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Zespołu Rady Naukowej
Instytutu Hodowli i AklimaĘzacji RoŚlin, Państwowego Instytutu Badawczego
do prowadzenia czynnościw przewodzie habilitacyjnym dr Franciszka Wielebskiego
PontŻszy protokół stanowi podsumowanie recenzji oraz wynikające zntch wnioski.
Zespoł w składzie:
o dr hab' inŻ. GrzegorzZutek, profesor nzw. IHAR-PIB - przewodniczący (powołany
decyzjąRady z dnia 20 marca 2014 namiejsce prof. dr hab. H.J' Czembora);
o dr hab. Maria Gośkaprofesor nadzw' IHAR-PIB - członek;
o prof. dr hab. Gabriel Fordoński - członek,
stwierdza po analizie dokumentów iz:

I. PrzedłoŻona dokumentacja przewodu habilitacyjnego jest kompletna
wymagania.

i

spełnia niezbędne

2. Rozprawa habilitacyjna pt. ,,Nawozenie siarką jako istotny czynnik

agrotechniczny

kształtujący wielkośó i jakoŚć plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.)'' stanowi cykl
sześciupublikacji:
1. l|ielebski F. 2006a. I{awożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarkq w
zróżnicowanych warunkach glebowych' Cz. I Wpb- na plon i elemenĘ struktuły plonu
nasion. Roślinyoleiste - oilseed Crops XXVII' 2: 265-282'
2. Wietebski F. 2O06b. Nawożenie rożnych typow odmian rzepoku ozimego siarkq w
zróżnicowanych worunkach gtebowych. Cz. lt. Wpływ no jakośći skład chemiczny nasion.
Rośliny oleiste - oilseed Crops XXVI| 2: 283- 298.
3. Wielebski F. 2008. Efektywnośćnowożenia siarkq różnych typow hodowlanych odmion
rzepaku w świette wynikow wietoletnich doświqdczeń polowych. Roślinyoleiste - oilseed

1.
5'

6'

Crops XXIX, 1: 91-- 1-03.

Wielebski F. 201|a' Wpbw nawożenia siarkq w warunkach stosowania zróżnicowanych
d1wek azotu na plonowanie różnych typów odmian rzepaku ozimego. Rośliny oleiste Oilseed Crops. XXYII, I: 61-78.
Wielebski F. 2011b. Wpły, nawożenia siarkq w warunkach stosowania zróżnicowanych
dawek azotu na skład chemiczny nasion różnych typów odmian rzepaku ozimego. Rośliny
Oleiste - Oilseed Crops. XXilI, 1: 79-95.
Wielebski F. 2012. Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie siarkq w zależnościod poziomu
zaopcfirzenia roślinw azot' Roślinyoleiste - oilseed Crops XYX]il, 2: 245-272'

3. Szczegołowe omówienie sylwetki Habilitanta, jego zyciorysu oraz kariery
zostało zamteszczone w protokole nr

1

zawodowej

Zespołu.

4.WyznaczeniptzezRadę Naukową IHAR-PIB oraz Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
recenzenci: prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro' dr hab. Marek Bury, prof' dr hab.
Wojciech S. Budzyński oraz prof' dr hab' Marcin Kozak sporządztli recenzje zgodnte z
wymogami tprzekazali je w wymaganym terminie.

Podsumowanie przesłanych recenzj i:

Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka_Jamro (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział
Biologiczno - Rolniczy)

oceniając dorobek naukowy dr inŻ. Franciszka Wielebskiego, Pani Recenzent stwtetdza, Że
Kandydat prowadził badania, ktore mają Znaczny wydzwięk praktyczny i powinny byÓ nadal

kontynuowane

I

rozszerzaflę. Są to badania o charakterze wte|oŹródłowym, analttycznym,

wymagające szerokich horyzontów interdyscyplinarnej wrcdzy z zahęsu roślinoleistych, a w

szczególności rzepaku. Dorobek naukowy Habilitanta

Pani Recenzent ocenia

jako

mer7Ąory cznie wazny i poprawny meto dyczn ie, vrryr uŹnl'e upro filowany.

Przędstawiona do oceny rozprawa habilitacyjna dr inŻ. Franciszka Wielebskiego w ocenie
Pani prof. Bobreckiej

-

Jamro jest pozycj ąwaŻną i cenną z naukowego i praktycznęgo punktu

widzenia, gdyŻw umiejętny sposób łączy zagadnienia o charakterze typowo agrotechnicznym
zbadantami jakoŚciowymi nasion i oleju pruez co uwypuklony zostaje jej interdyscyplinarny

charakter. Uzyskane

w tej pracy wyniki

poznawczę i utylitarne

z

wnoszą ponadto nowe' oryginalne wartoŚci

zakresu optyma|izacji agrotechniki rzepaku ozimego uwzględniając

potrzeby praktyki rolniczej. Bez wątpienia, praca habilitacyjna jest najwartościowszym
fragmentem badan dr Franciszka Więlebskiego.

We wniosku końcowvm prof. dr hab. inŻ. Dorota Bobrecka-Jamro stwierdziła tŻ''
opublikowane prace badawcze Habilitanta nawlązĄą do aktualnych, waŻnych naukowo jak i
gospodarczo problemów dyscypliny agronomia, mĄą duzą wartośó poznawczą t utylttarną
chociaŻ ich ocena )v9 kr}.terium iloŚciowego (wg MNiSZW - I18 punktow) a zv,Ąaszcza
iakościowego(suma IF : 0) jest niska. Znaczna częśó wynikow Habilitanta zasługiwała w

ocenie Recenzenta na lepsze wydawnictwa. Szkoda ze Habilitant tego nie wykorzystał'
Habilitanta cechują umiejętności pracy w zespołach oruz duŻe zaangaŻowanie w badaniach'
zwłaszcza ukierunkowane na iloŚć i jakoŚć plonu roślinoleistych,

z moŻ|iwościąszerokiego

wykorzystania ich w praktyce rolniczej.
Biorqc pod uwagę przedstawionq mobilnośćbadawczq, osiqgnięcia naukowe oraz aktynuność
na rzecz upowszechniania wiedzy dla praktyki rolniczej i hodowli roślin' Pani prof. Bobrecka
(Jstawy o
- Jamro stwierdza, że na poziomie zadowalajqcym zostały spełnione wymagania

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 2003 r
(w tzw. starej procedurze) dotyczqce uzyskania stopnia doktora habilitowaneso z zakresu
agronomii.

Dr hab. Marek Bury (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agronomii)

Dorobek naukowy dr tnŻ. Franciszka Wielebskiego jest duzy, obejmuje łącznie autorstwo lub
współautorstwo 38 oryginalnych publikacji naukowych, poza publikacjami włączonymi jako

rozprawahabilitacyjna. Siedem publikacji zostało opublikowanych przed uzyskaniem stopnia

doktora nauk rolniczych,

3

publikacje zawterają wyniki pracy doktorskiej oTaZ

oryginalnych prac opublikowano

po uzyskaniu stopnia

28

doktora, poza publikacjami

wyłączonymi jako rozptawa habilitacyjna. Dr inz' Franciszek Wielebski jest tez autorem
rczdztału w monografii i krótkięgo rozdziału (3 strony) w podręczniku oraz współautorem

3

prac przeglądowych. oceniając dorobek Habilitanta, dr hab. Marek Bury stwierdza lŻ biorąc

pod uwagę

fa|<t,

stopnia doktora

że przed doktoratem opublikował 7 prac oryginalnych, a po uzyskaniu

- 3I (poza

publikacjami vłyłączonymijako rozprawa habilitacyjna), moŻna

stwierdzić, Że Jego dorobek naukowy został znacząco powiększony. odzwierciedla to takŻę
parametryczna ocena dorobku naukowego dr Franciszka Wielebskiego: wg punktacji MNiSW

zŻOI2,przed doktoratem uzyskał on 28 punktów, natomiast po doktoracię 130 punktów (bez
publikacji v,,yłączonych jako rozprawa habilitacyjna). Były to publikacje w czasopismach
nieposiadających współczynnika IF (Impact Factor)' Nalezy jednak nadmieniÓ, że prawie

wszystkie opracowania obejmują wyniki kilkuletnich (2-3 letnich) polowych badan
eksperymentalnych

i

doty czą 27 \etnie go okre su b adaw cze go Habilitanta.

Zbiór publikacji składający się na rozprawę habilitacyjną dr tnŻ' Franciszka Wielebskiego pt.
jakośćplonu
,,Nawozenie siarką jako istotny czynnik agrotechniczny kształtu1ący wielkośó i
rzepaku ozimego (Brassica napus L.)", opublikowano w 201 3 roku. Praca zawteta 182 strony

maszynopisu

i

składa się

z

sześcturozdziałów oraz załączonych sześciuoryginalnych

publikacji twórczych. We wszystktch załączonych pracach Habilitant jest jędynym autorem.
Załączone publikacje stanowią cykl monotematyczny prac dotyczących wpływu nawozenia

zroŻnicowanymi dawkami siarki na wielkośći jakośó plonu nasion roŻnych typów odmian
rzepaku ozimego. Badania obejmowały takŻe wpływ terminów (przed siewęm oruz podczas

wiosenno-letniej wegetacji rzepaku)

i

i nalistnie) nawozów
w czasopiśmie o zasięgu krajowym:

sposobów aplikacji (doglebowo

siarkowych. Wszystkie prace zostały opublikowane

Roślinyolęistę - oi1seed Crops, które znajduje się w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki
i SzkolnictwaWyŻszego. Recenzent uwaza, że wybór tęmatu przedstawionych do oceny prac
jest aktualny tak

z

poznawazego' jak

nowoczesne trendy

w

i

praktycznego punktu widzenia, trafnie wpisując się w

nawozeniu roŚlin' zwŁaszcza kapustowatych, których pofuzeby

opracowania uzyskanych wynikow
pokarmowe Są duze. Zakresprowadzonych badań i sposób
do tworzenia zarowno syntez jak
wskazują, ze Habiiitant jest badaczem wnikliwym, zdolnym
i uogólnień.

przedłożone do recenzii materiały' w
podsumowaniu' Pan dr hab. Marek Bury stwierdza iż
habilitacyjnq, stanowiq cykl spełniaiqcy wymogi
tym sześćprac składajqcych się na rozprawę
W

stawiane rozprawom habititacyjnym

i
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pozytyvnie opiniuje wniosek do Rady I'{aukowej
Roślin- PIB o dopuszczenie dra inz' Franciszka
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w olsztynie)
Prof. dr hab. Wojciech S. Budzyński (Uniwersytet Warmińsko_Mazurski

Produkcji Roślin oleistych IHAR
Macierzysta jednostka Habilitanta - Pracownia Technologii
polskimi odmianami' Pełniła
jako pierwsza wykonywałabadania agrotechnicZfle Z nowymi
drogę nowych kreacji hodowlanych do
niejako służebnąro1ę wobec hodowli przyspieszając
Pana Docenta Andrzeja
produkcji. Kandydat przez kilka lat pracował pod kierownictwem

Horodyskiego, człowieka o wielkiej wiedzy

i

takich umiejętnościach' Następnie Pan

staŻ badautczy Z zakresu
Franciszek Wielebski odbył długoterminowy (9 miesięczny)
w Centrum Technicznym Roślin
doświadczalnictwa t wdraŻania wynikow do praktyki
Francja oraz póżniej (w roku
oleistych i Konopii Przemysłowych (w skrócie - CE'TIOM)
agrotechniki roŚlin oleistych, w tym
2000) staż naukowy w CETIOM i INRA z zal<resu
Kierownik Pracownt oraz staz w
genetycznie modyfikowanych. Wymagający Mistrz dobrego doświadczalnika rolniczego'
dobrym ośrodkuZagraficznym uczyniły z Kandy'data
zarysowany:
profil dorobku publikacyjnego dr Franciszka wielebskiego jest iednoznacznie

ruepak-porównaniewar1ościgospodarczejnowychtypowodmian-bezerukowych'
mieszańcowych zrestorowanych podwójnie uszlachetnionych, mieszańcowy ch złoŻot"tych,
hodowlanych na czynniki technologiczne;
wyhodowanych w IHAR; ocena reakcji tych form
AŻ 90% publikacji dotyczy rzepaku
szybkie upowszechnienie wyników w produkcji.
lub ogólnej problematyki oleistych'
ozimego, tylko kilka - lnu oleistego, maku lekarskiego

z\at 2006 - 2012. Są to najlepsze
Rozprawa habilitacyjna składa slę z 6 prac monoautorskich
z ponad 20 lętnich badań ścisłych'w których
praaę Zdorobku Kandydata obejmujące wyniki
siarki na różnych typach odmian rzepaku

skwantyfikowano plonotwórcze działante

w zaleŻnościod poziomu aplikowanych dawek
plonu nasion t tłuszczu oraz w różnicowaniu
azotu'Wpływ ten przedstawiono w wolumenie

a,
uprawianego w różnych warunkach siedlisk

się zawańością białka ogółem' Surowego
wartościjakościowych cech nasion, v,ryraŻających

i składem glukozynolanów' Praca
tŁuszczu,profilem kwasów tłuszczowych oraz zawartością
i naukowego Znaczenia wyników jest Znaczącym
- zarówno w kontekście zakresu badań,jak
przyczynowo - skutkowę siarki i
osiągnięciem naukowym. Kandydat potwierdztł zwlązki
jako składnikow nawozowych z pionem i jakościąnasion rzepaku'
azotu

ptzed doktoratem 9
Pozostały dorobek naukowy skwantyf,rkowano następująco:
Problemowych IHAR' Roślinach
oryginalnych prac twórczych w ówczesny ch Zeszltach
Nauk Rolniczych i
oleistych (poŹniej Roślinyoleiste - oilseed Crops), Postępach
stopnia naukowego - Ż7 orygtnalnych
Rocznikach AR w Poznaniu; po uzyskaniu pierwszego
ksiązce ł I rozdz' w monografii
prac twórczych,2 artykuły przeglądowe t 1 rozdział w

Syngenta; 46 opracow ah

-

dokumentujących udział w
zamavłianych, wygłoszonych

języku obcym)
materiałów konferencyjnych (w tym kilka w
konferencjach, 1 referat w CE'TIOM INRA oraz 12 innych
na cyklicznej konferencji rzepakowej IHAR oraz Poznańskim

Strategia publikowania po doktoracie
Seminarium Naukowym, 14 artykułow popularnych.
i patriotyzmem wobec własnej
(1997-2OI3) nie była najlepsza, choć nacechowana lojalnością
zamięścjłwwydawnictwie IHAR Rośliny oleiste
- wszystkie prace tvłórczęHabilitant
prac opłaciłjednak niskim
oilseed Crops. Brak dywersyf,rkacji wydawniczej swoich

firmy

-

stanowią one głównego kry{erium
poziomem wartości wskaznikow naukometrycznych' Nie
wizerunek, gdyż świadcząo
dorobku, ale w środowisku naukowym poprawiają

oceny

międzynarodowej, a nie tylko lokalnej'
poddaniu wynikow własnych badań ocenie (dyskusji)
co do określenia tego dorobku jako Znaczący'

Recenzent nie ma jednak wątpliwości'
zimowanie, plonowanie i jakośćoleju oraz
Prze;waŻająw nim prace o wpływie siarki na
Wiele prac poświęcono
interakcji tego czynn]ka z innymi elęmentami agrotechniki'
zapy|acza w łanie' przeŻywa|ności roślin
technologii uprawy mieszańcó w złoŻonych, udziału
poziomu nawozenia azotem' etc' W
zapy|acza w zaIeżnościod gęstości i terminu siewu,
tych form hodowlanychpłynęły z
zasadzięwszystkie główne zalecenia dotyczące uprawy
badań i opracowań nie było. Dołączywszy
badanWielebskiego i Wojto wlcza)innych bowiem
agrotechnicztych za\d'adow tłuszczowych,
do tego efektywnośÓ Habilitanta w szkoleniu słuŻb
oraz optacowanie szeregu
ośrodków doradztwa rolniczego i firm fitofarmaceutycznych
bezpoŚrednio dla producentów
publikacji upowszechnieniowych i instrukcji wdrozeniowych
prof' dr
Jego zaangaŻowaniazawodowego' Recenzent'
- powstaje bardzopozytywny obraz
na dośó duzą aktywnośćdr Franciszka
hab. Wojciech S. Budzyński Zwracarównięż uwagę
naukowo-technicznych, co wyraza się dużą
Wielebskiego na konferencjach naukowy ch oraz
zagranicznych) i referatów tematycznych'
Liczbąmateriałów konferencyjnych (w tymtakŻe

prof dr hab'

W podsumowaniu swojej oceny

Wojciech S. Budzyński stwierdza,

ze

pr,Ica

poznawczym i
habilitacyjna dr Franciszka Wielebskiego jest dziełem o dużym znaczeniu
w tym szczególnie w
aplikacyjnym stanowiqcym znaczny wkład Autora w ronłój agronomii,

znaczenie gospodarcze'
technologie produkcji roślinoleistych majqcych bardzo duze
jest bardzo uprofilowany na
Pozostały dorobek naukowy, upowszechnieniowy i wdrozeniowy

plonotwórczego roślinoleistych do
technologiczne zagadnienia wykorzystania potencjału
wyników w praktyce rolniczej
róznych celów użytkowych, dajqc możliwośćszerokiej aplikacji

Recenzent ocenia ten
bqdź możIiwościich wykorzystania w doradzfwie technologicznym'
jako duży i wartościowy'Na
dorobek - pomimo niskich wyrózników naukometrycznych o dopuszczenie Pana dr
zakończenie prof' dr hab. Wojciech S' Budzynski wnioskuje
Fr anc
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Katedra
Prof. dr hab. Marcin Kozak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Szczegółowej Uprawy Roślin)

osiągnięcie naukowe obejmuje
Przedstawione ptzez dr. tnŻ. Franciszka Wielebskiego
siarką jako istotny czynnik
monotęmatyczny cykl publikacji zatytlilowany ,'Nawozenie
Brassica napus L '' ' Na
agrotechnic zny kszta\tu1ący wielkoŚó i jakośó plonu rzepakuozimego

opublikowanych w latach 2006 osiągnięcie to składa się 6 oryginalnych prac twórczych,
których prac dr inz' Franciszek
ŻO|Ż w czasopiśmie Rośliny oleiste - oilseed Crops,
problematykt z zaĘęsu optymaltzai1t
Wielebski jest jedynym autorem. Wszystkie dotyczą
powiązane' Wieloaspektowa ocęna
nawozenia siarką rzepaku ozimego i są ze sobą ściśle

kształtującego ilośći iakość
navłoŻęnia siarką jako istotnego czynnika agrotechnicznego
napus L' przeprowadzona ptzez dr' inŻ' Franciszka

plonu rzepaku ozimego Brassica

naukowych jak i praktycznych'
Wielebskiego jest w pełni uzasadnion a zarówno ze względow
hab. Marcin Kozak stwierdza, Że prace
Podsumowując ten fragment swojej recenĄt, prof. dr

naukowe kr1teria
w monotem atycznym cyklu publikacji spełniają jako osiągnięcie
do ubiegania się przez dr' tnz'
formalne oraz merytotyczne i mogą stanowić podstawę
w dziedztnie nauk rolniczych, w
Franciszka Wielebskiego o stopień doktora habilitowanęgo
za:watte

dyscyplinie agronomia.

iŹ Habilitant jest autorem lub
W dalszej częŚci recenzji,prof. dr hab. Marcin Kozak stwierdza
wyodrębnionych
em łącztte 44 oryginalnych prac twórc zych, z których 6 zostaŁo
współautor

Ponadto dr inŻ' Franciszek Wielebski
w postaci monotematycznego osiągnięcia naukowego.
poświęconych
jest autorem lub współautorem 3 prac o charakterze przeglądowym'
w podręczniku pt' "Zbtlansowane
doskonaleniu agrotechniki rzepaku ozimego orazrczdziału

nawozenie rzępaku. Aktualne problemy'', wydanego
Grzebisza. prace badawcze

i

w 2000 roku pod redakcją Witolda

doniesienia opublikowane w wydawnictwach kongresowych i

się równiez 11
konferencyjnych obejmująłącznie 46 pozycji. Na dorobek Kandydata składa
konferencjach i
wykładów i referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych

pracy zawodowej, odbył dwa
seminariach. Dr tnŻ. Franciszek Wielebski, w trakcie swojej
staŻę naukowe we Francji, których celem było poznanie
długoterminowe' zagraniczne

roślin
nowych metod badawczych przydatnych do doskonalęnia hodowli i agrotechniki
Genetyki Roślin_ PAN w
oleistych. Ponadto Kandydat aktywnie wspołpracuje z Instytutem
róŻnych
zakresie wpływu stanu odzywienia roślinsiarką na występowanie
pt': ,,Choroby, szkodniki
patogenów na rzepaku' Rezultatem tej wspołpracyjest opracowanie
2005 roku prze IGR i niedobory składnikow pokarmowych w uprawie rzepaku", wydane w

Poznaniu

w

PAN w Poznaniu.
nabadanla. Brał udział
Habilitant wykazałsię równiez aktywnościąw pozyskiwaniu Środkow
w reaIlzacjt 5 grantów i projektow badawczych. Pod kieruŃiem Habilitanta, została
siarką na plon i strukturę
zręa|tzowanapracamagisterska pt.: ,,Wpływ wiosennego nawozenia
Przyrodniczego
plonu mieszańców rzepaku ozimego'' obroniona prZęZ studenta Uniwersytetu

udztał dr'
w Poznaniu w marca 2005 roku. Na podkreślenie zasługuje również aktywny
(oddział w
Franciszka Wielebskiego w pracach Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

licznych rccenzjl
Poznaniu) jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wykonywanie
publikacj i naukowych

z zabesuproblematyki roślinoleistych.

naukowy dr' inż' Franciszka
Podsumowąiqc, prof. dr hab' Marcin Kozak stwierdza iz dorobek
doskonalenia agrotechniki
Wielebskiego jest tematycznie spójny i obejmuje problematykę
wpĘnłu siarki jako czynnika
różnych Jbrm rzepaku ozimego, ze szczególnym uwzględnieniem
prawidłowo posługuje się
nawozowe+o na wielkośći jakośćplonów nasion. Habilitant
środków finansowych na
nowoczesnymi metodami badawczymi, jest aktyuny w pozyskiwaniu
nowe technologie uprawy rzepaku ozimego do szeroko rozumianej

badania oraz wdraża

oceny naukowej
praktyki rolniczej' Jednocześnie w zakresie punktowanych parametrów
się o stopień doktorcł
MNiSW spełnia w minimalnym stopniu wymagania dotyczqce ubiegania
i dorobek naukowy dr' inż'
habilitowanego. Recenzent stwierdza, ze osiqgnięcie naukowe

niezbędne dla uzyskania
Franciszka Wielebskiego spełniajq minimalne wymogi ustawowe
do Wysokiej Rady Naukowej
stopnia doktora habilitowanego i na tej podstawie wnioskuje
dalszego biegu w
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- PIB w Radzikowie o nadanie
InsQtutu

p

o s t ęp

ow

aniu hab

il it acyj nym

Wnioski zprac Zespołu:

ptzez czteręch
podstawie scharakteryzowanych powyzej recenzjt sporządzonych
formalne i merytoryczne
pracowników naukowy ch, Zespół stwierdza, iz wszelkie wymagania
o nadanie stopnia
spełnione i są zgodne Z wymaganiami przy ubieganiu się

Na

zostały

z dnia 14 marca2003t'' o
naukowego doktora habilitowanego, określonymi w art. 16 ustawy
i tytule w zakresie sztuki (Dz.u. z.
stopniach naukowych i tl.ture naukowym oraz o stopniach
tJ. z 2OI1r' nr 84, poz' 455)'
po2.595, Dz. IJ. z. 2OO5r., rr 164 poz. 1365, Dz.
2003.,

rr

65,

Zespó| wnioskuje zatem

do Rady Naukowej IHAR-PIB o dopuszczenie dr' inż'

Franciszka wielebskiego do kolokwium habilitacyjnego.

Dr hab

w.

IHAR .PIB

Dr

w.

IHAR -PIB

Prrrof. dr

Radzików, dnia 8 lipca2014
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