
Recenzja rozprawy doktorskiej 
Mgr Marka Dębosza 

„Mikro-ogniwa potencjometryczne jako układy detekcyjne w
analizie przepływowej”

Pan mgr Marek Dębosz wykonał pracę doktorską na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem dwóch promotorów - prof. dr hab. Pawła 

Kościelniaka (UJ) i prof. dr hab. Jana Migdalskiego (AGH, Kraków).

Tematyka pracy dotyczy konstrukcji i zastosowań mikroogniw potencjometrycznych 

jako zminiaturyzowanych elementów układów wstrzykowo-przepływowych przeznaczonych 

do wieloskładnikowych analiz wybranych rodzajów próbek, przede wszystkim próbek 

wodnych i moczu. Obaj promotorzy są uznanymi ekspertami w dziedzinie chemii 

analitycznej. Profesor Kościelniak specjalizuje się w projektowaniu i zastosowaniu układów 

przepływowych, profesor Migdalski specjalizuje się w potencjometrii elektrod 

jonoselektywnych i stosowaniu techniki druku 3D do konstrukcji obudowy elektrod. 

Połączenie wiedzy i doświadczenia obu promotorów zaowocowało powstaniem rozprawy 

doktorskiej na wysokim poziomie. Miniaturyzacja układu analitycznego skutkuje 

zmniejszeniem objętości próbki, stosowanych odczynników i ścieków, a więc ma mniejszy 

wpływ na środowisko. Skutkuje również zmniejszeniem kosztów analizy. Kierunki te są 

zgodne z zaleceniami „zielonej chemii analitycznej”. Tematyka pracy jest aktualna i wnosi 

duży wkład do wiedzy dotyczącej współczesnych wymagań analizy chemicznej.

Ocena strony technicznej i edytorskiej pracy.

ściśle związanej z rozprawą doktorską. W nastęnych rozdziałach znalazło się omówienie 

potencjometrii, analizy przepływowej, zastosowania detekcji potencjometrycznej w analizie 

przepływowej, technologii druku 3D i jej zastosowania Praca została przedstawiona na 178 

stronach. Jest podzielona na 12 rozdziałów. Pierwszy z nich, zatytułowany „Wprowadzenie”
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przedstawia problemy współczesnej chemii analitycznej, zalecenia „zielonej chemii 

analitycznej” , propozycje jak można te zalecenia wcielić w życie i wspomina o roli jaką może 

spełnić w tej dziedzinie technika druku 3D. W kolejnych rozdziałach Autor omawia zwięźle i 

wyczerpująco aktualny stan literatury dotyczący tematyki ściśle związanej z rozprawą 

doktorską. W nastęnych rozdziałach znalazło się omówienie potencjometrii, analizy 

przepływowej, zastosowania detekcji potencjometrycznej w analizie przepływowej, 

technologii druku 3D i jej zastosowania w elektrochemicznych metodach analitycznych oraz 

omówienie zasad „zielonej chemii analitycznej” z włączeniem potencjometrii i analizy 

przepływowej jako przykładów technik analitycznych spełniających zasady „zielonej chemii” . 

Ta część pracy jest napisana w sposób niezwykle klarowny i systematyczny, a jednocześnie 

zwięźle.

W drugiej części pracy, zatytułowanej „Badania własne” Autor przedstawił przede 

wszystkim założony cel pracy, który jest bardzo jasno sformułowany.

W kolejnych rozdziałach omówił metodykę pracy, stosowane odczynniki i materiały, 

stosowane próbki do analizy, w tym próbki syntetyczne i certyfikowane materiały 

odniesienia. Omówił stosowaną aparaturę, opisał metody konstrukcji komór przepływowych i 

elektrod jonoselektywnych. Opisał sposoby prowadzenia pomiarów potencjometrycznych, 

elektrochemicznych oraz pomiarów w warunkach przepływu. Następnie opisał szczegółowo 

preparatykę stosowanych elektrod jonoselektywnych, przygotowanie powierzchni elektrod o 

różnych podłożach, przygotowanie warstw pośrednich, które stosował jako wewnętrzny stały 

kontakt wybranych elektrod oraz przygotowanie membran jonoselektywnych. Następne 

rozdziały to rozdział 9, zatytułowany ’’W ieloskładnikowa analiza próbek wód 

środowiskowych”, 10 -  zatytułowany „Wieloskładnikowa analiza próbek moczu” i rozdział 

11 -  „Ogniwa potencjometryczne na bazie związków metaloorganicznych - badania 

diagnostyczne”. Każdy z tych rozdziałów zawiera omówienie stosowanego układu 

pomiarowego, opis i dogłębną dyskusję uzyskanych wyników doświadczalnych, weryfikację i 

zastosowanie metody oraz jest zakończony podsumowaniem z poprawnie wyciągniętymi 

wnioskami. Rozdziały te są napisane jasno, systematycznie, wyczerpująco i jednocześnie 

zwięźle. Rozdział 12 zawiera podsumowanie całej pracy, jest zatytułowany „Wnioski 

końcowe”. Po rozdziale tym następuje spis stosowanych odnośników literaturowych. Autor 

zacytował poprawnie i wyczerpująco 141 pozycji literaturowych, wśród których znalazły 

znaczące prace zarówno z lat dawniejszych jak i duża grupa prac najnowszych. Odnośniki 

literaturowe są starannie dobrane. Następnie Autor zamieścił aneks, w którym znalazły się
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spis tabel, spis rysunków, streszczenie w języku polskim oraz angielskim, i prezentacja 

dorobku naukowego Autora, w tym spis publikacji i spis wystąpień konferencyjnych. 

Objętość części literaturowej i części doświadczalnej pracy jest dobrze wyważona. Praca jest 

ilustrowana licznymi rysunkami, schematami i tabelami, które bardzo dobrze systematyzują i 

wyjaśniają omawiane zagadnienia. Na początku pracy znajduje się alfabetyczny spis oraz 

wyjaśnienie skrótów używanych w pracy, co usprawnia jej czytanie.

Praca jest bardzo starannie przygotowana pod względem edytorskim. Stronę 

techniczną i edytorską pracy oceniam bardzo wysoko.

Ocena merytoryczna pracy.

Doktorant podjął się trudnego zadania konstrukcji i zastosowania mikro-ogniw 

potencjometrycznych jako zminiaturyzowanych elementów układów wstrzykowo-przepływowych 

przeznaczonych do wykorzystania w analizie wieloskładnikowej wybranych rodzajów próbek. 

Dobór techniki pomiarowej -  posługiwania się miniaturowymi elektrodami 

jonoselektywnymi jest bardzo dobrym wyborem. W ymagał jednak własnej konstrukcji dobrze 

przemyślanego układu pomiarowego łącznie z konstrukcją układu elektrod, co nie było 

łatwym zadaniem. W ymagał zaprojektowania i wykonania miniaturowych komór 

przepływowych, umożliwiających jednoczesny pomiar sygnałów za pomocą kilku elektrod. 

Wykonanie komory przepływowej z wykorzystaniem stereolitografii w technologii druku 3D 

okazało się dobrym rozwiązaniem. Tą samą metodą były wykonywane korpusy elektrod. 

Wymagało to zbadania i doboru odpowiednich materiałów, sprawdzenie wpływu różnych 

fotoutwardzalnych żywic polimerowych na jakość konstruowanych zestawów i prawidłowość 

ich pracy. Zaprojektowane i skonstruowane układy zostały sprawdzone pod względem 

efektywności prowadzenia pomiarów i powtarzalności mierzonych sygnałów. Została 

wykonana walidacja analityczna opracowanych metod z wykorzystaniem próbek 

syntetycznych i certyfikowanych materiałów odniesienia wód środowiskowych oraz próbek 

biologicznych (moczu). Wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia jest godne 

podkreślenia.

Doktorant zbadał parametry skonstruowanych elektrod takie jak  czułość, 

powtarzalność, selektywność. Zbadał również możliwość tworzenia warstwy wodnej 

pomiędzy membraną jonoselektywną a podłożem. Tworzenie warstwy wodnej jest 

niekorzystne dla poprawnego działania elektrod. Zbadał przewodnictwo warstw osadzonych 

na podłożu posługując się techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. W celu
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oceny stabilności potencjału badanych elektrod jonoselektywnych w czasie wykonał pomiary 

chronopotencj o metryczne. Pożądane jest, aby opracowywany czujnik charakteryzował się jak 

największą pojemnością i równocześnie jak najniższą opornością. O ile podstawowe parametry 

potencjo metryczne elektrod są powszechnie badane, trzy następnie wspomniane badania są 

często pomijane, a ich wyniki dają istotne informacje i pomagają w wyborze najlepszych 

konstrukcji. Jest to warte podkreślenia.

Stosowane membrany jonoselektywne zawierały komercyjnie dostępne jonofory i inne 

składniki. Doktorant stosował kilka rodzajów podłoża elektrod dla membran 

jonoselektywnych. Były to podłoża srebrne, złote i z węgla szklistego. Membrany 

jonoselektywne były nakładane bezpośrednio na podłoże (ang. coated wire) lub była stosowana 

warstwa pośrednia {ang. solid contact). Powierzchnię elektrod złotych modyfikowano poprzez 

użycie zawiesiny nanorurek węglowych modyfikowanych oktadecyloaminą pełniącej rolę 

warstwy mediacyjnej. Powierzchnię elektrod z węgla szklistego modyfikowano poprzez 

zastosowanie zawiesiny związków metaloorganicznych (MOF),

W opracowanym i zoptymalizowanym układzie Doktorant przeprowadził 

wieloskładnikową analizę wód oznaczając równocześnie jony sodowe, potasowe, wapniowe i 

chlorkowe w próbkach syntetycznych i w certyfikowanych materiałach odniesienia wód 

środowiskowych: wody ściekowej, pitnej, podziemnej i z przystani Hamilton jeziora Ontario w 

Kanadzie. Otrzymane wyniki są satysfakcjonujące zarówno pod kątem dokładności jak i precyzji. 

Wartość błędu względnego mieści .się w zakresie od 0 do 8 % a wartość względnego odchylenia 

standardowego charakteryzującego precyzję oznaczeń nie przekracza 4 %, co wskazuje na bardzo 

dobrą precyzję uzyskanych wyników. Tak korzystne wartości parametrów są wynikiem 

zastosowania stabilizatora siły jonowej roztworów, który ma znaczący wpływ na powtarzalność 

rejestrowanych sygnałów. Zaproponowana metoda może być efektywnym narzędziem we 

współczesnej analizie wieloskładnikowej, spełniającym wymagania „zielonej chemii 

analitycznej” .

Autor przedstawił metodę umożliwiającą równoczesne oznaczanie sodu, potasu i wapnia 

w próbkach moczu z wykorzystaniem modułu przepływowego skonstruowanego z zastosowaniem 

technologii druku 3D i kompatybilnymi z nim elektrodami jonoselektywnymi typu solid contact. 

Zarejestrowane widma impedancyjne potwierdziły, że zastosowanie warstwy nanorurek 

węglowych modyfikowanych oktadecyloaminą jako mediatora istotnie poprawia parametry 

metrologiczne elektrod jonoselektywnych. Autor przeprowadził analizę próbek syntetycznych 

moczu oraz próbek certyfikowanych materiałów odniesienia moczu ludzkiego. Otrzymane wyniki 

analiz próbek materiałów odniesienia wskazują, że zaproponowany system przepływowy może 

być stosowany w analizie próbek moczu. Precyzja jest wysoka, względne odchylenie standardowe
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[RSD (%)], nie przekracza 4%. Dokładność, oceniana na podstawie błędu względnego jest 

również wysoka, błąd względny [RE (%)], nie osiąga większej wartości niż 8%.

W ostatnim rozdziale dotyczącym wykonanych badań eksperymentalnych Autor 

opisał swoje poszukiwania nowego rodzaju materiału, zawierającego związki 

metaloorganiczne, który mógłby pełnić rolę warstw pośrednich w elektrodach typu solid 

contact. Po raz pierwszy opracowane w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku 

metaloorganiczne szkielety (ang. M etal-Organic Framework, MOF) są krystalicznymi i 

porowatymi materiałami hybrydowymi utworzonymi przez molekularną samoorganizację 

nieorganicznych węzłów metalicznych z dwukleszczowymi lub wielokleszczowymi 

ligandami organicznymi (np. zawierającymi grupy karboksylowe, hydroksylowe, tiolowe i 

aminowe) z wytworzeniem kryształów objętościowych. Od tej pory były one badane pod 

kątem zastosowania jako warstw przewodzących w sensorach elektrochemicznych. 

Dwuwymiarowe szkielety metaloorganiczne (2D MOF) łączą w sobie kilka właściwości, 

takich jak porowatość, duże pole powierzchni w stosunku do objętości i możliwość zmian 

przewodności i transportu ładunku w dwóch kierunkach. Połączenie tych właściwości może 

zapewnić lepsze działanie sensorów elektrochemicznych. Dziedzina jest stosunkowo nowa i 

ma duży potencjał. Warto więc było zająć się zastosowaniem tego rodzaju materiału jako 

warstwy pośredniej w elektrodach typu solid contact. Pierwsze doniesienie literaturowe o 

zastosowaniu takiej warstwy, zawierającej Ni, Cu i Co, w elektrodach jonoselektywnych typu 

solid contact ukazało się w roku 2018 i jest cytowane przez Autora. Pokazane w nim wyniki 

były bardzo obiecujące. Doktorant przedstawi! wstępne próby zastosowania dwóch związków 

metaloorganicznych, zawierających Cd, syntezowanych w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej 

na Wydziale Chemii UJ, jako warstw mediacyjnych w elektrodach jonoselektywnych czutych 

na jony potasowe. W ykonał charakterystykę potencjometryczną takich elektrod i podjął próby 

ich zastosowania do analizy certyfikowanych materiałów odniesienia wód środowiskowych. 

Na podstawie uzyskanych wyników wywnioskował, że stosowany materiał funkcjonalny nie 

wykazuje dobrego przewodnictwa jonowo -  elektronowego i charakteryzuje się niewielką 

pojemnością redoks. Otrzymane wyniki analiz trzech certyfikowanych materiałów 

referencyjnych różnych wód uzyskane metodą serii wzorców są satysfakcjonujące zarówno 

pod kątem dokładności, jak i precyzji. Wartości błędu względnego i względnego odchylenia 

standardowego nie przekraczają 3,00 % co wskazuje na bardzo dobrą precyzję i dokładność 

uzyskanych wyników. Uważam, że warto kontynuować ten kierunek badań.

Doktorant zaproponował oryginalne, zmodyfikowane podejście do kalibracji analitycznej 

w pomiarach potencjometrycznych. Modyfikacja ta polega na odniesieniu się, ekstrapolacji do
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sygnału pierwszego wzorca w metodzie wielokrotnego dodatku wzorca. Metoda ta ma akronim 

SISAM (ang. Signał Increment Standard Addition Method) i została opisana w publikacji ze 

wsółautorstwem Doktoranta, w której jest on pierwszym autorem [M. Dębosz, M. Wieczorek, J. 

Migdalski, P. Kościelniak, Detennination o f potassium by the use o f new calibration approach in 

potentiometric measuremertts, Monatshefte Fur Chemie. 151 (2020) 1265-1270.

doi: 10.1007/s00706-020-02623-4.)].

Wyniki doświadczalne są przedstawione bardzo przejrzyście. Badania są 

systematyczne i dobrze opracowane statystycznie. Praca zawiera bardzo bogaty materiał 

doświadczalny. Praca zawiera wiele elementów nowości naukowej.

W ażna jest zawarta w pracy dyskusja i sprawdzenie możliwych interferencji oraz 

staranne opracowanie statystyczne otrzymanych wyników. Ważne jest zbadanie i wybór, jaki 

układ pomiarowy będzie najwłaściwszy. Praca jest żmudna i czasochłonna, ale konieczna dla 

osiągnięcia celu pracy. Wszystkie te aspekty były starannie brane pod uwagę przez 

Doktoranta. Cel pracy został jasno przedstawiony, co pozytywnie wpływa na śledzenie 

dalszego układu pracy. Na uwagę zasługuje krytyczne spojrzenie na doniesienia literaturowe, 

systematyczne badania parametrów stosowanej metody, dobrze przedyskutowane wyniki 

badań i dobrze udokumentowane wnioski.

Zaprojektowane i wykonane systemy przepływowe i podłoża elektrodowe stanowią 

innowacyjne rozwiązania w analizie przepływowej i pomiarach potencjometrycznych pod 

kątem konstrukcyjnym i instrumentalnym, które mogą być z łatwością wprowadzone do 

powszechnej praktyki laboratoryjnej. Zgodnie z opinią Doktoranta, ich produkcja jest tania, 

szybka, otrzymywane elementy są trwałe i odporne chemicznie.

Podczas czytania pracy nasunęło mi się kilka pytań i uwag do Doktoranta:

1. W  pracy pokazano schematy zaprojektowanych i stosowanych układów 

przepływowych. Nigdzie nie znalazłam uszczelek. Jak zapewniono szczelność 

komór przepływowych?

2. Str. 50: Proszę o wytłumaczenie „efektu Schlierena”.

3. W pracy ukazało się stwierdzenie „Otrzymane sekwencje wartości współczynników 

selektywności dla każdej z elektrod jonoselektywnych pokrywały się z serią 

Hofmeistera” (str. 114). Czy zawsze tak jest? Od czego zależą wartości 

współczynników selektywności elektrod jonoselektywnych? Jak je wyznaczać, aby ich 

wartości były najbliższe wartościom termodynamicznym?
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4. Autor ocenia jakość metody analitycznej na podstawie wartości względnego 

odchylenia standardowego i względnego błędu w stosunku do wartości 

oczekiwanej. Ostatnio mówi się o niepewności wyniku metody analitycznej. Co 

składa się na niepewność i jak oblicza się jej wartość?

5. Dla otrzymanych wyników analitycznych podczas przeprowadzonych badań 

wyznaczono przedziały ufności na poziomie istotności a = 0.05. Posługując się testem 

t-Studenta można stwierdzić czy uzyskany wynik różni się znacząco (istotnie) 

statystycznie od wartości oczekiwanej. Czy Autor wykonał takie obliczenia?

6. Autor nie uniknął nielicznych niezręczności stylistycznych i literówek. Jest ich w 

sumie niewiele. Np. str. 58 „potrzeby kosmiczne” raczej potrzeby w badaniach 

kosmosu, w warunkach pozaziemskich, w przestrzeni kosmicznej;

Moje uwagi mają charakter dyskusyjny i w żadnym stopniu nie umniejszają bardzo 

wysokiej oceny pracy. Wyniki badań Doktoranta mają duże znaczenie poznawcze i 

aplikacyjne. Cel pracy został osiągnięty. Wyniki pracy zostały częściowo opublikowane. 

W  trzech publikacjach będących podstawą pracy doktorskiej Doktorant jest pierwszym 

autorem, co świadczy o jego istotnym udziale w powstawaniu publikacji. Publikacje te są w 

renomowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym: Talanta 217 (2020) 121092 

(1^2020= 6,057, MNiSW 100 pkt), Monatschefte fur Chemie -  Chemical Monthly 151 (2020) 

1265-1270 (IF2020 = 1,451, MNiSW 40 pkt), Talanta 232 (2021) 122491 (IF2020 = 6.051, 

MNiSW 100 pkt). Sumaryczny IF2020 publikacji będących podstawą pracy doktorskiej wynosi 

13,565. Suma punktów ministerialnych wynosi 240 pkt, wszystkie czasopisma mają przypisaną 

dyscyplinę nauk chemicznych. Jedna publikacja jest w trakcie przygotowania do wysłania do 

druku do czasopisma Molecules (IF2019 = 3,257, MNiSW 100 pkt). W sumie doktorant 

opublikował osiem prac o charakterze naukowym, ponadto jest współautorem dwóch rozdziałów 

w książkach w języku angielskim, wydanych na Uniwersytecie Karola w Pradze w Czechach, 

oraz brał czynny udział w ośmiu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

wygłaszając ustne komunikaty i prezentując plakaty. Jest to znaczącym osiągnięciem.

Doktorant odbył dwa staże w obcych ośrodkach naukowych, jeden w kraju i jeden 

zagranicą. Przebywał na Politechnice w Budapeszcie, na Węgrzech, w grupie prof. Roberta E. 

Gyurcsanyi, który jest znanym w świecie autorytetem w dziedzinie elektrochemii. Oba staże 

wpłynęły pozytywnie na rozprawę doktorską.
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Podsumowując stwierdzam, że praca jest wykonana bardzo starannie, w dobrze 

przemyślany i systematyczny sposób.

Reasumując stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Marka Dębosza spełnia z 

nawiązką wymagania zwyczajowe i formalne stawiane kandydatom, określone w 

Ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), i 

wnoszę do Rady Dyscypliny Nauk Chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego o 

dopuszczenie do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, ze względu na istotny wkład do wiedzy dotyczącej konstrukcji mikro-ogniw 

potencjometrycznych jako zminiaturyzowanych elementów układów wstrzykowo-przepływowych 

przeznaczonych do wykorzystania w analizie wieloskładnikowej wybranych rodzajów próbek, 

istotne znaczenie aplikacyjne pracy, zgodne z zasadami zielonej chemii analitycznej, wysoki 

poziom naukowy i jakość pracy doktorskiej oraz istotny dorobek publikacyjny (całkowita 

punktacja publikacji będących podstawą pracy doktorskiej: MNiSW 240 pkt, sumaryczny IF2020 

= 13,565; wnoszę o wyróżnienie rozprawy. Szczegółowe uzasadnienie jest w osobnym 

wniosku.

Warszawa, 5.08.2021 r.
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W niosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej 
Mgr Marka Dębosza 

„Mikro-ogniwa potencjometryczne jako układy detekcyjne w
analizie przepływowej”

Doktorant podjął się trudnego zadania konstrukcji i zastosowania mikro-ogniw 

potencjometrycznych jako zminiaturyzowanych elementów układów wstrzykowo-przepływowych 

przeznaczonych do wykorzystania w analizie wieloskładnikowej wybranych rodzajów próbek. 

Zadanie to wymagało zaprojektowania i wykonania miniaturowych komór przepływowych, 

umożliwiających jednoczesny pomiar sygnałów za pomocą kilku elektrod. Wykonanie 

komory przepływowej z wykorzystaniem stereolitografii w technologii druku 3D okazało się 

dobrym rozwiązaniem. Tą samą metodą były wykonywane korpusy elektrod. Wymagało to 

zbadania i doboru odpowiednich materiałów, sprawdzenie wpływu różnych 

fotoutwardzalnych żywic polimerowych na jakość konstruowanych zestawów i prawidłowość 

ich pracy. Wyniki pracy doktorskiej wniosły istotny wkład do wiedzy w tej dziedzinie.

Istotne były również badania dotyczące charakterystyki elektrod jonoselektywnych, 

wprowadzenie nowatorskich warstw mediacyjnych w elektrodach jonoselektywnych typu 

„solid contact” poprawiających ich charakterystykę. Parametry elektrod badał wieloma 

technikami (potencjometria, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, 

chronopotencj ometri a).

Bardzo wysoko oceniam znaczenie aplikacyjne pracy, które jest zgodne z zasadami 

zielonej chemii analitycznej. Na uwagę zasługuje krytyczne spojrzenie na doniesienia 

literaturowe, systematyczne i wieloobszarowe badania parametrów stosowanej metody, 

stosowanie certyfikowanych materiałów referencyjnych, dobra analiza statystyczna, dobrze 

przedyskutowane wyniki badań i dobrze udokumentowane wnioski.

Poziom naukowy i jakość pracy oceniam bardzo wysoko.

Wysoko oceniam dorobek publikacyjny (całkowita punktacja publikacji będących 

podstawą pracy doktorskiej: MNiSW 240 pkt, sumaryczny IF2020 = 13,565; całkowita

ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: 22 55 26211 (Biuro Dziekana), 22 55 26230 (Administracja)
e-mail: dziekan@chem.uw.edu.pl, chemia@chem.uw.edu.pl, www.chem.uw.edu.pl
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punktacja wszystkich publikacji: MNiSW 420 pkt, sumaryczny IF2020 = 22,518), We 

wszystkich publikacjach będących podstawą pracy doktorskiej jest pierwszym współautorem, co 

świadczy o jego istotnym udziale w powstawaniu pracy.

Podsumowując wnoszę o wyróżnienie rozprawy.

Warszawa, 5.08.2021 r.
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