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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr inz. Estery Pietras 

p.t. Zarzgdzanie bezpieczenstwem informacji w przedsiebiorstwach branzy motoryzacyjnej. 

Promotorem pracy jest dr hab. inz. Marcina Knapinskiego, prof. PCz. 

Podstawa opracowania recengzji 

Podstawa formalna opracowania recenzji jest pismo dr hab. Agaty Mesjasz-Lech, prof. PCz., 

Przewodniczacej Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarzadzaniu i Jakosci, Wydziat Zarzadzania 

Politechniki Czestochowskiej (nr R-WZ-BODN-510-5/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.) informujace 

o powotaniu mnie przez Rade Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarzgdzaniu i Jakosci Wydziatu 

Zarzadzania, na recenzenta w postepowaniu o nadanie stopnia doktora mgr inz. Esterze Pietras 

w dyscyplinie Nauki o Zarzadzaniu i Jakosci. 

Podstawa prawng opracowania recenzji w postepowaniu o nadanie stopnia doktora jest Ustawa 

zdnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 

Z pozniejszymi zmianami). 

Mgr inz. Estera Pietras przygotowata rozprawe doktorska zgodnie z wymaganiami formalnymi, 

przedstawionymi w przytoczonych aktach prawnych. Przedtozona do recenzji praca obejmuje 

problematyke i metodologie wiasciwaq dla nauk spolecznych, w szczegdinosci nauk 

o zarzadzaniu i jakosci. 

Charakterystyka sylwetki mgr inz. Estery Pietras 

Mgr inz. Estera Pietras ukonczyta studia | stopnia w 2000 roku w Politechnice Czestochowskiej na 

Wydziale Inzynierii i Ochrony Srodowiska na kierunku inzynieria Srodowiska w specjalnosci ochrona 

$rodowiska, uzyskujac tytut zawodowy inzyniera. Nastepnie kontynuowala nauke na studiach 

Il stopnia na tym samym Wydziale i kierunku, w zakresie zaopatrzenia w wode, unieszkodliwianie 

$ciekow i odpadéw uzyskujac w lipcu 2002 roku tytut magistra inzyniera. W tym samym roku 

ukonczyla takze studium przygotowania pedagogicznego w Politechnice Czestochowskiej. W 2009 

roku ukofczyta studia podyplomowe na_ kierunkach: Zarzadzanie nieruchomosciami oraz 

PoSrednictwo w obrocie nieruchomosciami w Akademii J. Dilugosza w Czestochowie.



W pazdzierniku 2014 roku rozpoczeta studia doktoranckie w Politechnice Czestochowskiej, na 

Wydziale Inzynierii Produkcji i Technologii Materialow. Doktorantka w 2018 roku uzyskala 

certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a w 2019 roku uzyskata Certyfikat Auditora 

wiodacego systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji wg ISO/IEC 27001:2017. 

Mgr inz. Estera Pietras jest autorka oraz wspdtautorka 19 publikacji oraz kilkakrotnie brata aktywny 

udziat w krajowych i miedzynarodowych konferencjach. 

Og6lna charakterystyka zawartosci rozprawy 

Recenzowana rozprawa doktorska to opracowanie naukowe liczace 285 stron. Praca zawiera 

spis tresci; wstep, w ktérym Doktorantka wskazuje na istotnosé poruszanych w pracy zagadnien 

oraz zakres rozprawy; dwa rozdzialty oparte o przeglad literatury, stanowigce omowienie 

teoretyczne problematyki bezpieczenstwa i ochrony informacji w przedsiebiorstwach oraz 

systemy redukujace ryzyko utraty informacji. Kolejny rozdziat zawiera geneze podjecia tematu 

rozprawy, cel i hipoteze badawcza, charakterystyke grupy badawczej, metody, narzedzia 

i techniki badawcze. Nastepne trzy rozdziaty obejmuja czes¢ empiryczna rozprawy, w ktorych 

Doktorantka przedstawia ocene poziomu bezpieczefstwa_ informacji w wybranych 

przedsiebiorstwach na podstawie wynikow badan wiasnych oraz projekt systemu zarzadzania 

bezpieczefstwem informacji, wykorzystanie ktérego zmniejsza ryzyko utraty informacji 

w przedsiebiorstwie. Rozprawe konczy podsumowanie. Do pracy dotaczone sq: streszczenie 

w jezyku angielskim, spisy rysunkow i tabel, bibliografia oraz zataczniki, wSréd ktorych znajduja 

sie: kwestionariusz ankiety badawczej i wywiadu, arkusz obserwacji, projekt polityki 

bezpieczenstwa informacji, procedury zgodne ze schematem postepowania systemowego. 

Ocena problemu badawczego 

Przedstawiona do recenzji rozprawa dotyczy aktualnej i niewatpliwie waznej problematyki 

zarzadzania bezpieczenstwem informacji w przedsiebiorstwie. Zapewnienie bezpieczenstwa 

informacji jest obecnie nieodzownym elementem dziatania kazdej organizacji — nie tylko norma 

i potrzeba, ale takze obowigzkiem prawnym. Koniecznosé ochrony informacji stanowiqcych 

tajemnice przedsiebiorstwa ma strategiczne znaczenie, warunkuje mozliwosc efektywnego 

prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz naktada na kadre zarzadzajaca obowigqzek podjecia 

szeregu dziatan o charakterze organizacyjnym i technicznym. 

Z uwagi na role, jakqa we wspdiczesnym Swiecie odgrywa informacja, i na to, jaki wotyw wywiera 

ona na rozwoj przedsiebiorstw, posiadanie informacji stato sie warunkiem koniecznym, a sama 

informacja jest chroniona podobnie jak dobra materialne. Rosnaca wartosé oraz znaczenie 

informacji stanowi element przewagi konkurencyjnej, co determinuje oczekiwany poziom jej 

bezpieczenstwa. Bezpieczenstwo informacji dotyczy zaréwno stanu, jak i procesu, w ramach



kt6rego zapewnione jest gromadzenie, przetwarzanie, przeptyw i udostepnianie odpowiednich 

informacji, odpowiednim osobom, w odpowiednim czasie. 

Zagrozenia wspdtczesnego biznesu zwiqzane miedzy innymi z_ wirtualizacjg dziatalnosci 

gospodarczej wymuszajg zastosowanie odpowiednich mechanizméw zabezpieczajqcych 

prawidiowe przetwarzanie i przechowywania informacji, czyli zapewnienie bezpieczenstwa 

informacyjnego, zwiaszcza w przedsiebiorstwach dzialajacych na globalnym rynku. W celu 

przeciwdziatania tym zagrozeniom, poprzez wdrazanie odpowiednich zabezpieczen zachodzi 

koniecznos¢é zastosowania w przedsiebiorstwach rozwiazania systemowego, jakim jest System 

Zarzadzania Bezpieczenstwem Informacji (SZBI) realizujacy takze zadanie zarzadzania ryzykiem. 

Wdrozenie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem Informacji w przedsiebiorstwie jest trudnym 

zadaniem i decyzjq strategiczna. Wymaga wprowadzenia srodkow technicznych i organizacyjnych, 

kt6re powinny zapewnié odpowiedni poziom bezpieczenstwa przy przetwarzaniu danych. 

Przedsiebiorstwo musi zidentyfikowaé priorytety oraz cele wdrozenia SZBI. Szczegdiowe okreslenie 

zakresu SZBI, identyfikacja zagrozen, opracowanie polityki bezpieczenstwa informacji, akceptacja 

i wsparcie kadry zarzadzajacej przedsiebiorstwa to kluczowe czynniki skutecznej realizacji wdrozenia 

SZBI. Z tego punktu widzenia wazne sq mechanizmy bezpieczenstwa systemu, czyli jego 

zabezpieczenia oraz przestrzeganie procedur bezpieczenstwa przez jego uzytkownikow. 

Zagadnienia bezpieczenstwa informacji reguluje wiele akt6w prawnych, w tym ustaw, norm 

i rozporzadzen. Moze to doprowadzié do sytuacji w wyniku, ktorej nie dysponujac odpowiedniq 

wiedzga kadra zarzadzajaca przedsiebiorstwem moze zmarginalizowac istotne podatnosci na 

zagrozenia. Ze wzgledu na dynamike powstawania nowych zagrozen w_ krotkim czasie, 

dezaktywuja sie wymagania normatywne i konieczne jest ich uzupeinianie. Stad przedsiebiorcy 

maja ogromng trudnosé w poznaniu obowigzujacych regulacji prawnych i dostosowaniu sie do 

zawartych w nich wymogow. W normach okreslone zostaty zabezpieczenia fizyczne, techniczne, 

teleinformatyczne, prawne, organizacyjno-administracyjne, lecz nie okreslono szczegdtowych 

rozwigzan postepowania z ryzykiem i zarzadzania nim. Ponadto istotna jest stale rosnaca liczba 

zagrozen zwiazanych miedzy innymi z popytem na_ informacje, dziataf przestepczych, 

cyberatakéw, bledéw pracownikéw. 

Z powyzszych wzgledéw nalezy podkreslié trafnosé i duze znaczenie podjetego tematu 

badawczego oraz jego oryginalnosé i to nie tylko z punktu widzenia teorii zarzqdzania 

bezpieczenstwem informacji, ale takze praktyki gospodarczej. Zatem wybér tematyki rozprawy 

doktorskigj jest w petni uzasadniony. 

Ocena celu i hipotezy badawczej 

Inspiracjg do podjecia badari dotyczacych zarzadzania bezpieczenstwem _ informacji 

w przedsiebiorstwie byly okreSlone przesianki o charakterze teoretyczno-poznawczym 

i aplikacyjnym. Stad giéwnym celem naukowym rozprawy doktorskiej jest: okreslenie aktuainego 
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poziomu bezpieczefstwa informacji w badanych przedsiebiorstwach z branzy automotive 

wskazujac na zastosowanie innowacyjnej metodyki analizy ryzyka. Wigze sie to z poznaniem 

Zrédet zagrozen oraz analiza poziomu zabezpieczefi w wybranej grupie przedsiebiorstw, ktore 

znaczaco wplywaja na ryzyko utraty informacji. Cel ten jest sformutowany poprawnie, wynika 

w duzej mierze z tytulu dysertacji. Natomiast celem utylitarnym jest: opracowanie koncepeji 

wytyeznych w zakresie zarzadzania bezpieczenstwem informacji, ktore beda uwzgledniaty 

pomijane dotychczas zagrozenia bezpieczenstwa informacji. W opracowanym systemie beda 

uwzglednione zidentyfikowane zagrozenia utraty informacji ukierunkowane na_ ochrone 

bezpieczenistwa wraz z propozycja dedykowanego dia przedsiebiorstw nowatorskiego projektu 

systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji. Wyznaczone cele w trakcie prowadzonych 

przez Doktorantke rozwazan i badan zostaly osiagniete. 

Uwzgledniajac cele pracy oraz problemy badawcze Doktorantka postawia hipoteze badawcza: 

intensywny wzrost iloSci zagrozeh bezpieczenstwa informacji w przedsiebiorstwach wymaga 

stosowania adaptowalnych systemow zarzadzania bezpieczenstwem, w ktérych srodki techniczne 

i proceduraine dostosowane bedg do wymagari okreslonych aktualnymi analizami ryzyka utraty 

informacji. Hipoteza ta w wyniku przeprowadzonych badah zostata zweryfikowana pozytywnie. 

Podkreslié nalezy, ze weryfikacja celow pracy, hipotezy i probleméw badawczych zostata 

przeprowadzona zgodnie z planem dzialan obejmujacym: studia literaturowe, prawidtowo 

wykonane badania wiasne, opracowany projekt zarzadzania bezpieczenstwem_ informacji 

Z uwzglednieniem procesu szacowania ryzyka utraty bezpieczenstwa informacji wedtug autorskie| 

metodyki oceny ryzyka. 

Ocena zastosowanych metod, narzedzi badawczych i zrdédet informacji 

W realizacji celu pracy Doktorantka postuzyta sie przede wszystkim nastepujacymi metodami 

inarzedziami badawczymi: metodg analizy i  krytyki piSmiennictwa, metoda_ syntezy, 

wnioskowaniem z wykorzystaniem indukcji i dedukcji, analiza dokumentéw, sondazem 

diagnostycznym, badaniami z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego i wywiadu, metoda 

indywidualnych przypadk6w, metoda obserwacji, metoda eksperymentu oraz metodami 

statystycznymi. 

W czesci teoretycznej pracy Doktorantka dokonata analizy i krytyki pismiennictwa na podstawie 

122 pozycji, w tym ksiqzek i artykui6w naukowych, aktow normatywnych i innych akt6w prawnych, 

zrodet elektronicznych. W przewazajacej wiekszosci sq to polskojezyczne pozycje pismiennictwa, 

a tylko 9 pozycji jest anglojezycznych. Fakt ten nieco obniza ogdina ocene zwiqzang 

z wykorzystanymi zrédtami informacji, gdyz w literaturze obcojezycznej problem zarzadzania 

bezpieczenstwem informacji byt duzo wezesniej analizowany. Pozycja 49 literatury moglaby byc 

zastapiona nowymi wydaniami raportu o stanie bezpieczenstwa cyberprzestrzeni RP. 

Wszystkie pozycje sq zwigzane z tematyka pracy i dobér literatury mozna uznaé za wystarczajacy. 
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Badania bedace istotnym elementem czesci empirycznej pracy dotyczyty istniejacego stanu 

bezpieczefstwa informacji w przedsiebiorstwach oraz znajomosci przez pracownikéw mozliwych 

do zaistnienia zagrozen. Zostaty przeprowadzone z wykorzystaniem poprawnie opracowanego 

kwestionariusza ankietowego w dziewieciu przedsiebiorstwach branzy motoryzacyjnej, na grupie 

158 oséb, bedacych przedstawicielami kadry zarzadzajacej wyzszego i nizszego szczebla oraz 

osob nie zajmujacych stanowisk kierowniczych. W kolejnym etapie pracy badawczej wykorzystano 

obserwacje naukowa z technika obserwacji postronnej (nieuczestniczacej) i arkuszem obserwacji 

oraz technika wywiadu nieskategoryzowanego. Opracowane wyniki i wyselekcjonowane realne 

Zagrozenia bezpieczenstwa informacji umoZliwity utworzenie katalogu zagrozen i przeprowadzenie 

analizy ryzyka, co z kolei pozwolito na identyfikacje luk w systemie, ktére powinny by¢ usprawnione. 

Bylo to podstawa autorskiej koncepcji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji, kt6ry ma 

udoskonali¢ dziatania w przedsiebiorstwie, tak aby skuteczniej zarzqdzac informacja. 

Autorka postuzyta sie wlasciwymi metodami i narzedziami badawczymi dla dziedziny nauk 

spotecznych, a w szczegolnosci nauk o zarzadzaniu i jakosci. Przeprowadzone badania ilosciowo- 

jakosciowe swiadcza o dojrzatosci w prowadzeniu wieloaspektowych analiz empirycznych, 

a co wazniejsze w dociekaniu prawdy naukowej oraz determinacji w jej zdobywaniu. Wyniki badan 

sq czytelne, przejrzyste i opatrzone wnioskami. Te czesé dysertacji nalezy oceni¢é bardzo wysoko. 

Ocena uktadu i tresci pracy 

Uktad i struktura pracy sq prawidiowe i podporzadkowane tytutowi oraz giéwnemu celowi. 

Zasadnicza czesé pracy obejmuje wstep, szes¢ rozdzialow oraz podsumowanie i wnioski. 

Rozmiary rozdziatstw sq adekwatne do prezentowanych w nich tresci. We Wstepie Doktorantka 

dokonata wprowadzenia do tematyki pracy, opisata zawartoSé poszczegdlnych rozdziatow. 

W pierwszym rozdziale przedstawita teoretyczne ujecie problematyki bezpieczenstwa i ochrony 

informacji w przedsiebiorstwie, w tym istote informacji, bezpieczenstwa informacji, identyfikacje 

Zagrozen, wptyw zagrozen socjotechnicznych i teleinformatycznych na bezpieczenstwo informacji, 

analize tresci wybranych aktéw prawnych i norm obowigzujacych w tym zakresie. Drugi rozdziat 

dotyczy r6wniez teoretycznych zagadnien na temat systemdéw zarzadzania bezpieczenstwem 

informacji, w tym celéw, zadaf, funkcjonowania tych systemdéw, roli i zadan poszczegdlnych 

elementow systemu. Rozwazania zostaty poparte praktycznymi przyktadami systemow 

bezpieczenstwa informacji. 

W czesci teoretycznej pracy Doktorantka szeroko opisuje i przeprowadza szczegdotowa dyskusje 

naukowg dotyczgca omawianych zagadnien, wzbogacajac jg wlasnymi komentarzami. Szkoda, 

ze w tej czesci pracy nie zostaty przedstawione definicje takich pojeé jak: dane, informacja, wiedza, 

co powoduje pewne nieSscistosci w dalszych rozwazaniach (np. na stronach: 12, 14, 29, 32, 39, 41, 

42, 197). Analogiczna uwaga dotyezy technologii informatycznych, technologii komputerowych, 

technik komputerowych, systemow informatycznych, technologii teleinformatycznych. 
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W rozdziale trzecim Autorka w sposéb kompetentny uzasadnita wybor tematu badawczego, 

sformutowata cel, zakres rozprawy i hipoteze badawczgq. Okreslita przebieg procesu badawczego, 

zakres badan, charakterystyke grupy badawczej oraz przedstawila w szczegdétowy sposob metody, 

narzedzia i techniki badawcze. Pewna staboscig tej czesci pracy jest dosé ogdina informacja 

dotyczaca doboru préby do badan wésrdd pracownikéw wybranych przedsiebiorstw, czy dobor 

proby byt losowy, celowy itd. 

Tresé rozdziatu czwartego przedstawia analize i wnioski z badan ankietowych przeprowadzonych 

przez Doktorantke w grupie 158 osdéb, pracownikéw przedsiebiorstw motoryzacyjnych, omowienie 

wynikéw z przeprowadzonych obserwacji oraz wywiadu w wybranym przedsiebiorstwie oraz 

uogdlnione wnioski przeprowadzonej analizy stanu faktycznego poziomu bezpieczenstwa 

informacji w badanych podmiotach gospodarczych. W rozdziale piatym opisano proces testowania 

poziomu bezpieczenstwa informacji, w tym wprowadzenie i przygotowanie do analizy 

doswiadczalnej, wyniki i wnioski z przeprowadzonego eksperymentu. Bardzo istotnym rozdziatem 

w pracy jest rozdziat szosty, w ktorym na podstawie analizy zagadnien teoretycznych oraz wynikow 

wlasnych badan Doktorantka ocenita poziom bezpieczenstwa informacyjnego w badanych 

przedsiebiorstwach i przedstawita autorski projekt zarzadzania bezpieczenstwem informacji 

zmniejszajacy ryzyko utraty informacji. Dzieki analizie ryzyka, wedtug innowacyjnej metodyki 

szacowania ryzyka, nie tylko diagnozuje faktyczny stan systemu bezpieczenstwa, ale takze 

wskazuje aktualne zagrozenia i proponuje wprowadzenie zmian w funkcjonujacym systemie 

bezpieczenstwa informacji. Przedstawiony w pracy projekt sktada sie z podsystemow 

zapewniajacych bezpieczenstwo: tworzenia projektu, wymiany informacji z otoczeniem 

zewnetrznym, produkcji i uzytej technologii, uzytkownik6w oraz bazy danych. W pracy 

odwzorowano schematy systemowego postepowania w _ postaci procedur, co utatwia 

identyfikowanie zagrozen i szybsze reagowanie na pojawiajace sie incydenty. Ponadto pomocnym 

dla przedsiebiorstw planujacych wdrazanie systemu uzupeinieniem jest przyktadowa Polityka 

Bezpieczenstwa Informacji, zawierajaca proponowane dzialania ochronne redukujace ryzyko 

utraty informacji. Z merytorycznego punktu widzenia ten rozdziat oceniam wysoko. 

Rozprawe konczy podsumowanie i wnioski. Doktorantka stwierdza tu, ze zrealizowata cel pracy 

i zweryfikowata hipoteze badawcza. 

Tresé rozprawy doktorskiej jednoznacznie dowodzi znajomosci przedmiotu badan. Dojrzatosc 

naukowa i zarazem pragmatyczne myslenie znajdujqa swoje odzwierciedlenie w recenzowanej 

pracy. Doktorantka posiada umiejetnosé prowadzenia badan w obszarze nauk o zarzqdzaniu 

i jakoSci. Studia literaturowe i badania empiryczne byly podstawag weryfikacji hipotezy badawczej, 

sformutowanej w pracy. 

Opiniowana rozprawa zawiera elementy sktadajace sie na oryginalne rozwiazanie podjetego 

problemu naukowego. Merytorycznie i metodologicznie oceniajgc wykazuje dobry poziom 
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naukowy. Do waloréw pracy zaliczam:



— okresglony cel, kt6rego wybdér uzasadniono analizq literatury rozpatrywanego obszaru 

badawczego i ocene praktyki gospodarczej wystepujacej w tym zakresie, 

— poprawnosé stosowanych metod badawczych, 

— wyniki rozwazan teoretycznych i analitycznych, ktore Swiadcza o dobrym przygotowaniu 

Doktorantki do prowadzenia prac badawczych i dzialalnosci naukowej, 

— wykorzystana innowacyjna metodyka szacowania ryzyka, 

— opracowanie kompleksowego  oprojektu. zarzadzania bezpieczenstwem _ informacji 

w przedsiebiorstwie, 

— mozliwosé praktycznego wykorzystania opracowanego projektu w przedsiebiorstwach. 

Ocena formalnej strony pracy 

Praca napisana jest zrozumiatym i poprawnym jezykiem. Ilustracje graficzne przedstawianych 

zagadnieh_ i wynikow prowadzonych badan sa liczne, charakteryzuja sie czytelnosciq 

i starannosciq wykonania, sa umiejetnie dobrane i opracowane. 

W pracy wystepuja jednak pewne btedy, ktére nie wplywajg na jej ocene, przykladowo: 

— bledy literowe i stylistyczne, utrudniajace zrozumienie od strony gramatycznej 

poszczegélnych czesci tekstu, s. 44, 49, 64, 73, 74, 76, 81, 98, 103, 135, 

- brak jest w tekScie odwotan do rysunkow, s. 19, 71, 92, 96, 

— bledne odwotania do pozycji literaturowych, s. 20, 32, 53,55, 56, 61, 71, 

— brak odwotan do bibliografii, s. 37, 61, 62, 87, 

— niepoprawne sformutowania, np. "otoczenie, w ktérym obraca sie organizacja” s.30, s. 13, 

14, 36, 80. 

Prace oceniam pozytywnie i prosze Doktorantke o ustosunkowanie sie do nastepujacych zagadnien: 

— Jakie sq perspektywy rozwoju opracowanego Systemu Zarzadzania Bezpieczefistwem 

Informacji? 

— Jakie sq cechy wyrdézniajace wykorzystanej w pracy metodyki szacowania ryzyka? 

— Jaka byla procedura opracowania pytan kwestionariusza ankietowego i wywiadu? 

Konkluzja 

Podsumowujac recenzje rozprawy doktorskie} mgr inz. Estery Pietras p.t. Zarzadzanie 

bezpieczenstwem informacji w przedsiebiorstwach branzy motoryzacyjnej nalezy podkreslic, ze jest 

ona wartosciowym opracowaniem naukowym, wzbogacajagcym wiedze na temat bezpieczenstwa 

iiochrony informacji w przedsiebiorstwach. Posiada ona walory poznawcze, jak rdowniez 

Ww przypadku zaimplementowania jej rezultatow moze stanowié material o charakterze aplikacyjnym. 

Praca i przeprowadzone badania wskazujg na oryginalnosé rozwiqgzania przez Doktorantke 

problemu naukowego opartego na zaprojektowanych samodzielnie badaniach, umiejetnosé 

yh



prowadzenia pracy naukowej, posiadanie przez Autorke dysertacji wiedzy teoretycznej 

w zakresie dyscypliny nauki o zarzqadzaniu i jakosci. 

Biorgac powyzsze pod uwage stwierdzam, ze praca doktorska mgr inz. Estery Pietras 

p.t. Zarzgdzanie bezpieczenstwem informacji w przedsiebiorstwach branzy motoryzacyjnej 

spetnia wymogi stawiane pracom doktorskim okreslone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyzszymi i nauce (Dz. U. 2018 poz.1668 z pdézniejszymi zmianami). 

Wnosze zatem o przyjecie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie Doktorantki do jej publicznej obrony. 

or eure Vac —S~ 

Bozena Kaczmarska 

Kielce, 20 lutego 2022 roku


