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prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła                              Częstochowa, 19.06.2018r. 
Wydział Infrastruktury i Środowiska  
Politechnika Częstochowska 
 

RECENZJA  

w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marty GMUREK  

wykonana na podstawie umowy otrzymanej 

z Wydziału Inżynierii  Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej  

przekazanej pismem z dnia 10 maja 2018r. 

 

Zgodnie z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  z Politechniki Łódzkiej 

otrzymałam komplet dokumentów dr inż. Marty Gmurek dotyczących wniosku o nadanie 

stopnia naukowego doktora habilitowanego  w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie 

inżynieria środowiska. W komplecie dokumentów znajdowała się płyta CD zawierająca:  

 Autoreferat dr inż. Marty Gmurek   

 Kopie prac naukowych  wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

 Wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o osiągnięciach  

dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki   

 Kopie publikacji  nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

 Kopia  uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska 

Dr inż. Marta Gmurek studia magisterskie ukończyła na Wydziale Wydziału Inżynierii  

Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej   w Łodzi w 2008r. uzyskując tytuł 

mgr inż. po przygotowaniu  pracy dyplomowej pod kierunkiem dr hab. Jacka S. Millera 

zatytułowanej „Fotosensybilizowane utlenianie butyloparabenu i 4-tert-oktylofenolu w 

homogenicznym roztworze wodnym”.  Trzy lata później (w 2012r.) Habilitantka ukończyła  

podyplomowe studia Analityki w Ochronie Środowiska - Chromatografia i techniki pokrewne 

w różnych wariantach oznaczeń śladowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika. Praca dyplomowa była napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Ligora  i była 

zatytułowana „Analiza chromatograficzna estru butylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego 

i jego fotoproduktów” . Dwa lata później czyli w 2014r. Habilitatka uzyskała stopień doktora 

nauk technicznych po obronie pracy doktorskiej  pt. „Sensybilizowane fotoutlenianie 

wybranych ksenoestrogenów w roztworach wodnych w układzie homo- i heterogenicznym” 

na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.  Promotorem 

pracy był prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz. 

Od 2012r Habilitantka jest zatrudniona w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej na   

Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej; w latach 2012-
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2014 – na stanowisku asystenta na ½ etatu, natomiast w latach 2014-2015 – na pełnym 

etacie, a od 2015r – pozostaje na etacie adiunkta.  

Ocena osiągnięcia naukowego 

Dr inż. Marta Gmurek w autoreferacie wskazała jako osiągnięcie naukowe 

monotematyczny cykl publikacji zatytułowany „Zastosowanie promieniowania 

ultrafioletowego i widzialnego do chemicznego rozkładu ksenobiotyków w środowisku 

wodnym”. Na cykl ten składa się 7 artykułów opublikowanych w czasopismach 

indeksowanych w bazie JCR oraz artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych. 

Należy dodać, że wszystkie publikacje są współautorskie. Przy każdej publikacji Habilitantka 

szacuje swój udział, który jest w granicach od 40 do 85%.  Na liście artykułów zaliczonych do 

osiągnięcia wymieniono następujące:  

1. M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, S. Ledakowicz, Influence of dissolved organic matter in 

natural and simulated water on the photochemical decomposition of butylparaben, 

Journal of Environmental Health Science and Engineering, 13 (1) (2015) 28- 34 

(szacunkowy udział Habilitantki 70%) 

2. M. Gmurek, H. Horn, M. Majewsky, Phototransformation of sulfamethoxazole under 

simulated sunlight: transformation products and their antibacterial activity toward Vibrio 

fischeri, Science of the Total Environment 538 (2015) 58–63 (szacunkowy udział 

Habilitantki 85%) 

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

Photosensitive chitosan for visible-light water pollutant degradation, Chemical 

Engineering Journal 318, (2017) 240-246 (szacunkowy udział Habilitantki 70%) 

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

Xenobiotics during visible light irradiation in the presence of immobilised 

photosensitisers: Kinetics Study, Water Science & Technology, 75 (1) (2017) 69-74 

(szacunkowy udział Habilitantki 50%) 

5. M. Gmurek, A.F. Rossi, R.C. Martins, R.M. Quinta-Ferreira, S. Ledakowicz, 

Photodegradation of single and mixture of parabens–kinetic, by-products identification 

and cost-efficiency analysis, Chemical Engineering Journal, 276 (2015) 303-

314(szacunkowy udział Habilitantki 70%) 

6. J.F. Gomes, I. Leal, K. Bednarczyk, M. Gmurek, M. Stelmachowski, M. Diak, M.E. 

Quinta-Ferreira, R. Costa, R.M. Quinta-Ferreira, R.C. Martins, Photocatalytic ozonation 

using doped TiO2 catalysts for the removal of parabens in water, Science of The Total 

Environment 609 (2017) 329-340(szacunkowy udział Habilitantki 40%) 
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7. M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, S. Ledakowicz, Photochemical decomposition of 

endocrine disrupting compounds – A review, Chemical Engineering Journal 310 (2017) 

437-456 (szacunkowy udział Habilitantki 85%) 

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

Quinta-Ferreira, S. Ledakowicz, Comparison of photocatalytic and photosensitized 

oxidation of hazardous aqueous contaminants under natural sunlight, 5th European 

Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5), 

Prague, Czech Republic, (2017), Book of Proceedings,  412 (szacunkowy udział 

Habilitantki 60%) 

 

Publikacje dotyczą badań degradacji wybranych trwałych związków organicznych z 

wykorzystaniem metod fotochemicznych. Celem publikacji wymienionej w pkt. 1 była ocena 

wpływu rozpuszczonych związków organicznych obecnych  w wodzie na procesy 

fotodegradacji butyloparabenu (BuP). Badania te prowadzono z wykorzystaniem próbek 

roztworów modelowych zawierających kwasy humusowe oraz jony azotanowe V, a wyniki 

tych badań zweryfikowano na próbkach rzeczywistych. Badania polegały na porównaniu 

efektywności procesu H2O2/UVC oraz procesu fotosensybilizowanego utleniania w obecności 

tetra-(4-sulfofenylo)porfiryny. Wyniki badań potwierdziły możliwość bezpośredniej i 

pośredniej fotodegradacji butyloparabenu podczas ekspozycji zarówno na promieniowanie 

UVC jak i widzialne VIS emitowane z lampy ksenonowej. Badania wykazały, że kwasy 

humusowe nie miały znaczącego wpływu na fotolizę przy zastosowaniu promieniowania 

UVC, natomiast podczas fotolizy przy udziale promieniowania widzialnego i 

fotosensybilizowanego utleniania w ich obecności odnotowano  zwiększenie szybkości 

degradacji BuP. Zjawisko to wyjaśniono możliwością generowania  tlenu singletowego z 

substancji humusowych. Obecność natomiast jonów azotanowych V znacznie zwiększyła 

szybkość degradacji badanego związku w układzie H2O2/UVC.  

W kolejnej publikacji (Nr 2) opisano badania nad fotodegradacją sulfametoksazolu (SMX) 

jako jednego z farmaceutyków o działaniu bakteriostatycznym. Jest on najczęściej 

oznaczany w wodach powierzchniowych. Badania prowadzono w Karlsruhe Institute of 

Technology. Celem tych badań była identyfikacja produktów pośrednich procesu 

fotodegradacji sulfametoksazolu oraz ocena ich toksyczności. Identyfikację produktów 

pośrednich rozkładu SMX prowadzono z wykorzystaniem   LC-MS/MS, natomiast badania 

toksyczności  - poprzez określenie inhibicji wzrostu bakterii Vibrio fischeri i hamowanie 

luminescencji. Zidentyfikowano w sumie 12 produktów degradacji SMX, a  niektóre z nich - 

po raz pierwszy (np. N4-acetylo-SMX). Określono kinetykę degradacji SMX oraz bilans masy 

rozpuszczonego węgla organicznego (DOC). Analiza toksyczności wykazała, że przy 
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przyjętych warunkach eksperymentu nie uzyskano zmniejszenia toksyczności roztworu 

poreakcyjnego wobec zastosowanych bakterii.  

Badania opisane w dwóch kolejnych publikacjach dotyczą  fotosensybilizowanego 

utleniania dwóch ksenobiotyków takich jak benzyloparaben (BeP) oraz  2,4dichorofenol 

(2,4DCP). W tym przypadku proces prowadzono w układzie heterogenicznym z 

wykorzystaniem  fotoaktywnych granulek chitozanowych. W artykule zatytułowanym 

„Photosensitive chitosan for visible-light water pollutant degradation” (pkt.3) przedstawiono 

wyniki badań nad wyznaczeniem optymalnych warunków przebiegu procesu degradacji 

wybranych związków wraz z oceną toksyczności roztworów poreakcyjnych. Badania 

prowadzono przy różnych wartościach pH, różnym stężeniu tlenu, stężeniu początkowym 

substratu a także zmiennych ilości fotosensybilizatora czy natężeniach promieniowania. Na 

podkreślenie zasługuje zastosowanie nowego nośnika z immobilizowanym 

fotosensybilizatorem, który został zgłoszony do opatentowania. Wyniki badań potwierdziły 

możliwość wielokrotnego zastosowania  fotoaktywnych granulek chitozanu, a największą 

efektywność degradacji w przyjętym układzie otrzymano przy zastosowaniu nośnika 

zaimmobilizowanego fotosensybilizatorami (Zn oraz Al (III)). Podobnie jak w/w publikacji, 

także i  w tym przypadku, testy toksyczności prowadzono z wykorzystaniem bakterii Vibrio 

fischeri. Odnotowano spadek toksyczności roztworów poreakcyjnych po procesie degradacji 

2,4DCP względem zastosowanych bakterii. Porównawcze badania fotosensybilizowanego  

utleniania z zastosowaniem naturalnego promieniowania słonecznego wykazały, że w tych 

warunkach szybkość degradacji  może być większa niż przy ekspozycji roztworu na sztuczne  

promienie słoneczne, zapewniając przy tym spadek toksyczności  roztworu.  

Kolejna publikacja  (pkt.4) dotyczy kinetyki rozkładu benzyloparabenu (BeP) oraz  

2,4dichorofenolu (2,4DCP).  Opisano wyniki badań przebiegu degradacji w/w związków w  

obecności inhibitorów reakcji utleniania inicjowanych przez tlen singletowy,  rodniki 

hydroksylowe czy anionorodniki ponadtlenkowe. W tym przypadku zastosowano kolejno 

wygaszacz tlenu singletowego, zmiatacz rodników hydroksylowych oraz dezaktywator 

anionorodnika ponadtlenkowego. Eksperyment uzupełniono badaniami adsoprcji, które 

pozwoliły na wyznaczenie parametrów  izotermy Langmuira. Matematyczny opis kinetyki 

wykonano zgodnie z modelem Langmiura-Hinselwooda. Wykazano, że podstawowy 

mechanizm fotodegradacji  wybranych ksenobiotyków  polega na reakcji z udziałem tlenu 

singletowego. Ponadto wyznaczono stałe szybkości reakcji  rozkładu BeP i 2,4DCP oraz 

wyznaczono energię aktywacji tych związków.  

W kolejnej publikacji  (pkt. 5) opisano badania fotodegradacji wybranych związków 

organicznych w warunkach ekspozycji na mono- jak i polichromatyczne promieniowanie UV.  

W tym przypadku przedstawiono wyniki badań rozkładu takich parabenów jak: metylo- (MP), 
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etylo- (EP), propylo- (PP), butylo- (BuP) i benzyloparabenu (BeP) a także produktu ich 

rozkładu czyli kwasu p-hydroksybenzoesowego (p -HBA).  Dla porównania efektywności 

proces utleniania prowadzono dla poszczególnych związków oddzielnie, w mieszaninie a 

także  w warunkach fotolizy bezpośredniej oraz w obecności nadtlenku wodoru. Na 

podstawie wyników badań wyznaczono wartości stałych kinetycznych reakcji utleniania z 

wykorzystaniem rodników hydroksylowych oraz wydajności kwantowe fotolizy dla 

poszczególnych związków. Potwierdzono, że  głównym etapem reakcji rozkładu w/w 

związków jest hydroksylacja. Zidentyfikowano 14 produktów pośrednich reakcji, wśród 

których był kwas 4hydroksybenzoesowy, kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy, kwas 3,4-

dihydroksybenzoesowy oraz mono, di i tri-pochodne parabenów. Analiza ekonomiczna 

wykazała, że  prowadzenie procesu  degradacji badanych związków, zarówno 

występujących oddzielnie jak i w mieszaninie, w obecności nadtlenku wodoru jest 

uzasadnione ekonomicznie, gdyż prowadzi do skrócenia czasu degradacji w odniesieniu do 

czasu rozkładu w procesie fotolizy.   

Rozkład tych samych (jak w publikacji nr 5) ksenobiotyków, tzn. metylo- (MP), etylo- 

(EP), propylo- (PP), butylo- (BuP) i benzyloparabenu (BeP), lecz z wykorzystaniem 

ozonowania fotokatalitycznego opisano w publikacji zatytułowanej „Photocatalytic ozonation 

using doped TiO2 catalysts for the removal of parabens in water” (pkt.6). Badania 

prowadzono w warunkach promieniowania UVA  dla mieszaniny w/w związków  w obecności 

dwutlenku tytanu TiO2 domieszkowanego takimi metalami jak pallad (Pd), platyna (Pt), 

srebro (Ag) i złoto (Au). Przebieg  procesu degradacji badanych parabenów opisano z 

wykorzystaniem  reakcji pseudo-pierwszego rzędu.  Wykonano badania porównawcze 

rozkładu ksenobiotyków w procesie fotolizy  oraz w obecności katalizatorów a także przy 

zastosowaniu promieniowania UVA  w obecności ozonu i katalizatora TiO2 

domieszkowanego metalami szlachetnymi. W artykule przedstawiono także wyniki badań 

zmian  toksyczności  roztworów  podczas badań wobec indykatorów takich jak:  bakterii 

Vibrio fischeri, roślin Lepidium sativum oraz małży Corbicula fluminea.  W przyjętych 

warunkach badań nie zaobserwowano śmiertelności małży, wskaźnik kiełkowania roślin 

wskaźnikowych zmienił się z wysokiego poziomu fitotoksyczności do nietoksycznego. 

Natomiast hamowanie luminescencji bakterii Vibrio fischeri przekraczało w każdym 

przypadku 30%, co wskazuje na utrzymywanie toksyczności roztworu poreakcyjnego 

zawierającego produkty pośrednie rozkładu parabenów wobec tych wrażliwych  gatunków. 

Podczas badań zidentyfikowano takie produkty rozpadu badanych parabenów jak: kwasy 4-

hydroksybenzoesowy, 2,4-dihydroksybenzoesowy oraz 3,4-dihydroksybenzoesowy a także 

hydrochinon i 1,4-benzochinon. Wyniki badań opisano matematycznie wyznaczając kinetykę 

powstawania produktów fototransformacji wraz z korelacjami.   
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Do osiągnięcia naukowego zaliczono także publikację przeglądową (pkt.7) opartą o 

doniesienia   literaturowe   i   wyniki   badań   własnych   oraz   współautorów  pod  tytułem 

„Photochemical decomposition of endocrine disrupting compounds – A review”. W spisie 

literatury znajduje się 177 pozycji , w tym 6 – współautorskich. Na bazie tych danych 

wyczerpująco przedstawiono procesy fotochemicznej degradacji wybranych związków 

organicznych zaliczanych do grupy estrogennie aktywnych. Opisano warunki degradacji 

endogennych i syntetycznych hormonów, wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych, konserwantów oraz wybranych pestycydów z wykorzystaniem fotolizy 

bezpośredniej, wspomaganej nadtlenkiem wodoru,  degradacji prowadzonej w  warunkach 

reakcji Fentona, a także w procesach fotokatalitycznego i fotosensybilizowanego utleniania. 

Mimo wnikliwego przeglądu literatury w zakresie tematu jest sprawą dyskusyjną czy przegląd 

literatury jest osiągnięciem naukowym.    

Do osiągnięcia naukowego zaliczono także materiały konferencyjne (pkt.8) gdzie 

zamieszczono streszczenie dotyczące wyników badań z zastosowaniem naturalnego i 

syntetycznego promieniowania słonecznego w procesach fotochemicznej degradacji. Była to 

5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 

która odbyła się w 2017r w Pradze. Przedstawiono wyniki badań porównawczych nad 

efektywnością degradacji mieszaniny parabenów podczas  fotosensybilizowanego utleniania 

z zastosowaniem chitozanu oraz podczas fototokatalitycznego utleniania z zastosowaniem 

katalizatorów domieszkowanych metalami szlachetnymi takimi jak Pt, Pd, Ag oraz Au. 

Badania prowadzono w warunkach naświetlania słonecznego w obecności innych związków 

w roztworach wodnych.  

Podsumowując osiągniecie naukowe należy stwierdzić, że Habilitantka podjęła się 

wyjaśnienia mechanizmów degradacji wybranych ksenobiotyków w procesach 

fotochemicznego utleniania wraz z identyfikacją produktów pośrednich oraz oceną ich 

toksyczności. Tematyka publikacji  wymienionych jako osiągniecie naukowe stanowi logiczną 

całość i wpisuje się w aktualne zagadnienia inżynierii środowiska. Przedmiotem badań była 

ocena możliwości degradacji związków zaliczanych do grupy estrogenie aktywnych  w 

roztworach modelowych i z uwzględnieniem rzeczywistych próbek. Do najważniejszych 

ogólnych osiągnięć naukowych  z wyżej opisanych badań należy zaliczyć:  

- identyfikację nowych produktów przemian fotochemicznych sulfametoksazolu SMX 

powstałych podczas ekspozycji na promieniowanie widzialne  

- identyfikację produktów pośrednich rozkładu takich związków jak : metylo- (MP), etylo- 

(EP), propylo- (PP), butylo- (BuP) i benzyloparabenu (BeP) 

- potwierdzenie efektywnego  zastosowania fotoaktywnych granulek chitozanowych do 

degradacji wybranych ksenobiotyków  
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-  wykazanie możliwości degradacji parabenów takich jak metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, i 

benzylparabenu, występującymi oddzielnie jak i w mieszaninie, w obecności katalizatorów 

domieszkowanych metalami szlachetnymi  

- weryfikacja wyników badań na próbkach rzeczywistych z uwzględnieniem wpływu 

wybranych warunków środowiska (np. kwasy humusowe, pH, stężenie tlenu, temperatura) 

-   wyznaczenie energii aktywacji dla BeP i 2,4DCP. 

- ocenę toksyczności roztworów poreakcyjnych.   

Aspekt naukowy prowadzonych badań polega na wyjaśnieniu mechanizmów rozkładu 

wybranych związków w różnych warunkach i w obecności różnych utleniaczy wraz z 

identyfikacją produktów pośrednich i  wyznaczenie stałych kinetycznych procesów przemian 

fotochemicznych. Wyniki badań mogą mieć także znaczenie utylitarne, gdyż uzyskane wyniki 

mogą stanowić podstawę do dalszych badań nad optymalizacją warunków procesowych  

degradacji ksenobiotyków organicznych u źródła ich powstawania.   

W dokumentach podano, że sumaryczna ilość punktów według listy A MNiSW wynosi 

250. Jednak w tych obliczeniach należało uwzględnić udziały przypadające na Habilitantkę 

(40-85%). Zmienia to sumaryczną ilość punktów z 250 na 171,75. Należy dodać, że  w 

przypadku cyklu publikacji wskazanych jako osiągniecie naukowe konieczne są 

oświadczenia Współautorów. W dokumentacji wprawdzie znajdują się te oświadczenia 

jednak bez podania procentowego udziału. Nie jest to wprawdzie wymagane,  jednak na 

podstawie tych dokumentów jest utrudnione jednoznaczne potwierdzenie zakresu prac 

Habilitantki w powstawaniu artykułów. Z  jednej strony ubieganie się o stopień doktora 

habilitowanego powinien świadczyć o spełnieniu wymagań stawianych samodzielnym 

pracownikom nauki  lecz z drugiej -   publikacje współautorskie świadczą o umiejętności 

współpracy Habilitantki w zespole i przy kompleksowym ujęciu  problemu nie zawsze jest 

możliwe wykonanie wszystkich badań samodzielnie.  

  Ocena istotnej aktywności naukowej  dr inż. Marty Gmurek  

Analizując dokumentację przedstawiającą działalność naukowo-badawczą dr inż. 

Marty Gmurek należy stwierdzić, że działalność ta skupia się wokół zagadnień związanych z 

inżynierią środowiska w zakresie opracowania skutecznych metod rozkładu zanieczyszczeń 

organicznych z wykorzystaniem metod  chemicznych oraz  fotochemicznych inicjowanych 

promieniowaniem UV oraz VIS. W wykazie prac naukowych Habilitantka  wymieniła  7 

następujących zagadnień, które były w obszarze  zainteresowań naukowych: 

 zastosowanie procesów zaawansowanego utleniania  takich jak ozonowanie, 

fotoutlenianie H2O2/UV, reakcja Fentona oraz fotokatalityczne utlenianie  
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  zastosowanie procesu fotosensybilizowanego utleniania prowadzonych w układach  

homogenicznym i heterogenicznym  

 zastosowanie naturalnego promieniowania słonecznego do utleniania związków 

organicznych prowadzonych jako procesy fotosenybilizowane i fotokatalityczne 

 identyfikacja produktów pośrednich przemian fotochemicznych wybranych związków z 

wykorzystaniem  układów chromatograficznych LC oraz GC-MS  

 badania  toksykologiczne roztworów poreakcyjnych z wykorzystaniem takich  

indykatorów toksyczności jak:  test bioluminescencyjny Vibrio fisheri, badania 

przesiewowe z zastosowaniem Escherichia coli (test ToxTrak™), testy z wykorzystaniem 

mięczaków Corbicula fluminea oraz  testów  roślinych (Lepidium sativum);  

 modelowanie i matematyczny opis kinetyki i mechanizmów procesów fotoutleniania  

 zastosowanie procesów zaawansowanego utleniania do oczyszczania ścieków 

włókienniczych  w układach zintegrowanych  

Wymiernym efektem badań dotyczących w/w zagadnień są publikacje załączone do 

dokumentacji. Dr inż. Marta Gmurek oprócz publikacji wymienionych jako osiągnięcie 

naukowe w liczbie 7,  występuje jako współautorka 13 artykułów opublikowanych w 

czasopismach indeksowanych w bazie JCR w latach 2015-2017 czyli po uzyskaniu stopnia 

doktora.  Zatem w dorobku naukowym Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora znajduje się 

20 artykułów w czasopismach indeksowanych o obiegu międzynarodowym. Artykuły poza 

wskazanymi  jako osiągnięcie naukowe publikowano w takich  czasopismach  jak Journal of 

Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Proces Safety and Environmental 

Protection,  Journal of Environmental  Management czy Journal of Advances Oxidation 

Technologies.    

W dokumentach podano, że  sumaryczna ilość punktów  tych 13 publikacji poza 

osiągnięciem naukowym wynosi 340, jednak uwzględniając szacunkowy udział Habilitantki w 

artykułach należy skorygować  tą liczbę  do  111 punktów.  Podobnie należy skorygować 

liczbę punktów za pozostałe publikacje w czasopismach z listy B MNiSW, tzn. zamiast 30 

powinno być 14,28.  Zatem po uzyskaniu stopnia doktora liczba punktów przypadająca na 

dorobek publikacyjny Habilitantki z uwzględnieniem Jej udziału wynosi 296,53 (a nie 590). 

Punktacja publikacji przed uzyskaniem stopnia doktora również wynosi 115,72 a nie 200 

punktów. Powyższe zmienia ogólną liczbę punktów z 820 do 411,73. Uwzględnienie 

Współautorów w przeliczeniach punktów za publikacje i udział Habilitantki wydaje się 

uzasadnione, gdyż w  dorobku naukowym wszystkie artykuły są współautorskie.  

Sumaryczny wskaźnik Impact Factor dla publikacji Habilitantki  po uzyskaniu stopnia 

doktora wynosi 59,115, a indeks Hirscha według bazy Web of Science wynosi  9. Liczba 
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cytowań publikacji dr inż. Marty Gmurek według bazy Web of Science wynosi 128 bez 

autocytowań, a ogólna liczba cytowań z w/w bazy sięga 184.  

W zakresie udziału w projektach Habilitantka była Kierownikiem  dwóch projektów, w 

kolejnych dwóch – głównym wykonawcą oraz w czterech- wykonawcą. Kierowane przez dr 

inż. Marte Gmurek  projekty to: Wydziałowy grant dla młodych naukowców PŁ  oraz 

realizowany w  latach 2014-2016 w ramach NCBIR wspólpracy polsko-norweskiej Small 

Grant Shame Polish-Norwegian Research Programme (SGS) pt „Photosensitized oxidation 

of butyl and benzyl esters of phydroxybenzoic acid using immobilized photosensitizer into 

polyurethane nanofibers”. Jako  Główny Wykonawca Habilitantka występowała 2- krotnie w 

projektach NCN- konkursach OPUS. Były to realizowane w latach 2011-2016 następujące 

tematy : “Fotokatalityczna konwersja odpadowej gliceryny do wodoru” oraz „Badania kinetyki 

fotosensybilizowanego utleniania wybranych ksenobiotyków w układach heterogenicznych”.  

Habilitantka była wykonawcą w trzech kolejnych projektach realizowanych w ramach 

grantów,  tzn projektu  KBN (2006-2009), projektu bilateralnego MNiSW (2013-2014) oraz   

NCBiR (2013-2016), a obecnie jest wykonawcą  w projekcie NCN  (2017-2010) 

zatytułowanym „ Badania mechanizmu wzajemnych oddziaływań procesów pogłębionego 

utleniania i filtracji membranowej”.  Ponadto Habilitantka jest wykonawcą w projekcie 

realizowanym w ramach konsorcjum naukowego zawartego pomiędzy Instytutem 

Włókiennictwa oraz Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki 

Łódzkiej zatytułowanym „Badania mechanizmu wzajemnych oddziaływań procesów 

pogłębionego utleniania i filtracji membranowej”.  Do osiągnięć Habilitantki należy zaliczyć 

współautorstwo w dwóch zgłoszeniach patentowych. Obejmują one zagadnienia  związane z 

głównym nurtem zainteresowań naukowych. Są to  

 Sposób wytwarzania nośników chitozanowych z zaimmobilizowanymi  

fotosensybilizatorami 

 Sposób oczyszczania wody i ścieków zawierających związki organiczne oraz bakterie 

metodą fotosensybilizowanego utleniania.  

Do aktywności naukowej Habilitantki  zaliczyć należy również odbycie staży w 

zagranicznych ośrodkach naukowych w Niemczech, Austrii, Czechach i Portugalii. Wraz z 

wizytami studyjnymi , stażami podoktorskimi oraz obecnie odbywanym, ilość tych wyjazdów 

wynosi 8. Czas ich trwania był różny i wynosił   od 6 dni , poprzez 1-2 tygodnie, 1- 3 miesiące 

do obecnie trwającego 2 lata  (2018-2010) stażu w Portugalii  na University of Coimbra, 

Faculty of Science and Technology.    

Habilitantka ponadto wykazywała swoją aktywność naukową poprzez recenzowanie 

publikacji. Dotyczyło to 28 artykułów do czasopism o obiegu międzynarodowym oraz jednego 

projektu miedzynarodowego w ramach programu chilijskiego FONDECYT. Ponadto 
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Habilitantka przedstawiała wyniki swoich badań w formie referatów na sześciu konferencjach 

naukowych międzynarodowych  oraz pięciu – krajowych. Poza tym wyniki badań 

prowadzonych przez Habilitantkę oraz współpracowników  w liczbie 35 ( w tym 1- autorska)  

były prezentowane na kolejnych  konferencjach naukowych. Potwierdzeniem aktywności 

Habilitantki są nagrody i stypendia, których liczba wynosi odpowiednio 7 i 5. Na uwagę 

zasługuje nagroda MNiSW,  dwie nagrody Societas Humboltiana Polonorum  oraz Grand 

Prix konkursu Ambasador Zrównoważonego Rozwoju 2009 przyznana przez Bayer and 

United Nations Environment Program (UNEP). Habilitantka dwukrotnie uzyskała stypendium 

z Fundacji Nauki Polskiej oraz 3-krotnie z Politechniki Łódzkiej.    

Uwzględniając powyższe dane, można stwierdzić, że wskaźniki bibliometryczne, udział  

w projektach i inne osiągnięcia  dr inż. Marty Gmurek  są na odpowiednim poziomie dla osób 

ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. 

 

Wkład osiągnięć dr inż. Marty Gmurek w rozwój dyscypliny naukowej 

 

 Badania dr inż. Marty Gmurek  są ważnym krokiem w rozpoznaniu możliwości i 

mechanizmu degradacji toksycznych zanieczyszczeń organicznych w procesach 

fotochemicznych. Badania dotyczyły zanieczyszczeń, które  są zaliczane do trwałych 

zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Ze względu na brak dopuszczalnych 

wartości tych związków w ściekach odprowadzanych do środowiska, poziom 

zanieczyszczenia wód tymi związkami wzrasta. Dlatego opracowanie skutecznych metod ich 

degradacji jest tematem ważnym i aktualnym. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia 

zanieczyszczenie środowiska wodnego parabenami, a także może wpływać na ograniczenie 

migracji tych składników. Dlatego opracowanie technologii usuwania tych związków wpisuje 

się w aktualne problemy inżynierii środowiska. Ważność tematyki potwierdzają publikacje w 

recenzowanych czasopismach o obiegu międzynarodowym, materiały prezentowane na 

konferencjach, a także dane bibliometryczne. Otrzymane dotychczas wyniki potwierdzają 

wysoką efektywność usuwania wybranych związków zaliczanych do parabenów w procesach 

fotochemicznych opartych na działanie promieniowania UV oraz VIS. Wyniki badań 

Habilitantki  uzupełniają dotychczasową wiedzę na temat mechanizmów degradacji 

przebiegających w warunkach naturalnych pod wpływem światła widzialnego. Ponadto 

dostarczają informacji na temat zastosowania procesu fotosensybilizowanego oraz 

fotokatalitycznego utleniania wybranych ksenobiotyków organicznych. Potwierdzeniem 

wysokiej efektywności degradacji badanych zanieczyszczeń są badania toksyczności 

roztworów poreakcyjnych. Zatem można stwierdzić, że problem zanieczyszczenia wód tymi 

związkami został potraktowany kompleksowo. Wyniki badań dostarczają informacji, które 
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mogą być wykorzystane do opracowania technologii oczyszczania ścieków zawierających 

zanieczyszczenia z grupy parabenów. Należy podkreślić, że cennym elementem badań była 

weryfikacja wyników z zastosowaniem próbek rzeczywistych. Opisane bowiem w literaturze, 

a także przeprowadzone przez Habitantkę, wyniki badań modelowych zwykle odbiegają od 

wyników uzyskanych na próbkach rzeczywistych. Uwzględniając powyższe można 

stwierdzić, że badania Habilitantki  są ważnym elementem w pozyskiwaniu wiedzy nie tylko 

teoretycznej lecz także praktycznej na temat możliwości usuwania ksenobiotyków 

organicznych z roztworów wodnych. Aspekty naukowe skupiają się wyznaczeniu kinetyki 

procesu utleniania,  natomiast praktyczne – na opracowaniu konkretnego rozwiązania 

technicznego pozwalającego na efektywnym  usuwaniu tych związków. Osiągnięcie 

naukowe wymienione jako cykl publikacji jest uzupełnione przez inne publikacje o zasięgu 

międzynarodowym i krajowym, udziały w projektach, staże naukowe oraz czynny udział w 

konferencjach. Na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentacji można stwierdzić, 

że dr inż. Marta Gmurek wnosi znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej inżynierii 

środowiska.  

 
Działalność dydaktyczna,  organizacyjna i popularyzatorska dr inż. Marty Gmurek  

 

W dokumentacji dr inż. Marty Gmurek znajdują się informacje na temat działalności 

dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej. W zakresie dydaktyki od 2012r 

Habilitantka prowadziła zajęcia laboratoryjne, projektowe i audytoryjne z przedmiotów takich 

jak Inżynieria procesowa i bioprocesowa, Bioreaktory, Toksykologia i higiena przemysłowa. 

Prowadziła także wykład z przedmiotu  Inżynieria środowiska. Habilitantka jest opiekunem 

laboratorium fotochemii stosowanej. Przez jeden semestr była koordynatorem wydziału w 

programie Erasmus+ oraz opiekunem roku na kierunku Inżynieria Biochemiczna.  

  W zakresie kształcenia młodej kadry, w latach 2011-2017, Habilitantka była 

promotorem pomocniczym w jednym doktoracie, którego obrona odbyła się w 2017r.   Praca 

ta była zatytułowana: „Decolorization of textile wastewater by Advanced  Oxidation 

Processes (AOPs) under industrial conditions”. Obecnie sprawuje  w/w funkcję w dwóch 

przewodach doktorskich otwartych oraz opiekuna naukowego nad jednym doktoratem 

przygotowywanym do otwarcia przewodu. Są to następujące tematy: „Heterogeniczna 

fotosensybilizacja ksenobiotyków – badania mechanizmu i kinetyki procesu przez 

fotosensybilizatory immobilizowane na różnych nośnikach” oraz Optymalizacja parametrów 

procesowych fotokatalitycznego rozkładu toksycznych substancji organicznych w środowisku 

wodnym z wykorzystaniem katalizatorów tytanowych modyfikowanych metalami 

szlachetnymi” oraz „Badania mechanizmu oddziaływań procesów pogłębionego utleniania 

farmaceutyków na    filtrację membranową”.  Ponadto Habilitantka Była promotorem siedmiu 
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prac magisterskich oraz dwóch inżynierskich. Tematyka prac doktorskich, magisterskich i 

inżynierskich  skupia się wokół zagadnień będących w obszarze zainteresowań naukowych  

Habilitantki. Dr inż. Marta Gmurek sprawowała także opiekę naukową podczas  pobytu na 

stażach trzech osób z Hiszpanii i Portugalii i była także członkiem komisji egzaminacyjnej 

rozprawy doktorskiej realizowanej w 2014r w Granadzie.  

 W ramach działalności popularyzatorskiej  Habilitantka uczestniczyła w akcji 

promocyjnej Wydziału w liceach województwa łódzkiego i była członkiem komisji 

konkursowej sesji posterowej na seminarium uczniowsko-studenckim  „Problemy ochrony 

Środowiska”. 

W ramach działalności organizacyjnej Habilitantka brała udział w organizowaniu 

konferencji naukowych jako członek komitetu organizacyjnego. Były to dwa spotkania 

naukowe z cyklu : „Postępy w inżynierii bioreaktorowej”.  

Wniosek końcowy  

Na podstawie przestawionej dokumentacji stwierdzam, że przedstawiony cykl 

artykułów pt „„Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i widzialnego do chemicznego 

rozkładu ksenobiotyków w środowisku wodnym”  jest osiągnięciem naukowym dr inż. Marty 

Gmurek. Potwierdzam istotny wkład osiągnięć Habilitanta w rozwój dyscypliny naukowej jaką 

jest inżynieria środowiska. Udokumentowana aktywność naukowa w tej dyscyplinie wpisują 

się w aktualne trendy szeroko pojętej inżynierii i ochrony środowiska.   

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003r o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wraz z późniejszymi zmianami  

[Dz. U Nr 196,  2011r. poz. 1165; Dz. U z 2014r. poz. 1852; Dz. U z 2015r. poz. 259; Dz. U 

z 2016. Poz.1586] oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora [Dz. U z 2018 poz. 261] stwierdzam, że  

udostępnione informacje i dokumenty potwierdzają, że dr inż.  Marta Gmurek spełnia 

warunki określone w przepisach prawnych do uzyskania stopnia doktora 

habilitowanego. Dlatego popieram wniosek dr inż. Marty Gmurek skierowany do 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  ze wskazaniem Rady Wydziału Inżynierii  

Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej Środowiska, do 

przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.  


