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Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego dr inż. Marty 

Gmurek w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska 

1. Podstawa formalna recenzji 

Recenzję wykonałam na podstawie pisma dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony 

Środowiska Politechniki Łódzkiej z dnia 10 maja 2018, w którym poinformowano mnie o 

powołaniu na recenzenta w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. 

Marty Gmurek. 

2. Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe pt. Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i widzialnego do 

chemicznego rozkładu ksenobiotyków w środowisku wodnym stanowi cykl 8 publikacji tj. : 

1. M Gmurek, M Olak-Kucharczyk, S Ledakowicz, (2015), Influence of dissolved organie matter 

in natura/ and simulated water on the photochemical decomposition of butylparaben, Journal 

of Environmental Health Science and Engineering, 13 (1), 28- 34 

2. M Gmurek, H Horn, M Majewsky, (2015), Phototransformation of sulfamethoxazo/e under 

simulated sunlight: transformation products and their antibacterial activity toward Vibrio 

fischeri, Science of the Total Environment 538, 58-63 

3. M Gmurek, M Foszpańczyk, M Olak-Kucharczyk, D Gryglik, S Ledakowicz, (2017), 

Photosensitive chitosan for visible-light water pollutant degradation, Chemical Engineering 

Journal 318,240-246 

4. M Olak-Kucharczyk, M Foszpańczyk, M Gmurek, S Ledakowicz, (2017), Decomposition of 

Xenobiotics during visible light irradiation in the presence of immobi/ised photosensitisers: 

kinetics study, Water Science & Technology, 75 (1), 69-74 

5. M Gmurek, AF Rossi, RC Martins, RM Quinta-Ferreira, S Ledakowicz, (2015), 

Photodegradation of single and mixture of parabens-Kinetic, by-products identification and 

cost-efficiency analysis, Chemical Engineering Journal, 276, 303-314 
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6. JF Gomes, I Leal, K Bednarczyk, M Gmurek, M Stelmachowski, M Diak, M E Quinta-Ferreira, R 

Costa, R M Quinta-Ferreira, R C Martins, (2017), Photocatalytic ozonation using doped Ti02 

catalysts for the removal of parabens in water, Science of The Total Environment 609, 329-

340 

7. M Gmurek, M Olak-Kucharczyk, S Ledakowicz, (2017), Photochemical decomposition of 

endocrine disrupting compounds -A review, Chemical Engineering Journal 310, 437-456 

8. M Gmurek, R C Martins, M Foszpańczyk, K Bednarczyk, M Stelmachowski, R M Quinta

Ferreira, S Ledakowicz, (2017}, Comparison of photocatalytic and photosensitized oxidation of 

hazardous aqueous contaminants under natura/ sunlight, Book of Proceedings of 5th 

European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes 

(EAAOPS), 25-29 June 2017, Prague, Czech Republic, p 412, ISBN 978-80-7080-991-4 

o łącznym współczynniku oddziaływania równym 27.944, co stanowi 250 punktów MNiSW. 

W sześciu z powyższych artykułów Habilitantka jest pierwszym autorem, a swój wkład w ich 

powstanie ocenia na poziomie 85 - 50 %, co zostało potwierdzone oświadczeniami współautorów. 

Należy jednak podkreślić, że we wszystkich pozycjach literaturowych rola dr inż. Gmurek była 

wiodąca w zakresie koncepcji pracy, wykonywania badań jak i interpretacji uzyskanych wyników. W 

jednej pracy udział dr inż. Marty Gmurek wynosił 40% (pozycja 6) . Wszystkie publikacje są 

wieloautorskie, jednak biorąc pod uwagę specyfikę obszaru badawczego, w którym Habilitantka 

prowadziła badania, wymagającego interdyscyplinarnej wiedzy, udział naukowców o różnych 

kompetencjach jest w pełni uzasadniony. 

Prace stanowiące podstawę osiągnięcia naukowego stanowią spójną, logicznie powiązaną całość i 

obejmują następujące zagadnienia badawcze: 

./ Wpływ dodatku kwasów humusowych na kinetykę reakcję fotodegradacji badanych 

związków przy zastosowaniu światła widzialnego; 

./ Identyfikację produktów fotoprzemiany SMX pod wpływem promieniowania widzialnego; 

./ Degradację ksenobiotyków obecnych w ściekach i wodach naturalnych w wyniku działania 

promieniowania widzialnego i fotosensybilizatora osadzonego na nierozpuszczalnym 

nośniku; 

./ Wpływ temperatury na efektywność procesu i strukturę nośnika; 

./ Określenie wpływu dodatku metali szlachetnych do katalizatora na: (i) zastosowanie 

domieszkowanego katalizatora w procesie promieniowania widzialnego, (ii) aktywność 

utleniania katalizatorów w zakresie promieniowania UVA oraz (iii) obniżenie toksyczności 

mieszaniny reakcyjnej. 
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W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że (i} zastosowanie fotoaktywnych granulek 

chitozanowych prowadzi do degradacji ksenobiotyków w szerokim zakresie pH, (ii} fotoaktywne 

granulki chitozanowe oraz domieszkowane metalami szlachetnymi katalizatory są zdolne do 

degradacji mieszanin związków zarówno w wodzie naturalnej jak i demineralizowanej. Habilitantka 

potwierdziła również możliwość zastosowania promieniowania słonecznego do degradacji 

ksenobiotyków, wykazując, że podczas procesu następuje spadek toksyczności mieszaniny reakcyjnej . 

Stopień opanowania przez dr inż . Gmurek narzędzi analitycznych oraz wiedza z zakresu 

przygotowywania próbek do analizy umożliwiły Jej w pełni realizację założonych celów badawczych. 

Należy nadmienić, że tematyka prac stanowiących podstawę osiągnięcia naukowego jest kontynuacją 

zainteresowań naukowych Habilitantki, które zainicjowane zostały w ramach pracy magisterskiej, a 

następnie kontynuowane w tematyce rozprawy doktorskiej. 

W przedstawionym osiągnięciu naukowym Habilitantka skupiała się na poszukiwaniu efektywnej, 

najbardziej przyjaznej środowisku, a także najmniej energochłonnej fotochemicznej metody 

degradacji ksenobiotyków w środowisku wodnym. W pierwszym etapie badań koncentrowała się na 

Ona na ocenie efektywności fotodegradacji ksenobiotyków takich jak: butylparaben (BuP}, 

sulfametoksazol {SMX}, benzyloparaben (BeP} i 2,4-dichlorofenol (2,4DCP) oraz określeniu 

toksyczności produktów fotoprzemiany. W kolejnym etapie prowadziła badania przemian 

fotochemicznych mieszanin ksenobiotyków przy zastosowaniu mono- jak i polichromatycznego 

promieniowania UV. Mieszaniny obejmowały 5 parabenów (metylo- (MP}, etylo- (EP}, propylo- (PP}, 

butylo- (BuP} i benzyloparabenu (BeP}} oraz głównego produktu ich rozkładu tj . kwasu p

hydroksybenzoesowego (p-HBA}. Do rozkładu podobnej mieszaniny (bez kwasu p-HBA} Habilitantka 

wykorzystała również ozonowanie fotokatalityczne pod wpływem polichromatycznego 

promieniowania UVA, stosując jako domieszki Ti02 metale szlachetne, takie jak pallad, platyna, 

srebro i złoto . Wyniki Jej badań wykazały, że najwyższa efektywność procesu fotokatalicznego 

osiągnięta została w przypadku stosowania katalizatorów Ag-Ti02 i Pd-Ti02• Badania toksyczności dla 

różnych bioindykatorów wykazały obniżenie toksyczności po procesie fotodegradacji w porównaniu 

do początkowej toksyczności mieszaniny parabenów. Habilitantka kontynuowała badania rozkładu 

parabenów w układzie fotosensybilizowanego utleniania z zastosowaniem fotoaktywnych granulek 

chitozanowych pod wpływem promieniowania słonecznego i porównała go z procesem 

fotokatalitycznego utleniania z zastosowaniem katalizatorów domieszkowanych metalami 

szlachetnymi (Pt, Pd, Ag oraz Au} . Wyniki tych prac wykazały że domieszkowanie Ti02 złotem nie było 

skuteczne w fotodegradacji mieszaniny parabenów, a efektywność fotosesnybilizowanego utleniania 

była mniejsza w porównaniu procesu fotokatalizy. W prezentowanych publikacjach Habilitantka 

dowiodła (i} możliwość wykorzystania naturalnego promieniowania słonecznego do usuwania 

badanych ksenobiotyków ze środowiska wodnego, (ii) konkurencyjność procesu 
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fotosensybilizowanego utleniania w układzie heterogenicznym w stosunku do procesu 

fotokatalitcznego utleniania. 

W skład osiągnięcia naukowego dr inż . M. Gmurek wchodzi również jedna publikacja przeglądowa 

obejmująca zagadnienia rozkładu sztucznych naturalnych hormonów, alkilofenoli, 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, konserwantów (w tym parabenów) oraz 

pestycydów metodami: fotolizy, fotoutleniania z zastosowaniem H20 2 i odczynnika Fentona, 

fotokatalizy oraz fotosensybilizowanego utleniania. 

Podsumowując tę cześć opinii stwierdzam, że przedstawione przez dr inż. Martę Gmurek 

osiągnięcie naukowe stanowi znaczący wkład w rozwój wiedzy w obszarze zastosowania 

promieniowania ultrafioletowego i widzialnego do degradacji ksenobiotyków w środowisku 

wodnym 

3. Ocena dorobku naukowego Habilitanta po doktoracie 

Na dorobek naukowy dr inż. M. Gmurek składa się 35 publikacji, z czego 27 to publikacje w 

czasopismach indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej o łącznym 

współczynniku oddziaływania 74,935. Należy zauważyć, że po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka 

opublikowała 24 prac naukowych, z czego 20 to publikacje o łącznym współczynniku oddziaływania 

równym 59,115, co wskazuje na jej istotny rozwój naukowy w okresie po doktoracie. Liczba 

niezależnych cytowań publikacji z udziałem dr inż. Gmurek według bazy Web of Science wynosi 128, 

natomiast wynikowy indeks Hirsha jest równy 9. Ponadto była Ona autorem lub współautorem 4 

rozdziałów w monografiach, 2 zgłoszeń patentowych oraz 11 referatów prezentowanych na 

konferencjach krajowych i międzynarodowych. Uważam , że dane bibliometryczne Kandydatki należy 

uznać za bardzo dobre na tym etapie rozwoju naukowego. 

O samodzielności naukowej dr inż . M. Gmurek świadczy, nie tylko dorobek publikacyjny, ale również 

fakt kierowania przez nią 2 projektami naukowymi finansowanymi zarówno ze środków krajowych 

jak i zagranicznych oraz udział w realizacji 6 programów badawczych. Realizuje Ona również prace 

badawcze we współpracy z prof. Jiri Mosinger (Uniwersytet Karola w Pradze) oraz w ramach projektu 

bilateralnego Polska/Portugalia współpracuje z Uniwersytetem w Coimbrze (prof. M. Quinta

Ferreira). 

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora odbyła dwa dwutygodniowe staże na Uniwersytecie w 

Coimbrze (Portugalia, 2014, 2015) oraz dwumiesięczny i miesięczny staż w Karlsruhe Institute of 

Technology (KIT) (Niemcy) w latach 2014 i 2017 w ramach stypendium DAAD. Ponadto udział Jej w 
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programie „Mobilność Plus" od 01.01.2018 roku umożliwił jej pobyt na dwuletnim stażu badawczym 

na Uniwersytecie w Coimbrze {Portugalia). 

Za osiągnięcia naukowe Kandydatka została nagrodzona dwukrotnie pierwszą nagrodą w sesji 

Młodych Badaczy na 9. Międzynarodowym Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum {Poznań 

4.07-7.07.2013) oraz na 10. Międzynarodowym Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum {Łódź 

30.07-2.07.2016). Dwukrotnie {2014, 2015) uzyskała nagrody przyznawane przez Fundację na rzecz 

Nauki Polskiej. W 2017 roku Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi i Konferencja Rektorów Łódzkich 

Uczelni Publicznych przyznały Habilitantce nagrodę za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do 

rozwoju nauki dla młodych uczonych pracujących na terenie województwa łódzkiego. W tym samym 

roku została również laureatką programu „Mobilność Plus" realizowanego przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

Habilitantka została zaproszona do recenzowania prac w prestiżowych czasopismach takich jak: 

Chemical Engineering Journal, Science of the Total Environment, Photochemistry and Photobiology 

Science, Journal of Hazardous Materiał etc. 

Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Habilitantka prowadzi zajęcia ze studentami na studiach stacjonarnych oraz na studiach 

niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Chemicznego, Biotechnologii 

i Nauk o Żywności, jak również w Centrum Kształcenia Międzynarodowego {IFE), między innymi na 

kierunkach Inżynieria Środowiska, Inżynieria Procesowa, Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, 

Biotechnologia, Inżynieria Biochemiczna, Biotechnologia Środowiska, Technologia Żywności i 

Żywienie człowieka, Technologia Chemiczna, Nanotechnologia, Biotechnology. Ponadto od 2016 roku 

jest opiekunem laboratorium fotochemii stosowanej. Od października 2015 do lutego 2016 była 

koordynatorem wydziału IPiOŚ w programie Erasmus+ Ukraina. Od 10.2014 roku jest opiekunem 

roku na kierunku Inżynierii Biochemicznej. 

W zakresie popularyzacji nauki w okresach od 2012-2016 uczestniczył w sesjach wyjazdowych do 

liceów w województwie łódzkim z prezentacją „Energetyzujący singlet - czyli jak uchronić mężczyzn 

przed wyginięciem". 

Dr inż. M. Gmurek jest promotorem pomocniczym dwóch doktorantek {mgr inż. Katarzyny 

Bednarczyk, mgr inż. Magdaleny Foszpańczyk). W grudniu 2017 Habilitantka brała udział w 

charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Lucyny Bilińskiej. 

5 



Podsumowanie oceny 

Podsumowując przedstawione powyżej osiągnięcie naukowe oraz dorobek naukowy i 

organizacyjny dr inż. Marty Gmurek wskazują, że bez wątpienia spełnia on wymagania stawiane 

kandydatom do stopnia doktora habilitowanego zawarte w Ustawie o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). 

Wnoszę wniosek o dopuszczenie Habilitantki do dalszych etapów postępowania o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. 
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