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Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz 

rozprawy habilitacyjnej dr n. wet. Sławomira Lewickiego. 

 

Dane osobowe i przebieg pracy zawodowej 

 

Dr Sławomir Lewicki jest absolwentem Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, gdzie na Międzywydziałowym Studium Biotechnologii w 2004 roku uzyskał 

dyplom magistra inżyniera biotechnologii na podstawie pracy zatytułowanej: „Analiza 

polimorfizmu typu SNP na chromosomie Y w populacji polskiej i niemieckiej”. Sześć lat 

później na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej tej samej Uczelni obronił rozprawę doktorską 

pt: „Ocena wpływu jonów chromu (III) podawanych w formie chlorku lub pikolinianu na 

białka ścieżki przekaźnictwa insulinowego oraz receptory estrogenowe ct i P” uzyskując 

stopień doktora nauk weterynaryjnych. W tym samym roku rozpoczął pracę w charakterze 

starczego specjalisty badawczo-technicznego w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej 

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, a dwa lata później został kierownikiem 

Pracowni Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji. W latach 2015-2016 był 

zatrudniony na etacie adiunkta na Wydziale Ochrony Zdrowia, natomiast od 2016 roku do 

chwili obecnej pracuje na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Medycyny 

Regeneracyjnej i Biologii Komórki, jednocześnie od 2017 roku jest wolontariuszem w Klinice 

Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Łodzi.  

 

Ocena osiągnięcia  naukowego będącego podstawą do wnioskowania o stopień 

naukowy doktora habilitowanego 

 

Podstawą do ubiegania się przez dr. Sławomira Lewickiego o stopień doktora 

habilitowanego jest osiągnięcie naukowe zatytułowane: „Ocena możliwości wykorzystania 

preparatów z rośliny Rhodiola kirilowii do wspomagania funkcji układu immunologicznego w 

okresie ciąży i laktacji - badania na modelu mysim”, które zostało przedstawione w postaci 5 

prac oryginalnych opublikowanych w Polish Journal of Veterinary, Experimental and 

Therapeutic Medicine, Journal of Medicinal Food, Journal of Immunology Research, The 

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. We wszystkich 5 artykułach dr Sławomir 

Lewicki jest pierwszym autorem, a szacowany, najmniejszy jego udział w realizacji 

poszczególnych celów wynosi 60%. Do każdej z publikacji wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego dołączone są stosowne oświadczenia współautorów. Wymienione 

prace oryginalne powstały po uzyskaniu stopnia doktora w latach 2015-2017.  

 



Całkowity współczynnik wpływu umieszczonych w dysertacji artykułów (IF) wynosi 

9.037, pkt. MNiSzW – 100 (dane opracowane przez Oddział Bibliografii i Bibliometrii 

Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).  

 

Lista prac, które stanowią opracowanie habilitacyjne: 

 

1. Lewicki S, Stankiewicz W, Skopińska-Różewska E, Wilczak J, Leśniak M, Suska M, Siwicki AK, 

Skopiński P, Zdanowski R. Spleen content of selected polyphenols, splenocytes morphology and 

function in mice fed Rhodiola kirilowii extracts during pregnancy and lactation. Pol J Vet Sci. 2015; 

18(4):847-55.   doi:10.1515/pjvs.2015.0110. IF - 0,719, MNiSW - 20. 

2. Lewicki S, Bałan BJ, Skopińska-Różewska E, Zdanowski R, Stelmasiak M, Szymański Ł, Stankiewicz 

W. Modulatory effects of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii extracts on the immune 

system of offspring. Exp Ther Med. 2016; 12(5):3450-8. doi: 10.3892/etm.2016.3759. IF- 1,261, 

MNiSW - 15. 

3. Lewicki S, Skopińska-Różewska E, Bałan BJ, Kalicki B, Patera J, Wilczak J, Wasiutyński A, Zdanowski 

R. Morpho-functional renal alterations in progeny of mice fed Rhodiola kirilowii extracts or 

epigallocatechin during pregnancy and lactation. J Med Food. 2017; 20(1):86-92. doi: 

10.1089/jmf.2016.0126. IF- 1,955, MNiSW - 20. 

4. Lewicki S, Skopińska-Różewska E, Brewczyńska A, Zdanowski R. Administration of Rhodiola kirilowii 

extracts during mouse pregnancy and lactation stimulates innate but not adaptive immunity of the 

offspring. J Immunol Res. 2017, ID 8081642. doi:10.1155/2017/8081642. IF - 3,276, MNiSW - 25. 

5. Lewicki S, Skopińska-Różewska E, Lewicka A, Zdanowski R. Long-term supplementation of Rhodiola 

kirilowii extracts during pregnancy and lactation does not affect mother health status. J Matern Fetal 

Neonatal Med. 2017; 2:1-7. doi: 10.1080/14767058.2017.1393069. IF - 1,826, MNiSW - 20. 

 

W przedstawionym poniżej zestawieniu, prace wchodzące w skład osiągnięcia są 

zgrupowane pod względem największej spójności tematycznej, a nie chronologicznie 

według czasu ich opublikowania.  

 

Opierając się na wcześniejszych obserwacjach oraz danych literaturowych dr 

Sławomir Lewicki podjął się próby oceny wpływu ekstraktów z różeńca Kiryłowa (Rhodiola 

kirilowii) na aktywność układu immunologicznego w ciąży i okresie laktacji (J Matern Fetal 

Neonatal Med 2017, 2, 1-7). Badania zostały wykonane na zwierzęcym modelu 

doświadczalnym z wykorzystaniem myszy. W pierwszym etapie Habilitant otrzymał dwa 

rodzaje ekstraktów z różeńca Kiryłowa – wodny (RKW) oraz wodno-alkoholowy (RKW-A). 

Użycie dwóch różnych rozpuszczalników umożliwiło pozyskanie związków chemicznych o 

charakterze hydrofilowym i hydrofobowym, które zostały później zidentyfikowane w 

badaniach chromatograficznych – dokonano analizy jakościowej oraz ilościowej w zakresie 

polifenoli (salidrozydu, fisetyny, naringeniny, kemferolu, epikatechiny, luteoliny, kwercetyny, 

gallokatechiny, (+)-katechiny oraz kwasów: p-kumarowego, elagowego, ferulowego, 

chlorogenowego).  

Kolejne  badania to modele in vivo z wykorzystaniem myszy BALB/c będących w 

okresie ciąży oraz laktacji, które chronicznie otrzymywały opisane wcześniej wyciągi. 

Wykazano niewielkie zmiany w składzie i funkcjonowaniu komórek odporności nieswoistej 

po podaniu ekstraktów RKW, natomiast RKW-A powodował wzrost odsetka granulocytów i 

monocytów we krwi z wybuchem oksydacyjnym. Nie zaobserwowano istotnych różnic 

zarówno w grupie kontrolnej, jak też badanej w zakresie morfologii krwi obwodowej, 



stężeniu w surowicy cytokin, masy ciała zwierząt oraz indeksu masy narządów, także  w 

populacji komórek układu odporności swoistej.  

Następna praca wniosła pewne niepokojące informacje dotyczące stosowania obu 

rodzajów ekstraktów u myszy (Pol J Vet Sci 2015, 18(4), 847-55). Okazało się bowiem, że 

RKW i RKW-A prowadzą do niekorzystnych zmian w zakresie morfologii komórek śledziony 

oraz redukcji ich liczby, zmianom tym towarzyszyło obniżenie odsetka limfocytów połączone 

ze wzrostem odsetka monocytów oraz granulocytów w śledzionie wyłącznie w grupie 

otrzymującej 50% wodno-alkoholowy wyciąg z Rhodiola kirilowii. Niektóre związki 

polifenolowe wykazywały przeciwstawną aktywność wobec proliferacji splenocytów – 

kwercetyna nasilała, z kolei epikatechina hamowała. W badaniach in vitro nie wykazano 

istotnych różnic w aktywności proliferacyjnej splenocytów stymulowanych mitogenami, co 

może sugerować, że funkcje komórek, pomimo obniżenia ich liczby w śledzionie, zostały 

zachowane. Z kolei, u potomstwa myszy karmionych wyciągami z Rhodiola kirilowii 

śledziony nie różniły się masą i indeksem masy (waga śledziony/wagę myszy) oraz 

komórkowością w porównaniu do śledzion uzyskanych od grupy kontrolnej (Exp Ther Med. 

2016; 12(5):3450-8). Nie zanotowano istotnych różnic w budowie morfologicznej tego 

narządu. 

Ciekawą obserwacją jest zawarta uwaga dotycząca redukcji odsetka myszy 

ciężarnych w grupach otrzymujących wyciągi wobec grupy kontrolnej. Wykazano także, że 

RWK-A wpływał na wzrost w surowicy stężenia czynników proangiogennych - VEGF 

(czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego) i bFGF (zasadowy czynnik wzrostu 

fibroblastów), zmianom tym towarzyszyła obniżona proliferacja komórek endotelialnych. 

Informacja ta może wskazywać na modulowanie procesów angiogenezy w rozwijających się 

płodach przez związki aktywne biologicznie znajdujące się w RWK-A. 

Poddano ocenie także masę potomstwa myszy po ekspozycji matek na badane 

ekstrakty. Okazało się, że jedynie RWK-A spowodował stosunkowo niewielką (7%) redukcję 

średniej masy.  Parametry morfologii krwi obwodowej generalnie nie różniły się istotnie 

wobec grupy kontrolnej. Z kolei, w obrazie składowych układu immunologicznego (zarówno 

odpowiedzi swoistej oraz nieswoistej) potomstwa, zaobserwowano istotne obniżenie 

średniego odsetka limfocytów krwi obwodowej przy jednoczesnym wzroście średniego 

odsetka granulocytów w grupie RKW (J Immunol Res. 2017, ID 8081642). U zwierząt po 

RKW-A utrzymywał się jedynie zbliżony trend zmian, nie wykazano znamienności 

statystycznej w ocenianych parametrach. Redukcja odsetka limfocytów CD44 we krwi 

obwodowej może wskazywać na ewentualne upośledzenie odporności nabytej, z czym 

mogą być powiązane nieprawidłowości w zakresie aktywacji komórek CD19+ i produkcji 

przez nie swoistych przeciwciał. Zmianom tym towarzyszył wzrost stężenia w surowicy IL-

10, która wykazuje działanie przeciwzapalne, jest inhibitorem prozapalnych cytokin 

niezbędnych do aktywacji układu immunologicznego w odpowiedzi na swoiste antygeny. 

Powyższych zmian nie zarejestrowano po ekspozycji na RKW (Exp Ther Med. 2016; 

12(5):3450-8). Zarówno RKW, jak też RKW-A podawane w okresie ciąży skutkowały 

nasileniem fagocytozy u potomstwa. Ponadto, w grupie otrzymującej RKW odnotowano 

istotne obniżenie stężenia IL-17, która bierze między innymi udział w nasileniu procesów 

fagocytozy. Być może efekt ten związany jest aktywacją granulocytów przez związki 

polifenolowe obecne w wyciągach.  

W śledzionach nie zauważono istotnych różnic w odsetku badanej populacji 

limfocytów. Także w ocenie histologicznej nie zarejestrowano istotnych różnic w liczbie 



komórek CD4+, natomiast wykazano różnice w lokalizacji tkankowej i liczbie komórek 

CD8+. Komórki te znajdowały się w okołonaczyniowej pochewce limfatycznej, strefie 

pęcherzykowej komórek B oraz w miazdze czerwonej. Powyższa obserwacja może 

wskazywać na zwiększoną mobilność tych komórek. Suplementacja matek badanymi 

ekstraktami wpływała również na proliferację tych komórek stymulowaną różnymi 

mitogenami (LPS, PHA i ConA). Zaobserwowano zmniejszenie tempa proliferacji komórek 

w grupie RKW-A pod wpływem stymulacji LPS i PHA wobec grupy kontrolnej.  

Zmiany w odsetku komórek krwi mogą wynikać z zaburzenia dojrzewania komórek w 

grasicy. Badania tego narządu - średnia masa, indeks grasicy nie różnił się między 

analizowanymi grupami, także brak było różnic w ocenie morfologicznej narządu. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w strukturze zrazików, stosunku kory i rdzenia oraz 

zawartości komórek nabłonkowych.  

Potomstwo myszy, których matki karmione były w okresie ciąży i laktacji wyciągami z 

Rhodiola kirilowii (RKW i RKW-A) miało znacząco niższą liczbę komórek apoptotycznych 

wobec grupy kontrolnej. Autorzy w opracowaniu podkreślili, że wyciągi z Rhodiola kirilowii 

mogą przedłużać funkcjonowanie komórek grasicy u potomstwa. 

W następnym opracowaniu Habilitant dokonał oceny morfologicznej i 

morfometrycznej nerek potomstwa  po ekspozycji ciężarnych myszy na opisane powyżej 

ekstrakty (J Med Food. 2017; 20(1):86-92). Przewlekłe podawanie RKW nie powodowało 

istotnych zmian strukturalnych nerki wobec grupy kontrolnej, natomiast oceniając jej 

czynność zarejestrowano zwiększona liczbę osobników,  u których stężenie kreatyniny 

przekraczało 0.65 mg/dL. Natomiast, RKW-A nie tylko skutkował wzrostem stężenia 

kreatyniny u potomstwa  - zaobserwowano również wzrost stężenia mocznika przy 

jednoczesnym spadku stężenia cystatyny C. Co więcej, RKW-A odpowiedzialny był także 

za pewne zmiany morfologiczne struktury nerek, między innymi wykazano redukcję 

średnicy kłębuszków nerkowych. 

 

W swoim autoreferacie Habilitant opisał i przedyskutował zawarte w publikacjach 

wyniki. Przedstawione opracowanie habilitacyjne stanowi kontynuację badań prowadzonych 

przez dr Sławomira Lewickiego w zakresie modulowania aktywności układu 

immunologicznego przez związki pochodzenia naturalnego. Autor zainteresował się 

pewnymi właściwościami różeńca Kiryłowa (Rhodiola kirilowii), które w Jego ocenie mogą 

być wykorzystywane zamiennie z antybiotykoterapią (str. 6, linijka 7 Autoreferatu). Pogląd 

ten dr Lewicki powtarza kilkukrotnie w wielu miejscach zarówno autoreferatu, jak też w 

swoich artykułach,  podkreślając, że związki zawarte w ekstraktach pozyskanych z różeńca 

Kiryłowa skutecznie ograniczają proces zapalny i aktywują układ immunologiczny, co przy 

stosunkowo dużym bezpieczeństwie stosowania może mieć szczególne znaczenie w 

zakażeniach, które mogą pojawić się w okresie ciąży.  

W mojej ocenie powyższe sugestie znakomicie wykraczają poza wyniki uzyskane i 

opisane przez Autora badań. Uważam, że w załączonych pracach nie przedstawiono 

jakichkolwiek dowodów, że substancje farmakologicznie czynne zawarte w obu ekstraktach 

pozyskanych z różeńca Kiryłowa mogą stanowić „preparat zastępujący podawanie 

antybiotyków w trakcie zakażeń bakteryjno-wirusowych” (str. 16, linijka 2 Autoreferatu). Co 

więcej, byłbym także bardziej ostrożny wskazując, że substancje te mogą stanowić 

„preparat wspomagający leczenie antybiotykowe infekcji bakteryjnych” (str. 16, linijka 1 

Autoreferatu). Obecnie na rynku dostępnych jest szereg preparatów pochodzenia 



roślinnego modulujących aktywność układu immunologicznego, których aktywność 

farmakologiczna została w mniejszym lub większym stopniu opisana i udowodniona. Jednak 

żaden z nich nie może być stosowany „zamiennie” z klasyczną farmakoterapią wobec 

stanów infekcyjnych niezależnie od etiologii (bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej, czy 

pierwotniakowej).  

Nie wykonano jakichkolwiek badań mikrobiologicznych zarówno na poziomie in vitro, 

jak też in vivo. Nie przeprowadzono klasycznej analizy farmakodynamicznej, bowiem w 

swoich badaniach Habilitant stosował ekstrakty pochodzenia naturalnego, które w 

rzeczywistości stanowiły mieszaninę dużej, często trudnej do określenia liczby związków 

chemicznych, o których aktywności farmakologicznej zbyt dużo nie można powiedzieć. 

Wreszcie, aby sformułować sugestię o możliwości stosowania danego preparatu u każdego 

pacjenta, niezależnie od tego czy jest w ciąży, czy też nie, oprócz „twardych” dowodów 

dotyczących aktywności biologicznej, należałoby przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

szeroko pojęte badania toksykologiczne. Habilitant w swoich doświadczeniach jedynie w 

bardzo ogólnikowy, pobieżny sposób poruszył niektóre zagadnienia i w końcowej części 

opisu zawartych w rozprawie publikacji  wskazał na konieczność poszerzenia badań 

potwierdzających bezpieczeństwo tych ekstraktów.  

Podsumowując, pomimo licznych uwag, dotyczących nadinterpretacji uzyskanych 

danych w osiągnięciu naukowym Habilitanta całość opracowania oceniam pozytywnie. 

Przedstawione w tych publikacjach wyniki mają charakter opisowy bez wnikania w 

mechanizmy biochemiczne i molekularne. Uzyskane dane niewątpliwie wnoszą pewne 

informacje o zróżnicowanym wpływie ekstraktów pozyskanych z rośliny Rhodiola kirilowii  w 

zwierzęcym modelu doświadczalnym oraz badaniach in vitro, i z pewnością będą stanowiły 

uzasadniony wstęp do dalszych badań i analiz związków pochodzenia naturalnego i ich 

wpływu na organizm żywy.  
 

Ocena pozostałego dorobku naukowego Habilitanta 

 

Z danych zamieszczonych w analizie bibliometrycznej z dnia 23.02.2018 wynika, że 

dorobek naukowy dr Sławomira Lewickiego, opracowany skrótowo w postaci wskaźników 

parametrycznych przedstawia się następująco: wartość wskaźnika IF=62.021, łączna 

wartość punktacji MNiSzW=1013, całkowita liczba cytowań: 210, index Hirscha=8 (Web of 

Science Core Collection). Wyłączenie prac, które stanowią podstawę habilitacji redukuje 

opisane powyżej parametry bibliometryczne do wartości: IF=52.984, KBN/MNiSzW=913.  

Zainteresowania naukowe dr Sławomira Lewickiego obejmują stosunkowo szeroką 

tematykę, powiązane są z badaniami prowadzonymi przez współautorów artykułów 

zamieszczonych w dorobku. W badaniach naukowych Habilitanta można wyodrębnić temat 

wiodący to - analizy wpływu ekstraktów uzyskanych z różnych gatunków roślin: Rhodiola 

(kirilowii, rosea), Aloe (vera, arborescens) , Vaccinium macrocarpon i innych preparatów na 

wybrane parametry układu immunologicznego oraz proces angiogenezy. W pracach 

oryginalnych dr Sławomira Lewickiego przewija się zagadnienie dotyczące modulowania 

aktywności układu immunologicznego przez związki pochodzenia naturalnego w aspekcie 

procesu nowotworowego – badania wykonano zarówno w doświadczalnych modelach in 

vitro, jak też in vivo. 

Kolejna grupa prac dotyczy schorzeń alergicznych u dzieci i odpowiedzi układu 

immunologicznego na suplementację witaminą D. Co prawda nie zaobserwowano istotnego 



wpływu witaminy D na przebieg alergii (wybrane parametry układu immunologicznego – 

subpopulacje limfocytów), jednak ciekawą obserwacją było wykazanie, że u dzieci z 

atopowym zapaleniem skóry dochodzi do znamiennego obniżenia liczby limfocytów T 

regulatorowych. W kolejnych badaniach stwierdzono obecność ujemnej zależności 

pomiędzy stężeniem oksydazy diaminowej – enzymu degradującego histaminę, a 

klinicznymi objawami pseudoalergii w grupie pacjentów pediatrycznych.  

W ramach współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy dokonano próby oceny 

zależności pomiędzy liczbą i składem mikroorganizmów w środowisku pracy (pracownicy 

medyczni vs pracownicy biurowi), a aktywnością układu immunologicznego. We wnioskach 

autorzy stwierdzili że: „Nie zauważono istotnych zmian w składzie odsetkowym komórek 

układu immunologicznego poza zmniejszonym odsetkiem komórek NK u pracowników 

medycznych. Nie wykazano istotnych różnic w fagocytozie granulocytów i monocytów”.  

Następny cykl prac obejmował wykorzystanie zaawansowanych technik biologii 

molekularnej do charakterystyki linii komórkowych ludzkich nowotworów nerki. Nie można 

wykluczyć, że progresja choroby nowotworowej, oporność na stosowaną chemioterapię 

oraz nawroty tego schorzenia zależą od komórek nowotworowych podobnych do komórek 

macierzystych (SCLCC), określanych również jako rakowe komórki macierzyste / komórki 

inicjujące nowotwór (CSC/TIC). Dane te są na tyle interesujące, że mogą stanowić 

podstawy do dalszych badań, w których komórki CSC/TIC mogłyby stanowić cel 

terapeutyczny. Dr Sławomir Lewicki wspólnie z zespołem Wojskowego Instytutu 

Medycznego  dokonali izolacji i określenia profilu ekspresji komórek potencjalnie 

wykazujących cechy macierzystych komórek nowotworowych. 

Ostatnia część dorobku naukowego Habilitanta stanowi prace o zróżnicowanej 

tematyce, owoc współpracy z różnymi ośrodkami, gdzie wspólnym mianownikiem były 

techniki badawcze (ocena metabolizmu na poziomie hodowli komórkowej). 

Podsumowując, wymienione powyżej badania w istotnej części dotyczą tematyki 

bliskiej osiągnięciu naukowemu, które jest podstawą rozprawy habilitacyjnej. W mojej 

ocenie dorobek publikacyjny dr Sławomira Lewickiego odpowiada wymaganiom stawianym 

kandydatom do stopnia doktora habilitowanego, obejmuje prace oryginalne publikowane 

przede wszystkim w czasopismach anglojęzycznych co prawda o umiarkowanym 

współczynniku wpływu. 

 

Ocena pozostałego dorobku Habilitanta: udział w projektach, udział w konferencjach, 

działalność dydaktyczna, organizacyjna i ekspercka, wyróżnienia (według kryteriów 

zaleconych przez MNiSW) 

 

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich 

projektach 

 

Dr Sławomir Lewicki jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego w ramach 

konkursu NCN Sonata (UMO-216/23/D/NZ9/00553) pt.: „Zastosowanie elicytorów w 

biofortyfikacji lubczyku (Levisticum officinale), który realizowany jest od 2017 do 2020 roku. 

Ponadto w 2013 roku był kierownikiem jednego projektu finansowanego w ramach badań 

własnych Wojskowego Instytutu  Higieny i Epidemiologii. W pozostałych kilkunastu grantach 

był wykonawcą określonych zadań badawczych.  



W latach 2015-2017 czterokrotnie Habilitant brał aktywny udział w realizacji umów 

konsorcyjnych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet 

Rolniczy w Krakowie) w ramach projektów badawczych finansowanych przez NCN. 

 

Wielokrotnie nagradzany był na konferencjach naukowych (wszystkie polskojęzyczne), 

w 2012 roku uzyskał Indywidualną Nagrodę Dyrektora WIHE za zaangażowanie w pracy na 

rzecz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, z kolei w 2014 roku otrzymał Zespołową Nagrodę 

Naukową Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

 

Habilitant nie wygłaszał jakichkolwiek referatów zarówno na konferencjach krajowych, 

jak też zagranicznych, pomimo że uczestniczył od 2005 do 2017 roku w 66 sympozjach. 

Stan ten może nieco zaskakiwać, bowiem aktywność publikacyjna dr Sławomira Lewickiego 

jest na tyle satysfakcjonująca, że z pewnością mógłby z pełnym sukcesem podzielić się 

wynikami swoich obserwacji z szerokim gronem badawczym.  

 

Dr Sławomir Lewicki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii 

Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej oraz pełni 

funkcję skarbnika Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. 

 

Osiągniecia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 

 

Habilitant, jak każdy pracownik naukowo-dydaktyczny, aktywnie uczestniczył w 

wypełnianiu obowiązku dydaktycznego danej Uczelni. W latach 2004-2010 prowadził 

zajęcia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w 

Warszawie z przedmiotów: chemia, biochemia, biochemia narządów. W 2013 roku 

prowadził zajęcia dla obcokrajowców w ramach kursu dla pracowników UAPS: 

„Epidemiology, surveillance, outbreak investigation of plague”. W latach 2015-2016 

realizował zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ochrony Zdrowia z przedmiotów: immunologia, 

biologia medyczna, onkologia skóry, toksykologia i alergologia.  

Na podstawie przedstawionych danych uważam, że Habilitant jest doświadczonym 

dydaktykiem i nauczycielem akademickim.  

Dr Sławomir Lewicki pełnił funkcję promotora pomocniczego w realizacji dwóch 

przewodów doktorskich (2015 i 2017). 

 

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych i akademickich 

 

W czasie swojego życia zawodowego w 2017 roku dr Sławomir Lewicki przebywał 

przez okres 3 tygodni na zagranicznym stażu naukowym w Institute of Genetics and 

Development of Renns we Francji.  

 

Działalność Ekspercka 

 

W latach 2012-2016 Habilitant piastował stanowisko eksperta zewnętrznego w 

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych. Brał udział w ocenie zmian porejestracyjnych w ponad 60 produktów 

leczniczych.  



 

Podsumowanie 

 

Po zapoznaniu się z cyklem prac będących rozprawą habilitacyjną oraz całokształtem 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Sławomira Lewickiego uważam,  

że dorobek Habilitanta spełnia warunki określone w art., 16 i 17 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. (Dz. U z 2003r., nr 65, z późniejszymi zmianami; Dz. U. z 2005 r., nr 164, Dz. U z 

2011 r., nr 84, Rozporządzenie Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011, 

Dz. U. nr 196) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki) i przychylam się do wniosku o nadanie Panu doktorowi Sławomirowi 

Lewickiemu stopnia doktora habilitowanego. 

 

           

                   
         

 
 

 

 


