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Leslaw Mleczko  urodził się w roku 1954, w Zabrzu. Studiował na Wydziale Automatyki  

Politechniki Śląskiej . Pracę magisterską obronił w roku 1978. Po studiach pracował w latach 1978-

1987 w Instytucie Energetyki Paliwowej  na Wydziale Mechaniczno-Hutniczym Politechnice 

Śląskiej. Pracę doktorską obronił na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w roku 1987. W roku 

1987 w uznaniu wynikow osiagnietych w programie Centrum Uszlachetniania Wegla otrzymal 

stypendium  fundowane przez Fundacje Kupp’a. W ramach tego stypendium spedzil 1,5 roku jako 

post-doc w Instytucie Chemii Technicznej na Universytecie w Hanowerze. Nastepnie podjal prace 

jako kierownik grupy badawczej zajmujacej sie inzynieria reakcji chemicznych w Katedrze Chemii 

Technicznej na Ruhr-Uniwersytecie w Bochum (w tym okresie katedra zajmowala 7 miejsce w 

swiatowej klasyfikacji w inzynierii chemicznej). W roku 1996 obronił pracę habilitacyjną na 

Wydziale Chemii i Biochemii Ruhr-Uniwersytetu w Bochum. Jego prace w zakresie konwersji 

methanu do wyzszych weglowodorow sa do dzisiaj cytowane. Tytuł profesora uzyskał na tym 

samym uniwersytecie w roku 2002, a tytuł profesora wizytującego na „East China University of 

Science and Technology (ECUST)” w Shanghaju w roku 2008. Nalezy zaznaczyc, ze ECUST 

nalezy do czolujacych uniwerytetow technicznych w Chinach i na swiecie. W 1996 roku profesor 

Mleczko przeszedl do firmy Bayer AG kontynuujac jednak prace badawcza i rozwojowa. Bedac w 

przemysle Prof Mleczko wygral konkursy na stanowiska profesora na Universytecie w Brunswicku 

i profesora ordinariusa w Technicznym Uniwersytecie w Monachium, jednak nie przyjal ofert 

akademickich. W firmie Bayer uczestniczyl i kierowal szeregiem projektow prowadzacych do 

nowatorskich technologii produkcji nowych materialow takich jak rurki nanoweglowe czy kropki 

quantowe. Optymalizowal i wdrazal nowe technologie jak magnezowa redukcja Ta, polimeryzacja 

Kautschuku w fazie gazowej czy synteza plynnych weglowodorow w mikroreaktorach. Przez ponad 

dekade byl dyrektorem Centrum Kompetencji Inzynierii Reakcji Chemicznych i Katalizy. W jego 

badaniach mozna wyroznic trzy kluczowe obszary, a mianowicie nanotechnologie, mikrotechnike i 

technologie nienaruszajace rownowagi ekologicznej i bazujace na surowcach odnawialnych.Do tej 

ostatniej grupy naleza badania zajmujace sie wykorzystaniem biomasy, dwutlenku wegla i enrgii 

odnawialnej w przemysle chemicznym. Ostatnio zajmuje sie rowniez technologiami do przerobki 

produktow naturalnych. Jego prace zaowocowaly ponad 130 patentami i wdrozeniami. W 2008 

roku prof Mleczko uzyskał prestiżowy tytuł „Bayer Fellow”, który jest przyznawany wybranym 

naukowcom w firmie Bayer. Od 2012 roku jest vice-prezydentem i  „kluczowym ekspertem” w 

centralnym resorcie inżynierii i technologii w firmie Bayer. Zajmuje się sterowaniem i kontrolą 

projektów badawczych oraz opieką nad grupą badawczą w Azji. Obok dzialalnosci zawodowej w 

przemysle prof Mleczko pozostaje aktywny w kontaktach ze swiatem akademickim. Prof. Mleczko 

aktywnie wspolpracuje z universytetami w Europie, USA, Kanadzie i Azji i jest zapraszany do 

wykladow na konferencjach naukowych. Poza tym  jest czlonkiem rad naukowych wielu 

programow badawczych, n.p. Europic czy DPTI oraz towarzystw naukowych i zawodowych, n.p. 

ProcessNet czy GVT. W szczegolnosci nalezy wymienic laboratoria CAT i Invite majace na celu 

budowanie pomostu pomiedzy badaniami akademickimi i zastosowaniami przemyslowymi. 

Ponadto jest aktywny jako czlonek zespolow programowych pism naukowych w dziedzinie 

inzynierii chemicznej. Obecnie jest w komitecie redakcyjnym przgotowujacym tematy (calls) do 

nowych projektow badawczych finansowanych przez EU w ramach programu  SuSchem/Horizon 

2021-2027. W działalności naukowej  jest autorem lub współautorem 11 rozdziałów w 

monografiach, n.p. w „Handbook of Chemial Reactors” (Springer) czy tez „Applied Homogeneous 

Catlysis” (Wiley) oraz 90 referowanych artykułow w czasopismach i materiałach konferencyjnych. 

Ponadto byl podmiotem wywiadow w prasie zawodowej. 

 

 

 


