \\Jniosck końcotr.1'

Biorac pod Lllveg$ osiągnięcia naukor,ve' d;,'ł"1akt1,cznc. orgrrnizac1jne i
populzu;,'zatorskic dr. inz' Z;'gnrturta Ir{ariusza Gtrsiatina strvierclzanr jedntrznłcznie' zc
spełnia on \\.Yln$girniir slbnrrulort.anc rv tlstarvie z drria 14 rtrarca 20()j rokir o stopnitrclt
ltaukorvy'c}r i t1,'tule naukclrłyllr r' po.in. Zfil. ol.i.lz lv aktaclr 1....ykonarvczycli dcl tci7t. tlsta\\.\
Sta\\'iane kand1'datorn dL] Stopnia cltlktora lrabilitorvanego' Zatcn"I składanr rirliosck o ltaclallie
dr inz. Zy,gmunlorl'i N,lariuszo'ni Gursiatinolvi stopnia clolttora habilitori'ancgo natrk I
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