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w zwiqzku z postepowaniem habilitacyjnym

Uwasioe6lne

Dr in2.  Marek Wojn ick i  jest  absolwentem dw6ch wydziat6w Akademi i  G6rn iczo-

Hutn iczej  t j . 'Wydziafu Meta l i  N ie2elaznych (k ierunek:  Meta lurg ia)  oraz Wydziafu In2ynier i i

Mechanicznej  i  Robotyk i  (k ierunek:  Mechanika i  Budowa Maszyn) .  W 2008 roku uzyskat

jednocze6nie tytuly zawodowe magistra inzyniera w zakresie metalurgi i  oraz magistra

w zakres ie in2ynier i i  mechanicznej .

Habil i tant przysztoSi zawodowq zwiqzal z metalurgiq, a jego zainteresowania

badawcze zaczqly siq ksztaftowai ju2 podczas realizacj i  na Wydziale Metal i  Nie2elaznych AGH

pracy magisterskiej pt. Kinetyka odsorpcji kompleksow chlorkowych ztota(ttl) no wqgtu

oktywnym, kt6rejwyniki zostaly opublikowane w czasopiSmie ujqtym w bazie JCR.

W 2009 roku Habi l i tant  podjq l  s tud ia doktoranck ie na Wydzia le Meta l i  N ie2elaznych

AGH, kt6re ukor{czyt w 2014 roku uzyskujqc stopieri naukowy doktora nauk technicznych

w dyscyplinie metalurgia, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Kinetyka adsorpcj i

kompleks6w chlorkowych Au, Pt, Pd no wqglu aktywnym. Promotorem pracy doktorskiej byf

prof. dr hab. in2. Krzysztof Fitzner. Nale2y wspomniei, 2e w trakcie studi6w doktoranckich

dr in2. Marek Wojnicki uzyskat dodatkowe f inansowanie w postaci dw6ch stypendi6w ze

Srodk6w Unii Europejskiej (Doctus i Malopolskie Stypendium Doktoranckie), jak r6wniez

(poczqwszy od 2Ot2 roku) rozpoczqt pracq na stanowisku asystenta w Katedrze Fizykochemii

i  Metalurgi i  Metal i  Nie2elaznych macierzystego Wydziatu. Po obronie pracy doktorskiej, od

201-4 roku pracuje w tej samej Katedrze na stanowisku adiunkta.

W latach 2014 - 2017 byt kierownikiem projektu badawczego MN|SW w ramach

konkursu luventus Plus (Syntezo nonoczqstek srebro w mikroreoktorze przeplywowym



w mikrokroplachl, a w 2Ot7 roku uzyskat f inansowanie NCN w konkursie Sonata dla badaf

zaproponowanych w projekcie Walidocja nowego modelu izotermy adsorpcji na wybranych

przyklodach odsorpcji jon6w metali z roztwor6w wodnych. Nale2y wspomnie6, 2e w tym

samym roku dr in2. Marek Wojnicki otrzymaf Stypendium dla Wybitnych Mlodych

Naukowc6w ufundowan e przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyzszego.

Niniejsza ocena osiqgniqcia naukowego oraz istotnej aktywno6ci naukowej

Habil i tanta zostata sporzqdzona na podstawie dostarczonych dokument6w, w tym: (1)

danych osobowych, (2) kopii  dyplomu uzyskania stopnia doktora, (3) autoreferatu w jqzyku

polsk im i  angie lsk im,  (4)  kopi i  12 publ ikac j i  dokumentu jqcych os iqgniqc ie naukowe,  (5)

oSwiadczeri wsp6lautor6w publikacj i ,  (6) wykazu dorobku naukowego, osiqgniqi

dydaktyczrrych, organizacyjnych i popularyzatorskich oraz informacji  o wsp6tpracy naukowej.

Ocena osiagniecia naukowego

Stanowiqce podstawq postqpowania habil i tacyjnego i przedstawione do oceny

osiqgniqcie naukowe zostato przez Habil i tanta zatytufowane Odzysk metal i  szlochetnych

w szczegolnoici zlota, platyny i palladu z silnie rozciertczonych roztwor1w zawierojqcych ich

kompleksy w ukladzie Me(ll,lll,lV)-Cl-H20. Dokumentacja osiqgniqcia naukowego zawarta jest

w LL artykutach opublikowanych (w latach 2Ot4-20171w czasopismach ujqtych w bazie JCR

o wsp6lczynniku oddziatywania ( lF)  w zakres ie 0,57L-4,179 (Sredni  lF  1,702)  oraz w L pracy

w czasopi6mie o zasiqgu krajowym (Rudy i Metale Nieielazne Recykling).

WSr6d wymienionych prac trzy publikacje sq wytqcznie autorstwa dr inz. Marka

Wojnickiego (A.1, A.2, A.10), a w siedmiu kolejnych jest pierwszym autorem (A.4, A.5, A.6,

A.7, A.8, A.9, A.12). Potwierdzony przez wsp6tautor6w udziat Habil i tanta we wszystkich

wie loautorsk ich publ ikac jach waha s iq  od 60 % do 85 % (Srednio 76 %).  Sumaryczny lF

parametryzujqcy cykl publikacj i  stanowiqcych osiqgniqcie naukowe wynosi t8,7L8, a l iczba

cytowad 32 (wedlug Web of Science).

Wskazany cykl publikacj i  dotyczy problem6w badawczych mieszczEcych siq

w obszarze hydrometalurgi i ,  a dotyczqcych odzysku wybranych metal i  szlachetnych (takich

jak platyna, pallad i  zfoto) z si lnie rozciehczonych roztwor6w wodnych (< 10 mM),

w uktadach homogenicznych oraz heterogenicznych. Nale2y podkre6lid, 2e w zakresie tak

niskich stq2eri klasyczne metody strqceniowe nie znajdujq zastosowania. lstotnym jest, ze



prowadzone przez dr in2. Marka Wojnickiego badania o charakterze poznawczym majq tak2e

istotny aspekt aplikacyjny.

Prace Habil i tanta prowadzone byly w Srodowisku kwa6nym (pH < 3) w modelowych

roztworach wodnych zawierajqcych jony chlorkowe, a zatem w warunkach wystqpowania

odpowiednich form jonowych badanych metal i  szlachetnych t j .  kompleks6w chlorkowych

oraz akwa- lub hydrokso- kompleks6w. Habil i tant bowiem gt6wnie na podstawie znajomoSci

kinetyki oraz lnechanizmu proces6w zachodzqcych w badanych uktadach w potqczeniu

z chemiq roztwor6w sugeruje rozwiqzania technologiczne, W ukladach homogenicznych

Habil i tant zastosowaf reduktor w formie molekularnej lub jonowej, a w heterogenicznych do

odzysku platyny, palladu lub zlota zaproponowat r62ne rodzaje wqgla aktywnego.

W obszarze uktad6w homogenicznych zostaly u2yte dwa reduktory bqdqce zwiqzkami

organicznymi  (d imety loamino boran (CH3)2NH.BHz -  DMAB) i  metanol  CH3OH) oraz jeden

nieorganiczny (FeCl2). W przypadku zastosowania DMAB wspomnied nalezy, ze jest to

reduktor  zar6wno p latyny( lV) ,  pa l ladu( l l ) ,  jak r6wnie2 z tota( t t t ) .  Jednak,  przeprowadzone

badania wykazafy jednoznacznie,  2e reduktor  ten n ie jest  odpowiedni  d la  praktycznego

wykorzystania w procesach recykl ingu wspomnianych metal i  przede wszystkim ze wzglqd6w

ekonomicznych i  ekologicznych.  Ponadto,  jak dowi6df  Habi l i tant  produkt  u t len ienia DMAB

hamuje efektywny rozrost ziarna sprzyjajqc tworzeniu siq niekorzystnych koloidalnych

zawiesin tych metal i .

Z kolei, Habil i tant zastosowat metanol jako reduktor, kt6ry reagowat z kompleksem

zfota(l l l )  wzbudzonym foto-chemicznie. lstotnym wynikiem byto ustalenie, 2e badany proces

przebiega w dw6ch etapach.  W pierwszym etapie,  jony z fota( l l l )  absorbujq promieniowanie

elektromagnetyczne przechodzqc na wy2szy stopieri wzbudzenia, w kt6rym reagujq

z metanolem. Nastqpnie,  po zredukowaniu z tota( l l l )  do z tota( l )  zachodzi  powolny proces

dysproporcjonacji  jon6w AuCl2- oraz pojawia siq faza koloidalna zfota, kt6ra r6wniez

wykazuje zdolnoSi do absorpcj i  promieniowania elektromagnetycznego w odr6znieniu od

jon6w Au( l ) .

Nastepnie,  dr  in2.  Marek Wojn ick i  skoncentrowat  s iq  nad okre6leniem mechanizmu

reakcji  kompleksu chlorkowego platyny(lV) z metanolem. Wykazaf m.in., 2e w pierwszym

etapie tego procesu powstajq nanoczqstki platyny, kt6re nastqpnie w wyniku proces6w

dojrzewania Ostwalda oraz koagulacj i  tworzq proszek gromadzqcy siq na dnie reaktora, co

umo2liwia tatwe oddzielenie tego produktu reakcji  od roztworu. Szczeg6lnie interesujqcym



byto usta len ie Habi l i tanta,  2e mo2l iwym jest  okre5lenie d lugoSci  fa l i  pozwala jqcej  na

wzbudzenie jon6w ty lko jednego z meta l i  w mieszanin ie.  Dziqk i  temu reaguje on se lektywnie

z reduktorem, co pozwala na separacjq od innych metal i ,  Obserwacje te pozwolity na

zaproponowanie metody rozdzia lu  p la tyny( lV)  i  pa l ladu( l l )  przy zastosowaniu metanolu jako

reduktora z wodnych roztwor6w zawierajqcych jony chlorkowe, naSwietlanych

promieniowaniem UV-VIS.  Nale2y podkre6l i i ,  2e opracowana metoda stanowi  przedmiot

ochrony patentowej (P.409376). Metoda fotoredukcji  ma jednak pewne ograniczenia jak np.

w przypadku si lnie rozciefczonych roztwor6w powstawanie koloidu zlota oraz platyny,

toksyczno6i metanolu oraz tworzAcego siq w wyniku reakcji  formaldehydu i inne.

Kolejno, Habil i tant prowadzit badania z wykorzystaniem reduktora nieorganicznego

w postaci jon6w Fe2*. Wykazal przy tym, 2e jony 2elaza(l l)  mogq stanowid efektywny

reduktor  d la  Au( l l l ) ,  poniewa2 w tym przypadku n ie tworzy s iQ faza ko lo ida lna.

Prawdopodobnie jest to zwiqzane z du2q si lq jonowq roztworu elektrol i tu, co nie sprzyja

stabil izacj i  ladunku tworzqcych siq zarodk6w krystal izacj i .  Jednak, reduktor Fe2* dale dobre

wyniki jedynie w przypadku odzysku zlota, poniewaz potencjaty redox kompleks6w

chlorkowych p latyny( lV)  lub pal ladu( l l )  sq wy2sze od potencja lu  redoks ukfadu Fe( l l ) /Fe( l l l ) .

Uzyskane wyniki omawianych badari wyralnie wskazafy na du2e trudnodci w odzysku,

z si lnie rozciefczonych roztwor6w, platyny i pal ladu, metal i  stosowanych powszechnie

w katal izatorach. Zatem, Habil i tant skoncentrowaf siq na odzysku tych metal i  majqc r6wnie2

na uwadze problemy technologiczne wystqpujqce na lokalnym rynku (np.  w Mennicy Meta l i

Sz lachetnych lub KGHM Polska Mied2) .  W tym obszarze badawczym anal izowat  proces

redukcji  kompleksu chlorkowego Pd(l l) z zastosowaniem reduktora w postaci mr6wczanu

potasu, stosowanego w KGHM Polska Miedl. Habil i tant wykazaf, 2e proces redukcji  jest

wieloetapowy, przy czym w pierwszym stadium tworzy siq przejSciowy kompleks Pd(l l)-

mr6wczan, a nastqpnie zachodzi redukcja Pd(l l) + Pd(O). Z kolei, powstajqca faza metal iczna

o wta6ciwoSciach katal i tycznych przyspiesza reakcjq redukcji .  Habil i tant ustal i t ,  2e charakter

powstajqcego osadu zale2y gt6wnie od poczqtkowego stq2enia jon6w Pd(l l).

W zakresie ukfad6w heterogenicznych dr in2. Marek Wojnicki do odzysku metal i

szlachetnych zastosowat sorbenty wqglowe Norit ROX 0.8 oraz Organosorb 10 CO 8x30.

W pierwszej kolejno6cizajql siq odzyskiem w procesie adsorpcj i  Sladowych i lo5ci jon6w ztota.

Badajqc kinetykq adsorpcj i  kompleks6w chlorkowych ztota(l l l )  na wqglu aktywnym Norit ROX

0.8 wykazat, 2e proces ten przebiega w obszarze dyfuzyjnym . Zatem, Habil i tant wiele uwagi



po5wiqcit warunkom hydrodynamicznym zar6wno w uktadzie przeptywowym jak

i w reaktorach cykl icznych z mieszaniem mechanicznym. lstotnym wynikiem byto ustalenie,

2e r6wnoczesny proces adsorpcj i  i  redukcji  umo2liwia efektywny odzysk zlota.

Przeprowadzone analizy metodami spel<trofotometrycznq oraz AAS wykazaty obni2enie

zawartoSci ztota poni2ej progu detekcj i  tych technik (np. dla AAS ponizej 1 ppm). podobne

wyniki uzyskano dla wqgla aktywnego Organosorb 10 CO 8x30. W tym przypadku, do opisu

badanego procesu Habil i tant zastosowat zlo2ony model uwzglqdniajqcy reakcjq pierwszego

rzqdu wzglqdem substratu oraz kontrolq dyfuzyjnq na granicy faz.

Na podstawie uzyskanych interesujqcych wynik6w doSwiadczalnych opracowano

zgtoszenie patentowe (P.4I9 685) dotyczqce selektywnego odzysku zlota z wykorzystaniem

efektu adsorpcj i jon6w ztota(l l l )  z r6wnoczesnq ich redukcjq do formy metal icznej. Metoda ta

pozwala na odseparowanie z tota od innych mnie j  sz lachetnych meta l i  (np.  Cu,  Ni ,  Fe i  inne) ,

a przeznaczona jest do przerobu zu2ytej elektroniki i  odpad6w g6rniczo-hutniczych.

Nastqpnie, wykorzystujqc zdobyte do6wiadczenie Habil i tant rozpoczql analogiczne

prace nad procesem odzysku Pd( l l )  oraz Pt( lV)  w ukfadzie heterogenicznym

z wykorzystaniem wqgla aktywnego, stwierdza jqc przy tym wystqpowanie zupeinie innego

mechanizmu adsorpc j i jon6w pal ladu oraz p latyny.  I  tak,  w przypadku adsorpc j i  kompleks6w

chlorkowych platyny zaobserwowano redukcjq Pt(lV) do Pt(l l) ,  co zostato potwierdzone

analizq XPS, Uzyskane wyniki wskazujq r6wnie2 na mo2liwo56 wystgpowania procesu

chemisorpcj i  chlorkowych kompleks6w platyny, a tak2e na si lne przesuniqcie r6wnowagi

reakc j i  w k ierunku produkt6w.

W zakresie prac nad odzyskiem platyny z zastosowaniem wqgla aktywnego Norit ROX

0.8 Habil i tant, stosujqc metodq spektrofotometrycznq UV-VIS oraz technikq AES wykazal

jednoznacznie, 2e forma kompleks6w chlorkowych Pt(lV) ma zasadniczy wplyw na

mechanizm reakcji  przebiegajqcej na powierzchni wqgla aktywnego. Innym wa2nym

wynikiem bylo wykazanie mo2liwo6ci czqSciowej desorpcj i  uprzednio zaadsorbowanych

jon6w platyny. Na szczeg6lnq uwagq zasluguje zaproponowanie dwuetapowego modelu

procesu adsorpcj i  kompleksu chlorkowego Pt(lV) na wqglu aktywnym Organosorb L0 CO,

zakladajqcego r6wnowagq pomiqdzy jonami Pt(lV) w roztworze i zaadsorbowanymi na

powierzchni, kt6re nastqpnie ulegajq redukcji .  Nale2y podkrefl i i ,  2e model ten bardzo

dobrze opisu je dane eksperymenta lne.



Kole jno,  Habi l i tant  prowadzi t  badania nad odzysk iem pal ladu z s i ln ie  rozc iefczonych

roztwor6w z zastosowaniem wqgla aktywnego, stwierdzajqc przy tym, 2e proces adsorpcj i

naj lepiej opisuje izoterma Freundlicha. Ustal i t  r6wnie2, ze badany proces jest znacznie

wolniejszy ni2 adsorpcja platyny i ztota. Wykazat ponadto, 2e proces adsorpcj i  kompleksu

chlorkowego Pd(l l) na wqglu aktywnym jest dwuetapowy. Podobnie jak w przypadku platyny,

w p ierwszym etapie usta la s iq  wstqpna r6wnowaga pomiqdzy jonami Pd( l l )  a  wqglem

aktywnym, a w drugim zachodzi reakcja na powierzchni. R6wnie2 wa2nym wnioskiem byto

stwierdzenie, 2e mechanizm ten mo2e znaczEco siq zmieniad z pH roztworu oraz

poczqtkowym stq2eniem jon6w chlorkowych, co z kolei zwiqzane jest ze zmianq typu

kompleks6w i tym samym ro2nym potencjalem redox. Habil i tant wyznaczyt r6wnie2

podstawowe parametry termodynamiczne rozwa2anego procesu, takie jak energia

swobodna Gibbsa,  zmiany enta lp i i  i  ent ropi i .

Podsuiinowujqc stwierdzam, 2e scharakteryzowane powy2ej osiqgniqcie naukowe

zatytutowane Odzysk metoli szlachetnych w szczegolnoici zlota, plotyny ipallodu z silnie

rozciericzonych roztwor6w zawierajqcych ich kompleksy w ukladzie Me(ll,lll,lV)-CI-H20 jest

wynikiem systematycznie zwiqkszajqcego siq w ostatnich latach rozwoju naukowego dr in2.

Marka Wojnickiego zar6wno w zakresie koncepcji  badari,  warsztatu doSwiadczalnego, jak

i metodologii  interpretacj i  wynik6w przeprowadzanych eksperyment6w. Osiqgniqcie

naukowe zostato udokumentowane 12 oryginalnymi artykutami charakteryzujqcymi siq

sp6jnq tematykq oraz wysokim poziomem naukowym, opublikowanymi w latach 201,4 -

20t7, gt6wnie w wiodqcych czasopismach o zasiqgu Swiatowym.

Dr in2. Marek Wojnicki prowadzit systematyczne, kompleksowe badania

o charakterze poznawczym i apl ikacyjnym w obszarze poszukiwaf mo2liwoSci

odzysku metal i  szlachetnych takich jak ztoto, platyna ipal lad z si lnie rozciedczonych

roztwor6w. Tematyka badawcza jest kontynuacja prac prowadzonych przed

doktoratem, a obejmuje zagadnienia teoretyczne i eksperymentalne, oraz praktyczne

realizacje opracowanych metod.

lstotq koncepcji  badawczej Habil i tanta jest poszukiwanie rozwiqzari gf6wnie na

podstawie znajomo5ci kinetyki oraz mechanizmu proces6w zachodzqcych

w badanych uktadach w potqczeniu z okre5leniem rodzaju i  stq2enia r6wnowagowych

form jonowych metal i  wystqpujqcych w stosowanych roztworach elektrol i t6w.



o Uzyskane wyniki bada6, w ramach osiqgniqcia naukowego Habil i tanta, stanowiq

znaczEcY i oryginalny wktad w rozw6j dyscypliny naukowej metalurgia, szczeg6lnie w

zakresie recykl ingu, w tym projektowania rozwiqzaf odzysku metal i  szlachetnych

z si lnie rozcie6czonych roztwor6w w uktadach homogenicznych i heterogenicznych.

Na szczeg6lne uznanie zastuguje:

platyny(lV) z zastosowaniem metanolu, jako reduktora w Srodowisku kwaSnym.

procesach separacji ,  z uwagi na mo2liwo6i okre6lenia dtugo5ci fal i  pozwalajqcej na
wzbudzenie jon6w tylko jednego z metal i ,  reagujqcego wtedy selektywnie z
reduktorem.

Zaproponowanie metody rozdziafu p latyny( lV)  od pal ladu( l l )  przy u2yc iu metanolu z
roztwor6w naSwietla nych promien iowa niem UV-VlS.

Wykazanie,2e jony 2elaza( l l )  moga stanowi i  e fektywny reduktor  d la  Au( t t l )  z  uwagi
na niewystqpowanie efektu tworzenia siq fazy koloidalnej.

Ustalenie, ze proces redukcji  jon6w palladu z zastosowaniem mr6wczanu potasu jest
wieloetapowy oraz selektywny wzglqdem r6wnowagowych form jon6w
kompleksowych Pd(l l) w roztworze.

Opracowanie metody selektywnego odzysku zlota z wykorzystaniem efektu adsorpcj i
jon6w kompleksowych ztota(l l l )  na powierzchni wqgla aktywnego Organosorb 10 CO
8x30 z r6wnoczesnq ich redukcjq do formy metal icznej.

Zaproponowanie modelu mechanizmu redukcj i  kompleks6w chlorkowych pt ( lV)

zaadsorbowanych na powierzchni wqgla aktywnego (Norit ROX 0.8) z etapem reakcji
redukcj i  Pt ( lV)  do Pt( l l ) ,  co wykazano technikq XPS.

okre6lenie kinetyki adsorpcj i  kompleksu chlorkowego pd(l l)  na wqglu aktywnym
Organosorb 10 CO 8x30 z wykorzystaniem metody spektrofotometrycznej
pozwalajqcej na ciqgte monitorowanie stq2enia jon6w palladu w roztworze.

Zaproponowanie matematycznego modelu reakc j i  adsorpc j i  jon6w Pd( l l )  na wqglu
aktywnym (Norit Rox 0.8) uwzglqdniajqcego wptyw podstawowych parametr6w
prowadzenia procesu takich jak stq2enia reagent6w, temperatura, szybko6i
mieszania roztworu.

Wykazanie, 2e zastosowanie i  odpowiedni dob6r sorbent6w wqglowych umozliwia
odzysk nawet Sladowych i lo6ci platyny, palladu i zlota.



Ocena istotnei aktvwnoSci naukowei

Pan dr in2. Marek Wojnicki juz w trakcie realizowania pracy magisterskiej (Kinetyka

odsorpcji kompleks6w chlorkowych ztota(lll) na wqglu aktywnym\ zdobywaf do6wiadczenie

z zakresu odzysku i separacji  metal i  szlachetnych. Po ukofczeniu w 2008 roku studi6w na

Wydziale Metal i  Nie2elaznych Akademii G6rniczo-Hutniczej kontynuowat swoje

zainteresowania naukowe w obszarze proces6w adsorpcj i  metal i  szlachetnych na wqglu

aktywnym. Studia doktoranck ie (na Wydzia le Meta l i  N iezelaznych AGH) Habi l i tant  ukor iczyt

w 20L4 roku obronq pracy Kinetyka odsorpcji kompleksow chlorkowych Au, Pt, Pd na wqglu

aktywnym (promotor prof. Fitzner) zrealizowanej w Katedrze Fizykochemii i  Metalurgi i

Metal i  Nie2elaznych macierzystego Wydziatu, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku

adiunkta.

Po uzyskaniu s topnia naukowego doktora nauk technicznych,  Habi l i tant  nadal

konsekwentnie prowadzil  badania z zakresu recykl ingu oraz separacji  metal i  szlachetnych, a

swoje do6wiadczenie zdobywaf r6wnie2 podczas krajowych sta2y f inansowanych ze Srodk6w

UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki. Z kolei, podczas stazu w Helmholtz

Zentrum Dresden Rossendorf w Niemczech dr in2. Marek Wojnicki zapoznal siq pracami nad

zastosowaniem pola magnetycznego w procesach mieszania reagent6w w mikroreaktorach

przeplywowych, a nastqpnie aktywnie wtqczyf siq w tq tematykq podczas kolejnych pobyt6w

w tym oSrodku badawczym. Nawiqzana wsp6tpraca kontynuowana byta w zakresie

zastosowania mikroreaktor6w przeptywowych do separacji  jon6w w si lnym polu

magnetycznym, w ramach wsp6tpracy bi lateralnej AGH i Helmholtz Zentrum Dresden

Rossendorf. Warto wspomniei, 2e Habil i tant zaprojektowaf i  wykonat mikroprzeptywowe

cele pomiarowe,  a nastqpnie wsp6ln ie z  naukowcami n iemieck imi  badat  wptyw pola

magnetycznego na t ranspor t  jon6w w tak ich uktadach.  Z par tnerami  n iemieck imi

wsp6lpracuje r6wnie2 w ramach projektu NCN Beethoven 2 dotyczqcym procesu

elektroosadzan ia wspomaga nego polem magnetycznym na nostru ktu r Co-Fe-N i.

Dr inz. Marek Wojnicki wsp6tpracuje r6wniez od wielu lat z zespofem prof. Volkera

Hessela z Technische Universiteit  Eindhoven nad zastosowaniem mikroreaktor6w

przeptywowych do syntezy nanomateriaf6w oraz nanokompozyt6w, Ponadto, prowadzi

wsp6lne badania z naukowcami z Uniwersytetu w Bolonii ,  gl6wnie w obszarze symulacj i

ruchu czqstek i jon6w w n iehomogenicznym polu magnetycznym.



Habil i tant bierze r6wnie2 aktywny udziaf jako gl6wny wykonawca w projekcie

sponsorowanym przez KIC Innoenergy z Eindhoven. W ramach tego projektu 6cisle

wsp6lpracuje z partnerami przemysfowymi z Francji  (ATMOSTAT Paryz oraz CEA Grenoble),

w zakresie badari kinetyki reakcji  chemicznych.

Na uwage zastugujq prace prowadzone wsp6lnie z partnerami przemystowymi

z Polski (Tauron) i  Francji  nad procesem konwersj i  CO2 do metanu w wyniku katal i tycznej

redukcji ,  jak r6wnie2 Scista wsp6fpraca z Mennicq Metale Szlachetne z Radzymina w zakresie

recykl ingu siatel< katal i tycznych.

Ostatnio, Habil i tant podjqf wsp6tpracq z f irmq PKN Orlen S.A. majqcq na celu

okre6lenie mo2liwo6ci odzysku wanadu i kobaltu z lotnych popioi6w powstajqcych w wyniku

spalania ciq2kich olej6w opatowych, oraz odzysk katal izator6w na bazie kobaltu i  manganu

z materiat6w odpadowych.

Dr ir i i ,  Marek Wojnicki byt kierownikiem 2 projekt6w badawczych f inansowanych na

podstawie konkursu (NCN Sonata, MNiSW luventus Plus) oraz wykonawcq w trzech innych

(NCN Opus i Beethoven, NCBiR). Byt r6wniez wykonawcq w projekcie f inansowanym ze

Srodk6w UE (POIG) i  innych.

Wynikiem wysokiej aktywno5ci naukowo-badawczej i  eksperckiej Habil i tanta jest

wsp6tautorstwo w 6 zgloszeniach patentowych (Sredni udziat 44%). Wyrazem docenienia

wysokich kompetencji  naukowych byto r6wniez powierzenie Habil i tantowi rol i  promotora

pomocniczego w pracy doktorskiej (przew6d zostal otwarty na Wydziale Metal i  Nie2elaznych

AGH w 2016 roku) .  O rozpoznawalnoSci  Habi l i tanta w Srodowisku naukowym Swiadczy

r6wnie2 przekazanie do recenzji  18 manuskrypt6w przeznaczonych do publikacj i

w wiodqcych czasopismach JCR (m. in .  Nanoscale,  Hydrometa l lurgy,  Chemical  Engineer ing

Journa l ) .

Udokumentowanym efektem dotychczasowej dziatalno5ci naukowo-badawczej dr in2.

Marka wojnickiego jest 53 oryginalnych publikacj i  naukowych, w tym 39 prac

opublikowanych w czasopismach zbazy Web of Science Core Collection. Nale2y podkre5li6,

2e 3 publikacje sE wyfqcznie autorstwa dr inz. Marka Wojnickiego. Ponadto, w 30

wieloautorskich pracach Habil i tant jest pierwszym autorem. Wszystkie publikacje stanowiqce

dorobek naukowy Habil i tanta uzyskafy 1117 punkt6w w ocenie parametrycznej Ministerstwa

Nauki iSzkolnictwa Wy2szego, a ich sumaryczny tmpact Factor wynosi 66,4IL (wedfug l isty

JCR zgodnie z rokiem opublikowania). Indeks Hirscha (h-index) parametryzujqcy dorobek



naukowy Habil i tanta wynosi 11, a l iczba cytowari 239 wedtugbazy Web of Science Core

Col lect ion.

Brak informacji  o udziale Habil i tanta w konferencjach naukowych, wygfoszonych

referatach lub prezentacjach.

Ocena dzialalnoSci dvdaktvcznei. oreanizacvinei i popularvzatorskiei

Pan dr in2. Marek Wojnicki w trakcie pracy zawodowej na Wydziale Metal i

Nie2elaznych AGH, prowadzil  szerokq dzialalno5i dydaktycznq. Prowadzit zajqcia

laboratoryjne, iwiczeniowe oraz wyktady z ki lkunastu przedmiot6w m.in. z transportu masy

i ciepta, mechaniki pfyn6w, chemii o96lnej, informatyki, technologii  informatycznych, a tak2e

w jqzyku angielskim: Hydrometallurgicol methods for tronsition metals, Nanomateriols ond

nonocomposifes. Byt autorem lub wsp6lautorem materiat6w i opracowad dydaktycznych jak

np. instrukcjd iwiczef laboratoryjnych i stanowiska badawcze.

W okresie pracy zawodowej Habil i tant byf promotorem piqciu prac magisterskich

oraz szedciu in2ynierskich. Jest r6wnie2 promotorem pomocniczym 1 pracy doktorskiej.

Pan dr in2. Marek Wojnicki byt wsp6forganizatorem naukowej konferencji

miqdzynarodowej 11 lnternational Symposium on Electrochemical Reoctivity of Metostable

Moterials ,,Chemistry for Materials Science", kt6ra odbyta siq w 2012 roku na Wydziale

Metal i  Nie2elaznych AGH. Dodatkowo, Habil i tant prowadzi aktywnq dziatalno66

popularyzatorskq. Miqdzy innymi byf wsp6torganizatorem i uczestnikiem Festiwalu Nauki

w Krakowie, a od 2014 roku jest organizatorem Matopolskiej Nocy Naukowc6w na Wydziale

Metal i  Nie2elaznych AGH. Ponadto, w latach 2OI3i 2015 organizowat pokazy chemiczne dla

dzieci i  mlodzie2y na terenie AGH oraz w plac6wkach zapraszajqcych. W uznaniu dla

dziatalno5ci organizatorskiej oraz popularyzatorskiej dr in2. Marek Wojnicki otrzymat

nagrodq Rektora AGH.

Oceniajqc dziatalno66 dydaktycznq, organizacyjnq i popularyzatorskq pana Marka

Wojnickiego nale2y podkreSli6 jego znacznq aktywno66 i zaanga2owanie. Habilitant

dysponuje du2ym doSwiadczeniem w bezpoSredniej pracy dydaktycznej, jak r6wnie2

aktywnie uczestniczy w organizowaniu 2ycia naukowego.
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Podsumowanie

Cykl  12 publ ikac j i  dokumentu jqcy os iqgniqc ie naukowe dr  in2.  Marka Wojn ick iego

stanowi oryginalny i  znaczqcy wktad do wiedzy na temat odzysku i separacji  metal i

szlachetnych, w szczeg6lno6ci z roztwor6w rozciericzonych zawierajqcych jony chlorkowe.

Nalezy podkre6l i i ,  2e prowadzone badania sq na bardzo wysokim poziomie,  a  Habi l i tant

uzyskal interesujqce, oryginalne wyniki, kt6re zostaty opublikowane w wiodqcych

czasopismach o wysokich wskalnikach oddzialywania. Wyr62niajqcy dorobek naukowy,

w tym publikacyjny z wysokq ocenE parametrycznE, po uzyskaniu stopnia doktora zostat

mocno wzbogacony o nowe, oryginalne osiqgniqcia. Aktywno5i naukowo-badawcza

Habil i tanta jest imponujqca, przy czym na szczeg6lne uznanie zastuguje istotny aspekt

aplikacyjny prowadzonych badari o charakterze poznawczym. Dr inz. Marek Wojnicki jest

w mojej opini i  dojrzalym pracownikiem naukowym, kt6ry potrafi  dobrze zaplanowai

i wykona6 eksperyment, a takze zinterpretowai uzyskane wyniki oraz wysnu6 wta6ciwe

wnioski, co 5wiadczy o du2ej predyspozycji  do samodzielnej dziatalnoSci naukowej.

Z pefnym przekonaniem stwierdzam, ze osiqgniqcie naukowe dr inl.  Marka

Wojnickiego zatytulowane Odzysk metali szlachetnych w szczeg6lnoici zlota, ptotyny i

palladu z silnie rozciericzonych roztwor6w zawierajqcych ich kompleksy w uklodzie

Me(l l , l l l , lV)-Cl-H20 wnosi istotny wklad do dyscypliny naukowej metalurgio. Nalezy

zaznaczyi,2e dorobek dydaktyczny, organizacyjny i  popularyzatorski jest r6wnieL pokainy,

zatem Habi l i tant  spefn ia z  nawiqzkq wszystk ie  wymagania formalne s tawiane w

postqpowaniu habi l i tacy jnym zgodnie z  Ustawq z dnia 14 marca 2OO3 r .  o  s topniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2Ot6 r.

poz '  882 i  1311-) ,  w ramach przyznawania s topnia naukowego doktora habi l i towanego nauk

tech n icznych.

Na podstawie pozytywnej oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i

organizacy jnego w zakres ie nauki  s tawiam wniosek o dopuszczenie dr  in2.  Marka

Wojnickiego do dalszych przewidzianych Ustawq etap6w postqpowania habil i tacyjnego w

dziedzinie nouk technicznych, w dyscyplinie metolurgio.
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