
 
 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

UZASADNIENIE 

 

Uchwały Komisji habilitacyjnej  

powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów 

w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

dra Mirosława Mleczka 

w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie drzewnictwo 

 

dotyczy: uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 15 stycznia 2015 r. 

 

Informacje ogólne 

Pan dr Mirosław Mleczek ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu w 2003 r., uzyskując tytuł magistra chemii w zakresie chemii śro-

dowiska, po obronie pracy magisterskiej pt. „Optymalizacja procedury bezpośredniego ozna-

czania wanadu w certyfikowanych materiałach odniesienia gleb Montana Soil 2711 i Soil S-1, 

metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną i dozowaniem 

zawiesiny”. Pracę zawodową rozpoczął w 2004 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Po-

znaniu (wówczas Akademii Rolniczej) na Wydziale Technologii Drewna w Katedrze Chemii, 

na stanowisku instruktora a następnie asystenta. Zdobyte tam doświadczenie i wiedza zaowo-

cowała uzyskaniem w 2007 roku stopnia naukowego doktora nauk leśnych w zakresie drzew-

nictwa, po obronie pracy doktorskiej pod tytułem „Wpływ warunków środowiskowych na 

akumulację wybranych metali ciężkich przez różne gatunki wierzby”. Kandydat, co w opinii 

Recenzentów zasługuje na podkreślenie, zdobył w 2008 r. nagrodę Miasta Poznania za wy-

różniającą się pracę doktorską. Po uzyskaniu stopnia doktora Mirosław Mleczek został za-

trudniony na stanowisku adiunkta. 

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie dra Mirosława Mleczka, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn. zmianami) stanowi dzieło naukowe pt. „Akumulacja niektó-

rych pierwiastków śladowych przez wybrane taksony wierzby”, opublikowane w 2014 roku 

przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach cyklu Rozprawy Naukowe, ze-

szyt 468. W opinii Recenzentów osiągnięcie naukowe zgłoszone przez dra Mirosława Mlecz-

ka dotyczy ważnego zagadnienia o dużym znaczeniu teoretycznym i praktycznym.  

Recenzenci jednoznacznie stwierdzili, że przedstawione do oceny dzieło jest dojrzałe pod 

względem naukowym, wielowątkowe i porusza dużo ważnych aspektów. Celem pracy była 

ocena efektywności fitoekstrakcji wybranych pierwiastków śladowych przez określone takso-

ny wierzby, testowane w różnych układach badawczych (doświadczenia w warunkach kontro-

lowanych oraz doświadczenia polowe). Taksony wierzby poddano ocenie pod względem 

efektywności akumulacji metali i metaloidów (As, Se) oraz przyrostu biomasy. Ponadto cel 

pracy obejmował wyselekcjonowanie taksonów wierzby, które można by stosować w oczysz-

czaniu terenów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi, a także dla uzyskania dużej 

i wartościowej pod względem składu biomasy.  



Prof. dr hab. J. Perkowski podkreślił, że główny cel pracy został w pełni osiągnięty, gdyż jed-

noznacznie stwierdzono, iż jest możliwym wyselekcjonowanie taksonów wierzby i to zarów-

no dla celów remediacyjnych, jak i do produkcji wartościowej pod względem składu oraz 

znaczącej pod względem ilości biomasy. Zauważył ponadto, że aby zamierzone w pracy cele 

osiągnąć, dr M. Mleczek musiał połączyć wiedzę z zakresu leśnictwa, w tym drzewnictwa, 

z naukami biologicznymi i chemicznymi. Badania interdyscyplinarne należą do najtrudniej-

szych, a Habilitantowi, co wg Niego zasługuje na podkreślenie, udało się znaleźć optymalny 

model badawczy. Ponadto stwierdził, że ogromną zasługą opiniowanej pracy jest usystematy-

zowanie danych i nadanie kierunku dalszym badaniom. Wyniki przeprowadzonych badań 

zostały wnikliwie i dogłębnie przedyskutowane, w odniesieniu do literatury światowej, i na 

ich podstawie wyciągnięto bardzo prawidłowe wnioski, które mogą być podstawą dalszych, 

bardziej merytorycznych działań i poszerzają wiedzę w przedmiotowej dziedzinie. 

Oceniając dzieło prof. dr hab. J. Kaniuczak wyszczególniła najważniejsze osiągnięcia uzy-

skane w warunkach doświadczeń hydroponicznych oraz w przeprowadzonych doświadcze-

niach polowych. Zauważyła, że w dyskusji wyników dr M. Mleczek umiejętnie przedyskuto-

wał własne wyniki uzyskane w pracy z wynikami dobrze dobranej, najnowszej literatury nau-

kowej przedmiotu. W podsumowaniu stwierdziła, że recenzowana monografia dra M. Mlecz-

ka stanowi wartościowe osiągnięcie naukowe z zakresu nauk leśnych w dyscyplinie drzewnic-

two oraz jest liczącym się wkładem Habilitanta do literatury przedmiotu. W Jej przekonaniu 

wyniki badań Autora stanowią niezwykle cenną informację i wykorzystane będą w fitoreme-

diacji środowiska glebowego, produkcji biomasy energetycznej oraz w przemyśle drzewnym.  

Z kolei prof. dr hab. J. Zawadzki zaznaczył, że fitoremediacja, którą zajął się Habilitant 

w swojej pracy jest zagadnieniem stosunkowo młodym i jest określana jako tzw. „zielona 

technologia” oczyszczania środowiska naturalnego, co umożliwia jej ciągły rozwój. Recen-

zent podkreślił, że w Jego opinii na szczególne uznanie zasługuje bardzo rzetelne wykonanie 

analiz dotyczących pomiaru zawartości pierwiastków śladowych. W tym zakresie Habilitant 

wspierał się certyfikowanymi materiałami odniesienia oraz porównaniem otrzymanych wyni-

ków z wynikami pozyskanymi na innej aparaturze pomiarowej (ICP-OES). Jak zauważył Re-

cenzent przedstawiony tok pracy i podejście do problemu badawczego świadczą o bardzo 

wysokim profesjonalizmie zawodowym dra M. Mleczka, znakomitej organizacji wykonywa-

nych badań, a uzyskane wyniki dzięki zastosowaniu analizy statystycznej są wiarygodne.  

W opinii wszystkich Recenzentów podjęte przez Habilitanta badania należy ocenić wysoce 

pozytywnie. Wpisują się one w nurt badań interdyscyplinarnych z dziedziny ochrony środo-

wiska w powiązaniu z badaniami z dyscypliny drzewnictwo. Stanowi to jak najbardziej nośne 

połączenie, które może przyczynić się w przyszłości do otrzymania taksonu wierzby zarówno 

przydatnego dla celów remediacyjnych, jak i produkcyjnych. Uwzględniając powyższe Re-

cenzenci stwierdzili, że recenzowana monografia Pana dra M. Mleczka stanowi wartościowe 

osiągnięcie naukowe z zakresu nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo oraz jest liczącym 

się wkładem Habilitanta do literatury przedmiotu. W ich przekonaniu wyniki badań Autora 

stanowią niezwykle cenną informację i wykorzystane będą w fitoremediacji środowiska gle-

bowego, produkcji biomasy energetycznej oraz w przemyśle drzewnym. 

 

Ocena aktywności naukowej 

Dorobek naukowy dra Mirosława Mleczka jest bardzo znaczący i charakteryzuje się dużym 

międzynarodowym zasięgiem. Jego łączny dorobek publikacyjny obejmuje 73 pozycje, w tym 

31 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych czasopismach, 6 rozdzia-



łów w monografiach, w tym 5 w języku angielskim, 10 referatów i 26 posterów wygłoszo-

nych, bądź przedstawionych na konferencjach międzynarodowych. W opinii wszystkich Re-

cenzentów na podkreślenie zasługuje fakt, że ponad 90% tych prac zostało opublikowanych 

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Oryginalne prace twórcze zostały opublikowane 

w zdecydowanej większości w języku angielskim, w czasopismach o dużym uznaniu i zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim, m. in.: Biomass and Bioenergy, Renevable Energy, 

Journal of Environmental Science and Health, Journal of Hazardous Materials, Acta Physio-

logiae Plantarum, Trees-Structure and Function, Environmental and Experimental Botany, 

International Journal of Phytoremediation, International Journal of Green Energy, Ecotoxi-

cology and Environmental Safety, Ecotoxicology, Journal of Environmental Science and 

Health: Part A and Part B, a rozdziały głównie w książkach wydawanych przez Springer Ver-

lag.  

Wartości wskaźników bibliometrycznych tych prac wynoszą:  

- 710 punktów wg listy MNiSzW z dn. 17 grudnia 2013 r.  

(672 punkty wg roku publikacji) 

- sumaryczny IF, zgodnie z rokiem opublikowania wg Web of Science 44,339 

- liczba cytowań 75 (102 wraz z autocytowaniami) 

- indeks Hirscha 5.  

Prof. dr hab. J. Zawadzki uważa, że jest to znakomity wynik, świadczący o bardzo wysokiej 

jakości i aktualnej tematyce prowadzonych badań. Z kolei prof. dr hab. J. Kaniuczak podkre-

śla, że oryginalne opracowania naukowe dr M. Mleczka to w głównej mierze prace zespoło-

we, w których udział Habilitanta wynosi od 10% do 70%. Świadczy to o Jego umiejętności 

prowadzenia tego rodzaju prac, zarówno jako lider, jak i członek zespołu, oraz znakomitej 

współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą nad wspólną tematyką ba-

dawczą.  

Za osiągnięcia naukowe Habilitant w latach 2007-2013 był 6-krotnie wyróżniany nagrodami 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (wcześniej Akademii Rolniczej).  

Główne obszary badawcze w zakresie działalności naukowej Habilitanta dotyczą: 

· zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego pierwiastkami śladowymi, ich form wy-

stępowania w niektórych elementach środowiska, ze szczególnym ukierunkowaniem 

na taksony wierzby wraz z oceną ich przydatności do fitoremediacji, produkcji bioma-

sy energetycznej oraz w przemyśle drzewnym; 

· bioakumulacji metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn) przez różne genotypy wierzby Salix 

viminalis; 

· zanieczyszczeń metalami ciężkimi rezerwuarów wód w aglomeracjach miejskich;  

· badań monitoringowych nad zróżnicowaniem efektywności akumulacji metali cięż-

kich przez grzyby dzikorosnące, w tym jadalne, oraz problemu ich toksyczności dla 

ludzi.  

· badań nad możliwością oczyszczania środowiska metodami technicznymi, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem geooksydacji. 

Wszyscy Recenzenci zgodnie podkreślają, iż dorobek naukowo-badawczy Habilitanta jest 

znaczący, a przedstawiona tematyka badawcza w ich opinii jest jak najbardziej aktualna i no-

watorska, czego dowodem jest 4-krotne finansowanie realizowanych przez Niego badań przez 

MNiSzW oraz NCBiR.  



Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że dorobek publikacyjny Kandydata umiejscawia 

jego osobę w gronie uznanych specjalistów w zakresie drzewnictwa. Zdaniem Recenzentów 

Habilitant wykazuje istotną aktywność naukową i legitymuje się oryginalnością w zakresie 

podejmowanej tematyki badawczej. Recenzenci stwierdzają, że całokształt osiągnięć i doko-

nań naukowych Habilitanta stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny drzewnictwo. Po-

twierdzeniem tego są recenzje projektów badawczych (6) i liczne recenzje publikacji (24) 

wykonywane przez Habilitanta dla krajowych i zagranicznych znaczących czasopism, z za-

kresu szeroko rozumianego drzewnictwa. 

 

Ocena osiągnięć dydaktycznych, działalności organizacyjnej oraz współpracy 

z instytucjami 

Dr M. Mleczek prowadzi ćwiczenia z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej oraz anali-

zy instrumentalnej. Prowadzi również wykłady w języku angielskim w ramach anglojęzycz-

nego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Technologii Drewna. Do tej pory dr M. Mle-

czek był promotorem 3 prac magisterskich oraz 1 inżynierskiej. Jest to niewielka liczba, jed-

nakże jak zauważa prof. dr hab. J. Zawadzki miały one charakter doświadczalny, co jest nie-

zwykle ważne w tej dziedzinie wiedzy. Pani prof. dr hab. J. Kaniuczak podkreśla natomiast 

Jego udział we wszelkiego rodzaju zadaniach na rzecz promocji nauki i Wydziału Technolo-

gii Drewna w szkołach wszystkich szczebli i instytutach badawczych. Ponadto Habilitant brał 

udział w działaniach organizacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni, czego przejawem jest 

m.in. praca w komisjach przetargowych i likwidacyjnych. W opinii wszystkich Recenzentów 

na szczególne podkreślenie zasługuje wykonywana przez Habilitanta funkcja pełnomocnika 

Rektora UP w Poznaniu ds. Laboratoriów akredytowanych w zakresie badań laboratoryjnych 

zgodnych z PN-ISO 17025. Wyrazem Jego dużego zaangażowania w tym zakresie była Na-

groda Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni za wyróżniającą się pracę wykraczającą poza 

zakres obowiązków (2013). Za szczególnie ważną Recenzenci zgodnie uznają Jego efektyw-

ność w zakresie pozyskiwania środków finansowych na projekty badawcze, które, jak zazna-

czają, na pewno ułatwiły Mu wykonywanie badań w tak szerokim zakresie. 

Pani prof. dr hab. J. Kaniuczak zwraca również uwagę na liczne kontakty, które nawiązał 

dr M. Mleczek w ramach współpracy naukowej z ośrodkami w kraju, tj. Uniwersytet War-

mińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Maszyn 

Przepływowych PAN Gdańsk, Instytut Technologii Drewna, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopodobnych w Czarnej Wodzie, Generalna Dyrekcja La-

sów Państwowych, KGHM Polska Miedź S.A. i za granicą Silva Tarouca Research Institute 

for Landscape and Ornamental Gardening. Jak zauważa jednakże prof. dr hab. J. Perkowski, 

nie zaowocowały one żadnymi stażami naukowymi. W Jego opinii stanowi to niewykorzysta-

ną szansę, która mogłaby być impulsem do nowych dokonań oraz wzbogacenia warsztatu 

naukowego i z pewnością mogłaby pomóc Habilitantowi w dalszej karierze zawodowej, przy-

czyniając się do podniesienia badań na wyższy poziom samodzielności oraz kreatywności. 

Dorobek obejmujący działalność dydaktyczną, organizacyjną i popularyzującą naukę w opinii 

Recenzentów nie jest imponujący, tym niemniej stwierdzają, że jest wystarczający i rokuje, iż 

w przyszłości może nastąpić jego znaczący wzrost. 

 



Podsumowanie 

Wszystkie recenzje w postępowaniu habilitacyjnym są jednoznacznie pozytywne. Recenzenci 

zgodnie uznali, że osiągnięcia naukowe dra Mirosława Mleczka mają zarówno duże walory 

poznawcze, jak i utylitarne. Wnoszą znaczący wkład w rozwój dyscypliny drzewnictwo 

i spełniają ustawowe warunki wymagane do ubiegania się o stopień naukowy doktora habili-

towanego. Na podstawie wniosków zawartych w recenzjach oraz merytorycznej dyskusji 

w trakcie posiedzenia komisja stwierdza, że dorobek dra Mirosława Mleczka w sposób zna-

czący wpisuje się w rozwój dyscypliny naukowej drzewnictwo, a jego aktywność naukową 

należy uznać za wyróżniającą i w związku z tym jednomyślnie pozytywnie opiniuje wnio-

sek o nadanie dr. Mirosławowi Mleczek stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych 

w dyscyplinie drzewnictwo. 

 

                  
Sekretarz                  Przewodniczący 

dr hab. Dorota Dziurka              prof. dr hab. Tadeusz Kowalski  

 

 

 

 

Poznań, 15 stycznia 2015 r. 

 


