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OCENA
osiqgnigcianaukowegopt.
,,Odzyskmetaliszlachetnychw szczegolno6cizlota,platynyi
palladuz silnie rozciefczonychroztwor6wzawierajqcychich
kompleksyw ukNadzie
Me(ll,lll,lV)-Cl-H2O"
oraz
".
caloksztattudorobku badawczego,dydaktycznego
i organizacyjnegodr in2.MarkaWojnickiego
Podstawqopracowania
niniejszejrecenzjibylopismoDziekanaWydziaNu
Metali
Niezelaznych
AkademiiG6rniczo-Hutniczej
im. StanislawaStaszicaw KrakowieProf.
dr hab. TadeuszaKnychaz dnia 29 maja 2018 r. z informacj4
o powoNaniu
mnie
decyzj4Komisjido SprawStopnii TytuNow
Naukowychw dniu 11 maja 2018 r. na
recenzentaw postqpowaniuhabilitacyjnym
dr inZ. Marka Wojnickiego.Recenzjg
przygotowalam
na podstawieotrzymanejdokumentacji
obejmuj4cej:
Wniosekdr inZ.
MarkaWojnickiegoz dnia 6 lutego2018 r. do Komisjido Spraw Stopni i TytuNow
postgpowania
Naukowycho przeprowadzenie
habilitacyjnego,
Autoreferatw jgzyku
polskimi angielskim,publikaqeoraz zaNqczniki
zawierajqcewszystkiewymagane
dokumenty
orazinformacje.
Informacjeo96lne
Dr inZ.MarekWojnickiukohczylstudiainzynierskie,
a nastgpniemagisterskie
na kierunkuMechanikai budowamaszyn na WydzialeInzynieriiMechanicznej
i RobotykiAkademiiG6rniczo-Hutniczej
w Krakowiew latach2007i 2008,uzyskujqc
tytul magistrachemii po obronie pracy dyplomowej,,Wyznaczanie
strat energii
cieplnej na rurociqgachparowych metodami termowizyjnymi",
wykonanej pod

kierunkiem
R6wnolegle
dr in2.Wfodzimierza
Sobolewskiego.
studiowalna kierunku
Metalurgiana Wydziale Metali Nie2elaznych
AGH i w roku 2008 uzyskaltytuN
zawodowymagistrainzynierapo obronie pracy dyplomowej,,Kinetykaadsorpcji
kompleksowchlorkowych
zlota(lll) na wggluaktywnym",wykonanejpod kierunkiem
dr in2. KrzysztofaPacNawskiego.
W roku 2009 rozpoczfrstudia doktoranckiena
Wydziale Metali NiezelaznychAGH, kt6re ukoriczyN
w roku 2014 obronE pracy
doktorskiej,,Kinetyka
adsorpcjikompleks6w
Au, Pt, Pd na wqglu aktywnym",kt6rej
promotorembyNprof. dr hab. inZ. KrzysztofFitzner.Obecniejest zatrudnionyna
stanowiskuadiunktaw KatedrzeFizykochemii
i MetalurgiiMetaliNie2elaznych
na
WydzialeMetaliNieZelaznych
AGH,
Ocenaosiqgnigcia naukowego przedstawionegow przewodziehabiIitacyjnym
Na osiqgnigcienaukowestanowiqcepodstawgubieganiasiq o stopiehdoktora
habilitowaii
ego pzez dr in2. MarkaWojnickiegoskladasiq cykl 12 arlykuNow
wtaz
z komenta"zem.
11 spo5r6dtych artykulowzostaNo
opublikowanych
w czasopismach
zbazy JCR:Journalof Photochemistry
and Photobiology
A: Chemistry(2), Journalof
lndustrialand EngineeringChemistry(1), Transactionsof NonferrousMetalsSociety
of China(1), AustralianJournalof ChemistryQ), ReactionKineticsMechanismsand
Catalysis(2), Journal of MolecularStructure(1) oraz Archives of Metallurgyand
Materials(2), natomiastjeden wydanow czasopismieRudy i MetaleNiehelazne.
WSr6dpublikacjiz cyklu habilitacyjnego
naleZywyr6zni63 samodzielneartykuNy,
w tym 2 w czasopismach
z bazy JCR. W wigkszo6ci(719)z pozostalychartykuN6w
z cyklu habilitacyjnego
dr inz. Wojnicki byNpienruszym
autorem, a Jego udzial
polegaj4cyna wykonywaniubada6,analiziewynikowi redakcjipracybyt duzy:w 5
wynosit80%, aw4od 60 do 85%. Dla wszystkichpublikacjiHabilitantokre6lil
jak i doprecyzowal
zar6wnosw6jprocentowyudziaN
w ich powstaniu
na czympolegal
w badaniai opis uzyskanych
JegowkNad
wynik6w.W dokumentacji
sq oSwiadczenia
wszystkichwsp6lautorowpotwierdzajqce
deklarowanyudziaNdr inZ. Wojnickiego
w tych publikacjach.
Z wyjqtkiem1 artykufuopublikowanego
w czasopi6mieRudy
iMetale NieZelaznew jgzyku polskim, pozostale sq w jqzyku angielskim.
Sumaryczny
lF publikaqiz cykluhabilitacyjnego
18,718.
podstawgpostqpowania
Cel bada6stanowiqcych
habilitacyjnego
dr in2.Marka
Wojnickiego to opracowanie efektywnych metod odzysku wybranych metali
szlachetnychz silnie rozcieficzonych
roztwor6w,w przypadkukt6rychnie mozna
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stosowacklasycznychmetodstrqceniowych.
Badaniaprowadzonebyly dla ukNadow
homogenicznych
z zastosowaniem
kilkureduktor6w
formiejonowejlub molekularnej
oraz dla ukNad6w
heterogenicznych,
w kt6rychwykorzystanoadsorbentywqglowe.
Komentarzdo cyklu 12 artykulowtozpoczynakr6tkiwstqp wskazujqcyna kierunek
icel bada6,aspektekonomiczny
i ekologiczny
odzyskiwania
metaliw procesach
technologicznych
otaz ograniczenia
obecniestosowanych
metod.
W badaniachnad odzyskiemmetaliw ukfadachhomogenicznych
wykorzystano
jako reduktorydimetyloamino
boran,metalorazjony 2elaza(ll). Wynikibadahs4
przedstawione
w pracachA.3,A.4,A.8,A.10,A11, A12.W przypadku
zastosowania
dimetyloaminoboranu (A.10) jako reduktoranie uzyskanosatysfakcjonujqcych
jak i tworzenie
wynik6w,zar6wno ze wzglgdu na wysokie koszty,toksyczno66,
zawiesinkoloidalnychmetali uniemo2liwiaj4cych
ich filtracjq.W kolejnychpracach
(A.11, A.12,A.3) przeanalizowano
mo2liwo56
wykorzystania
fotochemicznej
redukcji
przy u2yciujako reduktorametanolu;przebadano
mechanizmyzachodzqcych
w tych
ukfadachreakcji.Uzyskanewynikiwskazujqna mozliwoS6
wykorzystania
tej metody
do separacjimetalidzigki ich selektywnejreakcjiz reduktoremprzy zastosowaniu
odpowiedniej
fali do wzbudzaniaokreSlonego
dNugoSci
typujon6w.Metodata zostaNa
przedstawiona
patentowym.Metoda fotoredukcjir6wniezwykazuje
w zgNoszeniu
ograniczeniaw stosowalno6cize wzglqdu na mozliwoSctworzenia zawiesin
koloidalnychi toksycznos6metanolu.Dalsze badania HabilitantazostaNywiqc
jon6w Fe2* (A.8).
ukierunkowane
na wykorzystanie
reduktoranieorganicznego,
W przypadkutych uklad6wnie stwierdzonoformowaniafazy koloidalnej;
w wyniku
reakcjiredukcjiotrzymanofazg metaliczna,.
Ograniczeniem
tej metodyjest mozliwo66
jej zastosowaniatylko do zNofa,w przypadkukompleks6wchlorkowychplatyny
i palladunie moZnajej wykorzysta6ze wzglqduna wyzsze potencjalyredoks.Ze
wzglgduna znaczenieekonomiczneprocesuodzyskiwania
Pl oraz Pd przebadano
teZ wykorzystaniemr6wczanupotasu jako reduktora,co zwiqzanejest z jego
wykorzystaniem
w procesachhydrometalurgicznych
w KGHMPolskaMiedz.W pracy
(A.4) przeanalizowano
wieloetapowyprocesredukcjimr6wczanemi ocenionojego
jako do56niskqze wzglgduna tworzeniekoloid6w.
efektywnoS6
Ograniczenia
metododzyskumetaliszlachetnych
w ukladachhomogenicznych
przy wykorzystaniur62nych reduktor6wskfonily Habilitantado podjgcia proby
zastosowania
metodadsorpcyjnych
z wykorzystaniem
wqgliaktywnych.
W cykluprac
(41, A.2, A.5-7,A.9) przedstawiono
wyniki badah nad mechanizmem
i kinetyk4
Recenzjaw postgpowaniuhabilitacyjnym dr inz M, Wojnickiego
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proces6w adsorpcji kompleks6w chlorkowych jonow metali szlachetnych.
W przypadkuzlotauzyskanobardzodobrewyniki- stwierdzono,
2e kinetykaprocesu
adsorpcjijest kontrolowana
dyfuzyjnie,co pozwoliNo
na zastosowanieefektywnego
ukladudo odzyskumetalu na drodzeadsorpcjii redukcjina materialewgglowym.
patentowegodotyczqcego
Otrzymanewyniki pozwoliNy
na opracowaniezgNoszenia
przerobuodpad6w
selektywnego
odzyskuzlota w procesachhydrometalurgicznego
poptzezwykorzystanie
adsorpcjijonow na wggluaktywnymz r6wnoczesnE
redukcjq
- usunigciedo 99%
do formymetalicznej.
Procesten wykazujewysokEefektywnoS6
zNotaiseparacjgod mniejszlachetnych
metali.
Badanianad wykorzystaniem
metodadsorpcyjnych
do odzyskumetalizostaly
nastqpnietozszerzonepzez Habilitantana kompleksychlorkowepalladui platyny.
W przypadkutych metalistwierdzono
odmiennymechanizmproces6wadsorpcji.Dla
P(lV) zauwahonoredukcjgdo Pt(ll) bez tworzeniafazy metalicznejna powierzchni
prowadzono
materiaNu
wgglowego.
Badaniaw tym ukNadzie
w warunkach
zmiennego
pH; wykazanoistotnywpNywformy kompleksuchlorkowegoPt(lV) na mechanizm
reakcjipowierzchniowych.
Do opisuprocesuzaproponowano
modeluwzglgdniajqcy
ustalenierownowagipomiqdzyjonamiadsorbatuw roztworzeobjqto6ciowym
i fazie
powierzchniowej,a

nastgpnie redukcjg powierzchniowE.Podobne badania
przeprowadzono
dlajonowpalladu.
przez dr inZ.
ReasumujqcmoZnastwierdzic,2e cykl artykufowprzedstawiony
MarkaWojnickiego
w postgpowaniu
habilitacyjnym
nalezyoceni6wysoko,biorEcpod
uwagezar6wnopoziomnaukowyjaki i aspektaplikacyjny.HabilitantprzeprowadziN
szerokiebadanianad roznymimetodamiodzyskumetaliszlachetnych
w ukNadach
planowania
homo-i heterogenicznych.
Wykazalsiq umiejqtno6ciE
badah,stosowania
r62nychmetod doSwiadczalnych
w celu pelnego opisu proces6wzachodz4cych
prawidlowejanalizyotrzymanychwynik6w.
w badanych uktadach,umiejgtnoSci4
Osiqgnqfstawianesobie cele, wynikibadah opublikowalw dobrychczasopismach
patentoweopartena uzyskanych
o obiegumiqdzynarodowym,
opracowalzgtoszenia
wynikach.UdowodniN,
ze potrafiefektywniepracowa6,zar6wno
w grupiebadawczej
jak i prowadzicsamodzielnqdziaNalno6c
naukowo-badawczq.
Na podkreSlenie
zaslugujqbadania nad zastosowaniemmetod adsorpcyjnychdo odzysku metali
zwykorzystaniem
wggli aktywnych,ktore stanowi4tahszq alternatywgdla czqsto
stosowanych2ywic jonowymiennych.lstotnym osiqgnigciemjest pgygotowanie
2 zgNoszeh patentowych na

bazie wynikow badaf
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fotochemicznejredukcji do separacji metali dziqki ich selektywnej reakcji
z reduktoremoraz nad wykorzystaniemadsorpcjijon6w na wqglu aktywnym
zr6wnoczesnqredukcjEdo formy metalicznejdo selektywnegoodzysku zNota
przerobuodpad6w.W przypadkukomentarza
w procesachhydrometalurgicznego
do
cyklu habilitacyjnego zabrakNo mi jednak szerszego podsumowania
przeprowadzonychbada6. Ponadto w przedstawionejdokumentacjibrak jest
informacji o prezentacjach
konfere
ncyjnychHabiIitanta.
Ocenacaloksztaftudorobku naukowego
jonow metalina ciaNach
Badanianaukowenad adsorpcjqkompleks6w
statych
dr inZ. Marek Wojnicki rozpoczfl ju2 w trakcie realizacjipracy magisterskiej.
jon6wzlolana wqglu
Uzyskanew tym czasiewynikidotycz4ceadsorpcjikompleks6w
aktywnymzostaly opublikowanew czasopi5miez bazy JCR. Zapoczqtkowanq
tematykqi(ontynuowaN
i rozszerzylw czasiestudi6wdoktoranckich
na badanianad
adsorpcjqkompleks6w
Au, Pt i Pd. Po podjqciuzatrudnienia
na WydzialeMetali
Nie2elaznych
AGH prowadzonedotychczasbadaniazostalyrozwiniqtew kierunku
praktycznegowykorzystaniaproces6wadsorpcjikompleks6wmetali do odzysku
metali szlachetnych.Zakres bada6, w ktorych realizacjiuczestniczyN
i obecnie
uczestniczyHabilitantjest znacznieszerszy. Prowadzim.in. badaniaw ramach
wsp6tpracy miqdzynarodowejotaz partnerstwa uczelni z

przemysNem.Na

podkre6lenie
zaslugujqm.in. prowadzonewsp6lniez partneramiprzemyslowymi
prace nad komerqalizaqqprocesukonwersliditlenkuwqgla do metanuna drodze
katalitycznej
redukcjiCO2,wsp6Npraca
w zakresieprzetworstwa
odpad6wz procesu
przerobkitopy, czy teZ wspolpracaz MennicqMetale Szlachetne.Po uzyskaniu
stopniadoktoraHabilitantodbyN3 stazekrajowe,w tym 1-miesiqczny,
3-miesiqczny
iG-miesiqcznyoraz miesiqcznysta? zagranicznyw HelmholtzZentrum Dresden
Rossendoff.Prowadziwieloletni4wsp6lpracew badaniachnad nanomateriaNami
z grup4 prof. Hesselaz TechnischeUniversiteit
Endhoven,kt6rejwyniki zostatyju?
opublikowane
lub sq przygotowywane
do druku.Dr in2.MarekWojnickiwsp6Npracuje
r6wniez z dr Mutschke z

Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf nad
zastosowaniem
mikroreaktor6w
do separacjijonoww polu magnetycznym
oraz z dr
p6l elektromagnetycznych
Cristofoliniz Universityof Bolognenad oddzialywaniami
na jony metaliprzej6ciowych.
Badanianad nanomaterialami,
recyklingiem
metali
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ifotokatalizqprowadzi r6wnie2 we wsp6lpracyz innymi krajowymi o6rodkami
naukowymi.
Dr inZ.MarekWojnickiwykazujete? du2qaktywnoS6
w pozyskiwaniu
Srodk6w
zewngtrznych
na badania.SprawowaN
i sprawujefunkcjgkierownikaw 5 projektach
badawczych
i pracachzleconych,w jednymbyNkierownikiem
zadania,natomiastw 7
wykonawcq.Nalezy tu podkre6li6uzyskaniefinansowaniadla dwu projekt6w
w ramachkonkurs6wluventusPlus i Sonataw NCN.OtrzymafrownieZstypendium
dla Wybitnych Mtodych Naukowcow ptzyznawaneprzez MinisterstwoNauki
i Szkolnictwa
Wy2szego.
Do uzyskaniastopniadoktoraw roku 2014 dorobekpublikacyjny
dr inZ.Marka
jest znaczqcyi obejmuje19 artykuf6w,
Wojnickiego
z kt6rychduza czqS6(11) zostala
opublikowana
w czasopismach
indeksowanych
w bazie Web of Science(JCR).
Wedlug wykazu publikacjiHabilitantpublikowaN
w takich czasopismachjak:
Nonferrou| Metals Society of China (1), Archivesof Metallurgyand Materials(2),
ChemicalEngineeringJournal (3), lnorganicaChimicaActa (1), Pharmacological
Reporfs (1), Sufface and Coatings Technology(1), Hydrometallurgy(2), Materials
Sciences and Applications(1), Rudy i Metale Nie2elazneRecykling (3), Rudy
przed doktoratem
lMetale NieZelazne(4). SumarycznylF prac opublikowanych
przezdr inz.Wojnickiego
wynosi23,871.Jak wynikaz danychprzedstawionych
Jego
udziaN
w badaniachi redagowaniuwiqkszo6ciz tych prac byl znaczqcy,w pigciu
wynosit70-90o/o,
w siedmiuwynosil45-55o/o
i w kolejnychsiedmiu5-30%.Swiadczy
to o du2ym zaangazowaniuHabilitantaw badania od poczqtku Jego kariery
naukowej.Reasumujqc,dorobek naukowydr inZ. Wojnickiegoprzed uzyskaniem
stopniadoktoranale2yuznacza znaczqcydla tego okresurozwojukarierynaukowej.
po uzyskaniustopniadoktoranauk chemicznych
Wynikibadahprowadzonych
dr in2.MarekWojnickiopublikowaN
w 27 artykuNach
w czasopismach
indeksowanych
w bazie JCR i 7 artykuNach
w wydawnictwach
nie indeksowanych
w bazie JCR.
Publikacjete ukazatysiq w czasopismach:Journalof Chemical& EngineeringData
(1), lnternationalJournalof ChemicalKinetics(1), Pharmacology& Toxicology(1),
Journal of Photochernistryand PhotobiologyA: Chemistry(2), Applied Surface
Science (1), Journal of lndustrialand EngineeringChemistry(1), Transactionsof
NonferrousMetals Societyof China(1), AustralianJournalof Chemistry(2), Journal
of Colloidand lnterface Science(1), ReactionKineticsMechanismsand Catalysis
(2), Journal of MolecularStructure(1), Journal of Flow Chemistry(2), Journal of
Recenzjaw postgpowaniuhabilitacyjnym dr inz M Wojnickiego
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ElectroanalyticalChemistry (1), Archives of Metallurgy and Materials (6),
Magnetohydrodynamics(1), Przemysl Chemiczny(1), PharmacologicalReports(1),
Surface and Coatings Technology (1), Rudy i Metale NieZelazne Recykling (6),
ZaawansowaneMaterialyI Technologieich Wytwarzania(1). W tym zestawieniu
mieScisiq te2 cykl 12 artykuN6w
wchodz4cychw sklad osiqgnigciastanowiqcego
podstawgubieganiasiq o stopiefldoktorahabilitowanego.
Udzialdr inZ.Wojnickiego
przypadk6wdu2y:w 3 wynosil100%,w 16
w powstaniutych prac byNw wigkszoSci
zostaloszacowanyna 50-85%,natomiastw 12 wynosil10-40o/o,
a w 3 - 5%. Taki
stopieh zaangahowaniaw badania i redakcjqartykut6wSwiadczybardzo dobrze
o predyspozycjach
Habilitantado samodzielnejpracy naukowej.SumarycznylF
po doktoraciewynosi42,54,co oznaczadu2qaktywnoSd
artykuf6wopublikowanych
publikacyjnq
i jej systematyczny
wzrost.
S.umaryczny
dorobekpublikacyjnydr inZ. Marka Wojnickiegoto 53 artykuNy,
w tym 38" opublikowanych
w czasopismach
znajdujqcych
sig w bazie JCR, 15
opublikowanych
w innych wydawnictwach.
Wiqkszo66z tych prac ukazafasig
w dobrych i bardzo dobrych czasopismach.
SumarycznylF wszystkichpublikacji
wynosi66,411,liczbacytowah239, w tym bez autocytowah156, a h-index(lndeks
Hirscha)r6wnyjest 11. Dr inZ. MarekWojnickijest te2 wsp6lautorem6 patent6w
patentowych,co potwierdzaaplikacyjnycharakterprowadzonychprzez
i zgNoszeh
Niegobada6.Zwa2ywszyna relatywniekr6tkiczas aktywnoSci
naukowejHabilitanta
(2008-2018)osiqgnigteprzez Niego wyniki mozna okre6li6jako bardzo dobre.
PodsumowujEc
mogq stwierdzi6,2e dr inz. MarekWojnickiprowadzilod poczqtku
jak
swojejkarierynaukowejintensywnq
dziaNalno6c
badawczq,zarownosamodzielnq
i w r6znychgrupachbadawczych,
tematykabadawczabyfa i jest szerokao duzym
potencjaleaplikacyjnym.HabilitantopublikowaN
duzE liczbg artykutoww dobrych
czasopismacho obiegu migdzynarodowym,
relatywniewysoka liczba cytowah
prowadzonymi
przezNiegobadaniami.
Swiadczy
o zainteresowaniu
Ocenadzialalno6cidydaktycznej
Dr MarekWojnickiprowadzina WydzialeMetali Nie2elaznych
AGH r6znego
typu kursowezajqcialaboratoryjne,
6wiczenia,projektyoraz wykfadyz kilkunastu
przedmiot6w,
a takze seminariai pracowniemagisterskie
i dyplomowe.OpracowaN
wyklady oraz cwiczenia laboratoryjne z

przedmiotu Nanomaterials and

nanocomposites.
ByNr6wnieZautoremr62negotypu material6wdydaktycznych.
Byl
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promotorem 5 prac magisterskichi 6 inzynierskich.RoznorodnoS6zalec
(m.in. chemia og6lna,technologieinformatyczne,
dydaktycznych
transportmasy
przezdr MarkaWojnickiegopotwierdzaJego bardzodobre
i ciepfa)prowadzonych
przygotowanie
do ksztaNcenia
studentowroZnychkierunk6wi specjalnoSci.
Nalezy
podkreslicdo5wiadczenie
w opracowaniui prowadzeniuwyklad6w,co potwierdza
przygotowanie
pracownikar6wnie2w zakresiedzialalnoSci
do roli samodzielnego
dydaktycznej.Dr Wojnickijest r6wnie2promotorempomocniczymw przewodzie
polu
doktorskim,,Analizatransportujonow metaliziem rzadkichw niejednorodnym
magnetycznym".
Ocenadzialalno6ciorganizacyjnej
Dr Marek Wojnicki bierze aktywny udzial w ro2nych przedsigwzigciach
organizowanychpzez WydziaNMetali NieZelaznychAGH. Nalezy tu wyro2nic
uczestnictwoprzy organizacji'konferencjinaukowej,jak te2 Festiwalu Nauki,
Malopolskiej
NocyNaukowcowi pokaz6wchemicznych.
Na szczegolnepodkre6lenie
zasfuguje dziatalno6cpopularyzacyjnadla dzieci i mtodziezy.Za dziatalno6c
organizacyjn4
i popularyzatorskq
dr inz.WojnickiotrzymafNagrodgRektoraAGH.
Wniosek koricowy
Podsumowujqcmogq stwierdzi6,ze przedstawiony
do oceny cykl publikacji
wraz komentarzemstanowi sp6jne tematyczniedzieto o dobrym poziomie
pozwala na stwierdzenie,2e dr in2. Marek
naukowym.Analiza tego materiaNu
Wojnickiposiadakwalifikacjeniezbgdnedo prowadzeniasamodzielnejdziaNalno6ci
jest wysoki.Autor
badawczej.Poziomprac wchodzqcychdo cyklu habilitacyjnego
potrafi samodzielnie zaplanowa6 badania, zrealizowaf,je

iprzeanalizowac,

zaproponowa6
nowemetodyanalizywynik6w.MogQwigc stwierdzic,
ze przedlozone
do oceny osiqgniqciespeNniawarunki okre6lonew ustawie o stopniachi tytule
naukowym i proszq Radq Naukow4 Wydzialu Metali NiezelaznychAkademii
G6rniczo-Hutniczej
im. StanisNawa
Staszicaw Krakowieo dopuszczeniedr inZ.
MarkaWojnickiego
do dalszychetapowprzewoduhabilitacyjnego.
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