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 Podstawą wykonania recenzji jest pismo z dnia 5 grudnia 2022 roku podpisane przez  

prof. dr hab. Barbarę Jankowską, Przewodniczącą Rady Awansów Naukowych dotyczące 

wykonania oceny rozprawy doktorskiej mgr Anny Kuczyńskiej pt. „Uwarunkowania 

zachowań konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej” napisanej pod kierunkiem 

naukowym dr hab. Magdaleny Ankiel, prof. UEP w Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Poznaniu, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz przepisy dotychczasowe – Ustawa 

z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności 

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu l nadanie 

tytułu profesora. 

 Zgodnie z przepisami „rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora 

albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o 

opracowanie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, lub oryginalne dokonanie 

artystyczne, oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie 

naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub 

artystycznej”. 

 Oceniając przedłożoną rozprawę doktorską wzięłam pod uwagę następujące kryteria: 

sformułowanie tematu rozprawy i problemu badawczego, sformułowanie celów i hipotez 
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badawczych, przyjętą metodykę badań, układ treści, ocenę merytoryczną i formalną pracy, 

nowe wartości wniesione do teorii i walory aplikacyjne.  

 

1. Wybór tematu i problematyka rozprawy 

Rynek usług medycyny estetycznej należy do rozwijających się i trudnych do 

zakwalifikowania, co do działalności. Według PKD medycynę estetyczną można wiązać  

z kodem 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna, z kodem 86.21.Z – Praktyka lekarska 

ogólna, ale lekarz, który pracuje w swoim gabinecie poda kod 86.22.Z – Praktyka lekarska 

specjalistyczna, ale także można ją wiązać z kodem 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 

kosmetyczne. Rynek ten znajduje się w fazie rozwoju, ale analitycy zwracają uwagę na bardzo 

ważny kontekst, że przejście do fazy dojrzałości może być trudne z uwagi na zagrożenia: 

słabnący wzrost sprzedaży, rosnącą konkurencję oraz pułapkę walki cenowej. Jest to rynek, na 

którym mamy do czynienia z umasowieniem luksusu, a z drugiej strony rozwojem megatrendu 

„dbałość o zdrowie i wygląd”, co ma związek także z powiedzeniem „Jak cię widzą, tak cię 

piszą”, czyli wygląd staje się znakiem charakteryzującym miejsce człowieka w społeczeństwie, 

a także ludzie są oceniani przez innych na podstawie tego, jak wyglądają. Ważną rolę odgrywa 

także akceptacja siebie. 

 Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska jest próbą ukazania holistycznego obrazu 

uwarunkowań zachowań konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej.  

 Podjęty problem badawczy w ocenianej rozprawie należy uznać za interesujący 

poznawczo i wypełniający pewną lukę zarówno w sferze badawczej, jak i literaturze 

przedmiotu. 

 Wybór tematu uważam za trafny, aktualny i ważny. Niszowość podjętego problemu 

badawczego zwiększa walory poznawcze rozprawy. Walorem są również przedstawione 

metodyczne aspekty budowania modelu strukturalnego zachowań konsumentów na rynku usług 

medycyny estetycznej. Doktorantka interesująco przedstawiła (s. 6) przesłanki podjęcia 

wybranego problemu badawczego. 

 

2. Cele, hipotezy rozprawy, metodyka badań 

 Głównym celem teoretycznym ocenianej rozprawy sformułowanym przez Doktorantkę 

(s. 7) jest identyfikacja, wyodrębnienie i ocena znaczenia determinant zachowań nabywczych 
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konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej w Polsce. Do celu głównego zostały 

sformułowane poprawnie cele szczegółowe. 

 Doktorantka sformułowała cztery hipotezy: 

H1: Kluczową determinantą wyboru usług medycyny estetycznej przez konsumentów w Polsce 

są kompetencje specjalisty wykonującego usługę. 

H2: Cena nie jest determinantą, która ma znaczenie przy wyborze i zakupie usług medycyny 

estetycznej. 

H3: Zmienne demograficzne (płeć wiek, zawód) determinują wybór i zakup usług medycyny 

estetycznej. 

H4: Najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji w procesie wyboru usług/placówki 

medycyny estetycznej jest polecenie osób trzecich („word of mounth”). 

 W przypadku hipotezy pierwszej wydaje się ona oczywista, bowiem usługa jest to 

czynność jaką świadczy jeden człowiek drugiemu człowiekowi, a w przypadku usług 

medycyny estetycznej kompetencje specjalisty wykonującego świadczenie usługowe decydują 

nie tylko o wyglądzie, ale także o życiu i zdrowiu człowieka, o poprawności i bezpieczeństwie 

wykonywanego zabiegu. Do pozostałych hipotez nie wnoszę uwag. 

Ponieważ rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny celowe byłoby 

sformułowanie pytań badawczych. 

 Bardzo czytelnie wraz z określeniem zakresu podmiotowego, przedmiotowego, 

czasowego i terytorialnego Doktorantka przedstawiła proces badawczy (szczegółowo omówiła 

w rozdz. 3 pkt. 1). Przeprowadziła badanie ilościowe poprzedzone pilotażem przy 

wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza badawczego  (został dołączony do pracy). Badanie 

pilotażowe przeprowadziła na próbie 100 osób. Posłużyło ono do weryfikacji narzędzia 

zasadniczego i ocenienia ryzyka związanego z odmową odpowiedzi. Ze względu na relatywnie 

dużą próbę, szkoda, że wyniki nie zostały szerzej omówione. Badanie ilościowe zasadnicze 

przeprowadziła na próbie 745 respondentów, którzy byli klientami/pacjentami wytypowanych 

klinik/gabinetów medycyny estetycznej. Badanie jakościowe przy wykorzystaniu metody IDI 

przeprowadziła wśród 20 lekarzy wykonujących zabiegi medycyny estetycznej.  

 Ponadto Doktorantka dokonała kwerendy literatury przedmiotu (polsko  

i anglojęzycznej; jak wynika z bibliografii sięgnęła do 285 pozycji, z tego 31 opublikowanych 

w latach 2018-2022), analizy badań desk research. Bogata literatura wyselekcjonowana pod 

kątem podjętej problematyki jest różnorodna i adekwatna do omawianych zagadnień.  

Zastosowane metody badawcze, z uwagi na fakt, iż jest to trudny i hermetyczny rynek 

wskazują na poprawność prowadzenia badań na tym polu dociekań naukowych. 
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W tej części rozprawy zwykle formułuje się cel metodyczny i aplikacyjny. Za cel  

metodyczny można by przyjąć rozstrzygnięcie dylematów koncepcyjno-metodycznych 

związanych z procesem budowy modelu zachowań konsumentów na rynku usług medycyny 

estetycznej. Celem aplikacyjnym pracy jest wskazanie możliwości wykorzystania modelu 

zachowań konsumentów w procesie zarządzania klinikami/gabinetami świadczącymi usługi 

medycyny estetycznej, w tym strategii promocji. Zapewne charakter aplikacyjny może mieć 

także zaproponowana przez Doktorantkę typologia konsumentów. Odniesienie do celu 

poznawczego i aplikacyjnego odnajdujemy w zakończeniu rozprawy. 

  

3. Układ i struktura rozprawy  

 Rozprawa doktorska mgr Anny Kuczyńskiej  stanowi interesujące studium teoretyczno-

metodyczno-empiryczne mieszczące się w dyscyplinie zarządzanie i jakość, chociaż można 

wskazać na interdyscyplinarny charakter pracy, co w moim przekonaniu tylko podnosi wartość 

pracy. Rozprawa wraz z bibliografią (20 stron) liczy 214 stron, zawiera 40 tabel, 37 rysunków 

ilustrujących tok wywodów Doktorantki oraz urozmaicających narrację. Aneks liczy 10 stron.  

 Rozprawa doktorska mgr Anny Kuczyńskiej składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, 

zakończenia, bibliografii, spisu tabel, rysunków i aneksu zawierającego kwestionariusze 

badawcze. 

 Rozprawa ma klarowną i logiczną konstrukcję, adekwatną do problematyki i celu, jaki 

zarysowany został we wstępie, proporcje pomiędzy poszczególnymi rozdziałami są poprawne. 

Uwagi zdefiniuję przy omawianiu poszczególnych części.  

We wstępie (ss. 4 – 10) odnajdujemy odniesienie do atrakcyjności fizycznej, medycyny 

estetycznej i specyfiki usług przez nią oferowanych. Zamieszczone zostały także wymagane 

składowe rozpraw doktorskich dotyczące celów pracy, sformułowanych hipotez, do których 

odniosłam się wcześniej. Ten fragment rozprawy doktorskiej kończy syntetyczne 

przedstawienie struktury pracy. 

  Rozdział 1 „Charakterystyka rynku usług medycyny estetycznej w Polsce” (ss. 11 – 42) 

ma charakter teoretyczny. Poprzedza go krótkie wprowadzenie, co nie jest regułą stosowaną do 

pozostałych rozdziałów. Doktorantka przedstawiła pojęcie, zakres i genezę rozwoju medycyny 

estetycznej w Polsce i na świecie. Lepszym byłoby przedstawienie rozwoju tego rynku na 

świecie i na tym tle pokazanie sytuacji w Polsce. Omówienie przeglądu wybranych technik 

zabiegowych, operacyjnych i związków chemicznych stosowanych w medycynie estetycznej  

i chirurgii plastycznej dotyczy okresu 1825-2012. Rodzi się pytanie, czy przez następną dekadę 
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rynek pozostał bierny, a przecież jest dynamicznie rozwijającym się, na którym pojawiają się 

innowacyjne rozwiązania? Mam nadzieję, że Doktorantka ustosunkuje się do tego pytania. 

Doktorantka podejmuje próbę autorskiego zdefiniowania medycyny estetycznej, mając 

na względzie dotychczasowy dorobek, który przedstawiła w tabeli 2. Jako źródło powinny być 

wpisane pozycje literaturowe, a nie opracowanie własne lub opracowano na podstawie i 

wymienione pozycje. Wskazuje na konieczność kooperacji medycyny estetycznej z innymi 

dziedzinami medycznymi, ale także z kosmetologią i dietetyką. Warto zauważyć, że trwają 

prace nad uporządkowaniem tego rynku. 

Na podstawie klasyfikacji usług medycyny estetycznej (uwaga j.w. co do zdefiniowania 

źródła) podejmuje próbę stworzenia autorskiej klasyfikacji tychże usług. 

 Omawiając uczestników rynku usług medycyny estetycznej Doktorantka odwołuje się 

do Ustawy o działalności leczniczej z 2011 r. (warto wspomnieć o Obwieszczeniu Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o działalności leczniczej, Dz.U. z dnia 18 marca 2022, poz. 633). Przejrzyście 

omawia usługodawców i usługobiorców na rynku medycyny estetycznej, wydatki na ochronę 

zdrowia w Polsce w latach 2018-2020 i w UE w 2021 r. Wydaje się, że zbyteczne są dane 

dotyczące przeciętnych miesięcznych rozchodów na 1 osobę w gospodarstwach domowych 

według województw (przedstawione są wybrane), gdyż to kryterium nie jest przedmiotem 

dalszej analizy, nie odnalazłam też odniesienia do tej tabeli w tekście. Bardziej przydatne dla 

podjętej problematyki są dane dotyczące przeciętnych miesięcznych wydatków na zdrowie oraz 

usługi fryzjersko-kosmetyczne i pielęgnacyjne według grup społeczno-ekonomicznych 

wyodrębnionych przez GUS. Na uwagę zasługują omówione trendy rozwojowe rynku usług 

medycyny estetycznej w Polsce.  

Rodzą się pytania, jak Doktorantka przewiduje rozwój tego rynku wobec 

przewidywanych barier: słabnący wzrost sprzedaży, rosnąca konkurencja oraz pułapka walki 

cenowej, ale także obecnej sytuacji gospodarczej mającej wpływ na stronę popytową  

i podażową. Czy firmy świadczące usługi medycyny estetycznej powinny zintensyfikować 

działania marketingowe? 

  Rozdział 2 „Zachowania konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej”  

(ss. 43 – 93) ma także charakter teoretyczny. Długi wstęp w części dotyczącej rynku mógłby 

wzbogacić zakończenie rozdziału pierwszego, stanowiąc uzupełnienie wprowadzenia do 

omawianego rozdziału. Tytułem wstępu wystarczyłaby treść akapitu trzeciego. 

Doktorantka przyjęła uzasadnioną kolejność omawianych zagadnień, od potrzeby jako 

kluczowej determinanty zachowań konsumentów, także na rynku usług medycyny estetycznej, 
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poprzez proces decyzyjny, uwarunkowania tego procesu do trendów w zachowaniach 

konsumentów na omawianym rynku. Rozdział ten mógłby mieć bardziej syntetyczne ujęcie. 

Zabrakło przejścia od definicyjnego ujęcia zachowań konsumentów do omówienia  

i podziału modeli zachowań. Na uwagę zasługuje opracowany przez Doktorantkę model 

zachowań konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej na podstawie modelu EBK, 

który stanowi swoiste preludium do modelu przedstawionego w rozdziale 4. 

Z uwagi na sformułowaną hipotezę czwartą na uwagę zasługują omówione źródła 

informacji, a także ryzyka.  

Analizując treść tabeli 19, jeśli konsument jest zadowolony, wśród zachowań można 

wskazać nie tylko na ponowienie zakupu, ale także występowanie konsumenta w roli 

ambasadora czy promotora firmy, a w przypadku niezadowolenia, może, ale nie musi 

wszczynać postępowanie sądowe, bowiem może skorzystać z mediacji czy pozasądowego 

dochodzenia roszczeń. Zapewne może wystąpić tu także w roli prokuratora. Warto także 

zauważyć, że w przypadku usług medycyny estetycznej nienależyte wykonanie usługi może 

mieć nieodwracalne skutki lub być związane z długotrwałym leczeniem, wówczas reklamacja 

i naprawienie szkody może być trudna do zrealizowania 

Przypisane role kobietom i mężczyznom (s. 85) należy obecnie uznać za stereotyp. 

Brakuje reżimu pojęciowego, jeśli chodzi o nazewnictwo: produkt i usługi, dobra  

i usługi, usługi i produkt, usługi i dobra. Dobra i usługi przynależą do produktu. 

 Rozdział 3 „Proces wyboru i zakupu usługi medycyny estetycznej w świetle badań 

własnych” (ss. 94-136) ma charakter empiryczny. W dość długim wprowadzeniu, odnajdujemy 

fragmenty, które mogłyby zasilić wstęp, bowiem odnoszą  się do specyfiki analizowanego 

rynku i luki badawczej wskazanej przez innych autorów. W moim przekonaniu wystarczyłby 

fragment dotyczący analizy literatury i dostrzeżonej przez Doktorantkę luki badawczej. 

 Doktorantka ponownie przedstawia cele i hipotezy badawcze, co stanowi treść wstępu.  

 Omówienie metodyki badawczej i struktury prób badawczych oceniam pozytywnie. Dla 

przypomnienia, Doktorantka przeprowadziła badanie ilościowe w styczniu 2019 roku wśród 

745 pacjentów/klientów klinik/gabinetów medycyny estetycznej, które zostało poprzedzone 

badaniem pilotażowym wśród 100 respondentów w marcu 2018 roku oraz badanie jakościowe 

przy wykorzystaniu techniki IDI wśród 20 lekarzy, którzy byli uczestnikami kongresów 

medycyny estetycznej w Warszawie i Barcelonie w 2019 roku. 

 Doktorantka na podstawie wyników badania ilościowego omówiła przesłanki wyboru 

usług medycyny estetycznej w opinii pacjentów/klientów klinik i gabinetów, także według płci, 

grup wieku. Zapewne ciekawą byłaby analiza według trzech grup związanych z pokoleniem X, 
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Y, Z lub według umownego podziału osoby młode (do 35 roku życia według definicji GUS), 

osoby w średnim wieku i osoby starsze. Przyjętymi zmiennymi były także: sytuacja materialna, 

miejsce zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód. Ciekawym mogłoby być przyjęcie 

poszczególnych przesłanek za podstawę i przypisanie im określonych cech 

socjodemograficznych respondentów, co pozwoliłoby na dostrzeżenie podobieństw i różnic, a 

opis nie miałby charakteru raportu. Analiza treści tego podpunktu pozwoliła Doktorantce na 

zdefiniowanie interesujących wniosków i pozyskanie materiału empirycznego do weryfikacji 

hipotezy 3. Kolejnym obszarem dociekań były źródła informacji, co miało istotne znaczenie 

dla weryfikacji hipotezy 4. Źródła informacji były analizowane także według przyjętych cech 

socjodemograficznych respondentów. Doktorantka w tej części odnosi się do prawa, które 

zabrania m.in. działań reklamowych, ale nie wskazuje na odpowiedni akt prawny. Trzecim 

obszarem badawczym są przesłanki wyboru placówki medycznej świadczącej usługi medycyny 

estetycznej. Do analizy wykorzystała analizę czynnikową, a także testy sferyczności Barletta, 

wskaźniki KMO. Pozwoliło to na wyodrębnienie 4 głównych determinant.  

Rozdział ten niewątpliwie stanowi wkład Doktorantki do dorobku z zakresu podjętej 

problematyki w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.   

Rozdział 4 „Proces świadczenia usług medycyny estetycznej i ocena poziomu 

zadowolenia w świetle badań własnych” (ss. 147 – 185) ma także charakter empiryczny  

i zawiera wyniki badania jakościowego (indywidualne wywiady pogłębione (IDI) bardzo 

często są traktowane jako badania wyjściowe, rozpoznawcze, pozwalające na wstępne poznanie 

problemu, uporządkowanie wiedzy, informacji, hipotez) i ilościowego. W rozdziale tym, 

podobnie jak w poprzednim, nie znajdujemy wprowadzenia. Indywidualne wywiady 

pogłębione Doktorantka przeprowadziła z 20 lekarzami. Wyniki przedstawiła w postaci udziału 

procentowego, co nie ma uzasadnienia ze względu na rodzaj badania. Niewątpliwie badanie 

dostarczyło wielu ważnych i cennych informacji w zakresie motywów podjęcia decyzji o 

wyborze usługi medycyny estetycznej, popularności usług medycyny estetycznej w opinii 

lekarzy, chociaż podtytuł (4.2) tego nie sugeruje. Odnajdujemy tu także odwołanie do wyników 

badań międzynarodowych. Wątpliwość budzi pytanie na temat popularności usług medycyny 

estetycznej skierowane do pacjentów, raczej taka wiedza jest bliższa lekarzom. Ponadto ten 

obszar powinien w moim przekonaniu zasilić treść rozdziału 3, który odnosi się do procesu 

wyboru i zakupu usługi medycyny estetycznej.  

W rozdziale tym Doktorantka podjęła ważny wątek badawczy dotyczący satysfakcji 

konsumentów na rynku medycyny estetycznej. Jak podkreśla, o satysfakcji klienta decydują 

kompetencje lekarzy wykonujących zabiegi medycyny estetycznej, co ma odniesienie do uwagi 
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odnośnie hipotezy 1. Na uwagę zasługują wyniki wskazujące na zgodność oczekiwań 

konsumentów z efektem i odpowiedniość ceny do rezultatu usługi. Ten ostatni związek jest 

badany według cech socjodemograficznych pacjentów/klientów. Wartością dodaną jest 

wyodrębnienie przez Doktorantkę trzech segmentów: promotorzy, pasywni i krytycy oraz 

przypisanie im odpowiednich cech socjodemograficznych przy zastosowaniu badania 

satysfakcji i lojalności techniką NPS (The Net Promoter Score). Interesująca jest także analiza 

związku między spełnieniem oczekiwań konsumenta usług medycyny estetycznej  

a skłonnością do rekomendacji innym. Doktorantka formułuje trafne wnioski. Zasadna jest 

również analiza lojalności pacjentów przy wykorzystaniu wyników badania ilościowego  

i jakościowego.  

Na podstawie procesu badawczego, a także kwerendy literatury Doktorantka zbudowała 

model zachowań nabywczych konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej. 

Poszczególne etapy zostały właściwie scharakteryzowane. Graficznie przedstawiła proces 

wyboru placówki i determinanty zakupu usług medycyny estetycznej.  

Jest to bardzo wartościowy poznawczo rozdział, który ma także wartość aplikacyjną. 

Niewątpliwie przedstawione wyniki badań zasługują na upowszechnienie w formie 

artykułów naukowych i popularnonaukowych.  

W zakończeniu (ss. 186 – 190) Doktorantka stwierdza, że zrealizowała cel główny i cele 

szczegółowe, z czym należy się zgodzić. Zapewne trudno mówić o szczegółowej 

charakterystyce rynku usług medycyny estetycznej, bo nie pozwala na to dostępność  

i fragmentaryczność danych, ale niewątpliwie została podjęta próba możliwie wnikliwej 

charakterystyki tego rynku w świetle dostępnych informacji.  

Wobec powyższego, rozprawa doktorska mgr Anny Kuczyńskiej w pewnym sensie 

istniejąca lukę poznawczą wypełnia.  

 Doktorantka weryfikuje postawione hipotezy, które były związane z problemem 

badawczym, celami i postawionymi pytaniami. Hipoteza druga okazała się falsyfikatem. 

Wskazuje także na wartość poznawczą i utylitarną rozprawy. 

 

4. Uwagi formalne i redakcja pracy 

Ogólnie rzecz biorąc, rozprawa doktorska mgr Anny Kuczyńskiej została zredagowana 

z zachowaniem należytej staranności. Uważny czytelnik dostrzeże jednak nieliczne 

mankamenty, np. w źródłach pod tabelami często brakuje poprawnego opisu bibliograficznego, 

zdarzają się literówki. 
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5. Konkluzja 

 Oceniana rozprawa doktorska mgr Anny Kuczyńskiej pt. „Uwarunkowania zachowań 

konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej”, przygotowana pod opieką promotora 

dr hab. Magdaleny Ankiel, prof. UEP stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. 

Doktorantka wykazała się ogólną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie naukowej zarządzanie i 

jakość oraz umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

 Na szczególne podkreślenie w ocenianej rozprawie zasługuje teoretyczno-empiryczna 

wartość pracy. Doktorantka wykazała się ogólną wiedzą teoretyczną w ramach poruszanej 

problematyki, a także zaprezentowała dobry warsztat badawczy. Na podkreślenie zasługują 

wyniki przeprowadzonych badań ilościowego i jakościowego, które posłużyły do segmentacji 

i opracowania modelu zachowań konsumentów w niszowym obszarze badawczym, za jaki 

należy uznać rynek usług medycyny estetycznej, Wnioski sformułowane w rozprawie 

doktorskiej, mają charakter poznawczy i aplikacyjny.  

Na podstawie lektury rozprawy doktorskiej mgr Anny Kuczyńskiej pt. „Uwarunkowania 

zachowań konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej" stwierdzam, że oceniana 

rozprawa spełnia wymagania stawiane przez obowiązujące prawo i zasługuje na ocenę 

pozytywną. Wnoszę więc o dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

 


