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dr hab. Piotr P ONKA                    Gdynia, dn. 19.11.2020 r.

Wydzia  Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

R E C E N Z J A
rozprawy doktorskiej zatytu owanej

WSPÓ CZESNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZE STWA
UCZESTNIKÓW KATOLICKICH ZGROMADZE

O CHARAKTERZE RELIGIJNYM
opracowanej przez  mgr. Artura SZEL

pod kierunkiem prof. dr. hab. Bernarda WI NIEWSKIEGO

I. UWAGI OGÓLNE
Recenzowana rozprawa doktorska Pana mgr. Artura SZELI przed ona

zosta a w Wydziale Bezpiecze stwa i Nauk Prawnych Wy szej Szko y Policji

w Szczytnie, opracowana pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Bernarda

WI NIEWSKIEGO przy udziale promotora pomocniczego dr. Jaros awa

SZYMCZYKA.

Dysertacja po wi cona jest wa nej i z onej problematyce zapewnienia

i utrzymania bezpiecze stwa podczas katolickich zgromadze  o charakterze

religijnym w odniesieniu do ogó u wspó czesnych zagro , co jest niezwykle istotne

dla poszukiwania nowych oraz doskonalenia dotychczasowych rozwi za

w obszarze wykorzystania posiadanego potencja u w tym zakresie.

Zgromadzenia o charakterze religijnym s  jedn  z form spotka  odbywanych

przez wiernych Ko cio a Katolickiego  oraz zwi zków wyznaniowych, które wyst puj

w Polsce powszechnie. Mog  one przyjmowa  ró norodny charakter. Ich

organizatorem s  przedstawiciele Ko cio a oraz zwi zków wyznaniowych, którzy

zapewniaj  bezpiecze stwo uczestnikom równie  przez utworzenie podleg ych sobie

b porz dkowych. Do ich zada  nale y zapewnienie w podstawowym zakresie
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bezpiecze stwa zebranych osób. Efektywno  dzia  podejmowanych przez s by

porz dkowe wzrasta wraz z pog bieniem wspó pracy z instytucjami

odpowiedzialnymi za zapewnienie oraz utrzymanie bezpiecze stwa i porz dku

publicznego.

Proces organizacyjny katolickich zgromadze  o charakterze religijnym to szereg

skoordynowanych dzia , zwi zanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem

wydarzenia przede wszystkim przez organizatora, przy wsparciu innych podmiotów.

Obowi zki organizatora s ci le okre lone przepisami prawa – zarówno krajowego,

jak i wewn trznego. Dokonuj c przegl du prawodawstwa w zakresie szeroko

rozumianego bezpiecze stwa oraz porz dku publicznego szczególn  uwag  nale y

zwróci  na zakres kompetencji i zadania w obszarze ochrony porz dku publicznego

oraz bezpiecze stwa powszechnego, dedykowanego poszczególnym szczeblom

organizacyjnym.

Na drugim biegunie znajduj  si  katolickie zgromadzenia o charakterze

religijnym, z organizacj  których wi e si , du e prawdopodobie stwo wyst pienia

ryzyka aktów wandalizmu, przemocy lub agresji, z uwagi na ich otwarty charakter

oraz przebieg. Zagro enia wyst puj ce podczas katolickich zgromadze

o charakterze religijnym mog  wi za  si  z naturalnymi katastrofami, lub mog

wynika  z dzia alno ci cz owieka - maj  zró nicowany stopie  szkodliwo ci oraz

intensywno ci. W ciwa ocena zagro  pozwala przewidywa  i minimalizowa  ich

skutki poprzez odpowiedni  analiz  i ocen  ryzyka. Kryteria w tym przypadku s

bardziej restrykcyjne. Podejmowane s  wówczas dodatkowe dzia ania i wspó praca

ze s bami, odpowiadaj cymi za zapewnienie oraz utrzymanie bezpiecze stwa

i porz dku publicznego.

W literaturze przedmiotu bada  dost pnych jest wiele opracowa  dotycz cych

kompleksowego uj cia problematyki dotycz cej zapewnienia bezpiecze stwa

podczas organizacji imprez masowych. Brak jest jednak wyczerpuj cych opracowa

dotycz cych kompleksowego uj cia problematyki badawczej, podj tej przez

Doktoranta, a obejmuj cej kwestie dotycz ce zapewnienia bezpiecze stwa podczas

katolickich zgromadze  o charakterze religijnym.

Bior c powy sze pod uwag  z wielkim zainteresowaniem podj em si  recenzji

niniejszej rozprawy doktorskiej, formu uj c pod jej adresem okre lone oczekiwania,

zwi zane zarówno ze sfer  metodologiczn , jak i merytoryczn . Przyznaj , e

w swoich oczekiwaniach nie zawiod em si , a recenzowana rozprawa doktorska
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spe ni a je we wszystkich aspektach.
Reasumuj c, opiniowana rozprawa podejmuje temat niezwykle aktualny, budz cy

zainteresowanie ze wzgl du na jego wielowymiarowo , tera niejszo  i mo liwo

praktycznego wykorzystania w budowaniu poczucia bezpiecze stwa. Katolickie

zgromadzenia o charakterze religijnym s  bowiem cz ci ycia spo ecznego, a zapewnienie

bezpiecze stwa uczestnikom w czasie ich organizacji stanowi wyzwanie nie tylko dla

organizatora. Doktorant poprzez podj cie si  zadania stworzenia za  koncepcji

zabezpieczenia katolickich zgromadze  o charakterze religijnym, podj  naukow  prób

poszukiwania teoretycznych podstaw do tworzenia optymalnego algorytmu w ramach

zbierania oraz wykorzystania do wiadcze , determinowanego w znacznej mierze

interreakcj  w aspekcie relacji z otoczeniem. Identyfikacja tego obszaru jest niezb dna

w okre leniu wizji, któr  chcieliby my osi gn .

Zasadno  podj cia bada  nie budzi zastrze , gdy  z pewno ci  ten obszar

wymaga ci ego doskonalenia, co jest niezmiernie wa ne przede wszystkim

z punktu widzenia mo liwo ci przeciwdzia ania pojawiaj cych si  w nim zagro eniom

– szczególnie, gdy we miemy pod uwag  pe zaj cy charakter wielu mo liwych

zagro  dla bezpiecze stwa wewn trznego.

II. OCENA WARSTWY METODOLOGICZNEJ

Autor dysertacji problematyk  z zakresu metodologii bada  zamie ci

w rozdziale pierwszym, w którym przedstawi  motywy, jakimi kierowa  si  podejmuj c

wyzwanie przedstawienia problemu naukowego, odzwierciedlonego tytu em swojej

rozprawy. Uk ad omawianego rozdzia u jest zgodny z przyj tymi standardami, a kolejne

etapy bada  prezentowane w tre ci s  przejrzy cie zdefiniowane.

W rozdziale tym Autor przedstawi  sytuacj  problemow  – zasadnicze

komponenty naukowej metodologii badawczej, obejmuj cej: cel bada , problemy

i hipotez  badawcz , przyj te ograniczenia i za enia badawcze oraz metodyk

prowadzonych bada , s  rozwi zaniu przyj tych problemów badawczych.

Autor na wst pie prawid owo przyj  pewne ograniczenia badawcze, które

determinowa y ca y proces prowadzonych bada  oraz w sposób klarowny

i jednoznaczny uszczegó owi y go, co znalaz o swoje odzwierciedlenie w tre ci

dysertacji.

Doktorant rzeczowo uzasadni  wybór „tematu rozprawy”. Za istotny element

procesu bada  uzna  okre lenie celu prowadzonych bada . Relacje mi dzy celem

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


4

ównym i celami szczegó owymi nie budz  w tpliwo ci, a zatem nale y je uzna  za

sformu owane poprawnie.

Przyj ty g ówny problem badawczy uwa am za sformu owany w ciwie,

odpowiadaj cy tematyce dysertacji. Pozytywna ocena obejmuje tak e problemy

szczegó owe, które w mojej ocenie, nale y uzna  za potrzebne nie tylko dla

rodowiska akademickiego.

Pewne w tpliwo ci budzi do  ogólne okre lenie przyj tego przedmiotu bada

– który w mojej ocenie – mo na by o rozwin , uwzgl dniaj c nie tylko

uwarunkowania organizacyjne w obszarze prowadzonych docieka  naukowych, ale

równie  samo zaanga owanie zainteresowanych podmiotów.

Sposób skonstruowania hipotezy przyjmuj  za poprawny. Doktorant dostrzeg

zachodz ce zmiany, które determinuj  potrzeb  wypracowania teoretycznych

podstaw dzia ania w obszarze problemowym dysertacji. Jest ona spójna z przyj tym

ównym problemem badawczym, co pozwoli o na konstruktywne opracowanie

prezentowanej koncepcji.

Do weryfikacji hipotezy przyj ta zosta a standardowa procedura badawcza.

Stosuj c wybrane metody badawcze – których dobór uznaj  za poprawny – na

podkre lenie zas uguje w ciwie zrealizowana metoda obserwacji naukowej. Cykl

obserwacji osób, sytuacji, zdarze , przedmiotów, których wyniki wzbogaci y wiedz  i

do wiadczenie Autora (jako badacza naukowego), dotyczy  katolickich zgromadze  o

charakterze religijnym, w których osobiste uczestnictwo okaza o si  dobrym ród em

poznawczym. Autor wskazuje, i  do okre lonych wniosków, ustale  i twierdze

doszed  w wyniku stosowanych metod badawczych, takich jak: analiza, synteza,

indukcja, dedukcja, porównanie, uogólnienie.

W mojej ocenie, jako recenzenta, zabrak o jednak szerszego obja nienia

zastosowanych metod empirycznych. W tpliwo ci dotycz  wielo ci prezentowanych

przez Autora teorii – nie zawieraj  one ocen – które z nich s  wa ne lub

najwa niejsze, a tak e tego, czy w znacznym stopniu wp ywaj  one na profilowanie

dalszych dzia  zwi zanych z prac  badawcz .

Ten brak nie dyskwalifikuje wyników bada  prowadzonych przez Doktoranta,

ale w pewien sposób „ograniczy  ich warto ”. Dodatkowo przedstawienie wyników

bada  w postaci wykresów oraz ich odniesienia do prezentowanych opinii i wniosków

pozwoli oby w sposób komunikatywny przybli  problematyk  bada , a szczególnie

ich wyniki. Gdyby Autor dysertacji, po ich przedstawieniu dokona  jednego
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zbiorczego zestawienia, by oby to przekonuj ce, a jednocze nie zrozumia e dla

czytelnika.

Cennym uzupe nieniem przeprowadzonych bada  mog y by  tak e wywiady

z osobami bior cymi udzia  w zabezpieczeniu katolickich zgromadze  o charakterze

religijnym oraz ich uczestnikami. Ich opinie z pewno ci  mog yby by  warto ciowym

materia em badawczym, w odniesieniu do przyj tych uregulowa . Powy sze

mog oby stanowi  interesuj ce ród o wiedzy dla zainteresowanych tematem,

zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Analizuj c uk ad recenzowanej rozprawy doktorskiej, z punktu widzenia

proporcji mi dzy obszerno ci  poszczególnych rozdzia ów, uzna  nale y go za

poprawny – tre  pracy jest zgodna z tytu em, a tre ci rozdzia ów z ich nag ówkami.

Wyra nie jest w nich dostrzegalna zarówno logika prowadzenia bada , jak i logika

formu owania uzyskanych wniosków.

Walor recenzowanej dysertacji stanowi fakt, e ka dy z rozdzia ów ko czy si

syntetycznymi uogólnieniami, wnioskowanie jest poprawne, a praca prezentuje

pragmatyzm naukowy.

Dysertacja ma charakter diagnostyczno–prognostyczny, podejmuje problemy

o randze naukowej w oparciu o instrumentarium metodologiczne i dorobek naukowy,

zawieraj cy si  w dziedzinie nauk spo ecznych. Uwzgl dniaj c z ono  przedmiotu

poznania nale y stwierdzi , e Doktorant podj  si  bardzo trudnego zadania,

wymagaj cego rozleg ej i mudnej pracy badawczej, zwi zanej ze

kontrowersyjno ci  zdarze  i opinii. W tym celu wiele energii w  w poszukiwanie

cz sto tylko drobnych fragmentów, które logicznie przek adaj  si  na obraz

przedmiotowej rzeczywisto ci. Przyj ty projekt wyk adu czyni dysertacj  sekwencyjnie

przejrzyst , co sprzyja jednocze nie p ynno ci w logicznym przekazie merytorycznym.

W uogólnieniu oceny tej cz ci rozprawy doktorskiej stwierdzam, e

przedstawione do tej pory oceny fragmentaryczne pozwalaj  uzna  recenzowan

dysertacj , jako dzie o opracowane na w ciwym poziomie metodologicznym.

Doktorant da  wyraz swym umiej tno ciom badawczym, a uzyskane rezultaty bada

zosta y w ciwie zaprezentowane. Ponadto, nale y podkre li  opini  o prawid owym

post powaniu w ca ym procesie badawczym, maj cym przyczyni  si  do rozwi zania

ównego problemu badawczego, a w konsekwencji opracowania dysertacji.

Z punktu widzenia oceny metodologicznej praca doktorska zawiera niezb dne

podstawy metodologiczne, stanowi ce fundament konstrukcji tej dysertacji.
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III. OCENA MERYTORYCZNA PRACY
Wyniki przeprowadzonych bada  zawarte zosta y na 188 stronach. Na prac

sk adaj  si : wst p, sze  rozdzia ów merytorycznych, zako czenie, bibliografia oraz

wykaz skrótów i za czników. Uk ad pracy jest logiczny, przedstawiaj cy przejrzy cie

kolejne etapy przeprowadzonych bada .

Prac  otwiera wst p, w którym Autor dokonuje wprowadzenia do problematyki

bada  oraz rzeczowo uzasadnia wybór tematu rozprawy doktorskiej.

W rozdziale pierwszym Doktorant przedstawi  za enia metodologiczne

zrealizowanych docieka  naukowych, b cych przedmiotem wcze niejszej oceny.

Kwestie merytoryczne dysertacji zosta y przedstawione w rozdzia ach: drugim,

trzecim, czwartym i pi tym, zako czonych wnioskami.

W rozdziale drugim zaprezentowano zagadnienia stanowi ce podstaw

prezentowanych rozwa . W tej cz ci pracy przedstawiono podstawowe ustalenia

terminologiczne dotycz ce przedmiotu bada , czyni c to w oparciu o przegl d

warto ciowej literatury oraz przepisy prawa, odnosz ce si  do takich poj  jak:

zgromadzenia religijne, bezpiecze stwo publiczne, porz dek publiczny,

bezpiecze stwo powszechne, niepewno  i ryzyko. Okre lenia wspomnianych

terminów stanowi y podstaw  do ich wieloaspektowej prezentacji.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano katolickie zgromadzenia o charakterze

religijnym, k ad c nacisk na przedstawienie sylwetki ich uczestników oraz

syntetyczne ukazanie zagro  tych zgromadze .

Rozdzia  czwarty prezentuje studium przypadków zwi zanych

z do wiadczeniami wynikaj cymi z organizacji oraz przebiegu zabezpieczenia

krajowych i mi dzynarodowych katolickich zgromadze  o charakterze religijnym.

W rozdziale tym wyodr bniono wspólne cechy i prawid owo ci organizacyjne,

mog ce znale  zastosowanie w procesach zwi zanych z eliminacj  zagro

w trakcie tych e zgromadze .

W rozdziale pi tym dokonano diagnozy rozwi za  stosowanych

w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie odnosz cym si  do organizacji katolickich

zgromadze  o charterze religijnym oraz imprez masowych. Istot  tej diagnozy by o

okre lenie róde  rozwi za  prawno-organizacyjnych i zakresu przedmiotowo-

podmiotowego ich stosowania.
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Materia  zawarty w tej cz ci dysertacji pozwoli  Autorowi na interpretacj

kolejnych sekwencji prezentowanych tre ci merytorycznych. Prezentowane tre ci

stanowi  punkt wyj cia dla kolejnych etapów prowadzonych docieka  naukowych,

zawieraj  te  studium po wi cone zagro eniom dla osób uczestnicz cych

w katolickich zgromadzeniach o charakterze religijnym. Autor dokona  tak e wyboru

oraz prezentacji historycznych do wiadcze  w tym zakresie, skupiaj c si  na zwi ych

opisach zako czonych pragmatycznymi i obiektywnymi uogólnieniami. Zawieraj  one

poprawnie okre lone za enia funkcjonowania przyj tych rozwi za  poparte analiz

pogl du w tej dziedzinie o wybrane problemy ich organizacji oraz spostrze enia

Doktoranta, dotycz ce udzia u w przedsi wzi ciach z badanego obszaru.

Podsumowuj c nale y przyzna , e przyj ty wybór prezentowanych tre ci jest

przekonuj cy na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej, a przedstawione fakty stanowi

wystarczaj  baz  poj ciow . Tworz  one bowiem punkt wyj cia do dalszych rozwa  i

wnosz  systematyk  w dalsze badania – stanowi  p aszczyzn  teoretyczn  do

zidentyfikowania podstawowych uwarunkowa  bezpiecze stwa uczestników tych e

zgromadze . Powy sze pozwoli o na wykorzystanie sprawdzonych rozwi za  dotycz cych

bezpiecze stwa uczestników zgromadze  publicznych oraz imprez masowych dla

opracowania za  do koncepcji zapewnienia niezagro onego udzia u uczestników w

katolickich spotkaniach zwi zanych z kultem religijnym. Szereg wniosków ko cz cych

rozdzia y pozytywnie charakteryzuje do wiadczenie Doktoranta i stanowi materia  wyj ciowy

do rozwa  w kolejnym rozdziale pracy.

Rozdzia  szósty dysertacji prezentuje za enia koncepcji doskonalenia

procesów zapewnienia bezpiecze stwa uczestnikom katolickich zgromadze

o charakterze religijnym. W rozdziale tym przedstawiono wymagania dotycz ce

ochrony zdrowia, wymagania w zakresie bezpiecze stwa i porz dku publicznego

oraz bezpiecze stwa powszechnego. Zidentyfikowane i przedstawione zosta y

po dane zdolno ci oraz zagadnienia dotycz ce potencja u funkcjonuj cego w tym

obszarze, umo liwiaj ce prowadzenie dzia  w celu przeciwstawienia si

prognozowanym zagro eniom. Rozdzia  zawiera równie  rozwa ania dotycz ce

obowi zków organizatorów katolickich zgromadze  religijnych. W ko cowych

fragmentach rozdzia u przedstawiono wyniki przeprowadzonych docieka

naukowych, odnosz ce si  do mo liwo ci wsparcia wspomnianych powy ej

organizatorów przez instytucje pa stwowe oraz organizacje pozarz dowe.

W mojej ocenie rozdzia  ten zawiera poprawnie okre lone za enia

funkcjonowania przyj tych rozwi za , poparte analiz  pogl du w tej dziedzinie oraz
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spostrze enia Doktoranta dotycz ce udzia u w przedsi wzi ciach z badanego

obszaru.

Doktorant formu uj c kolejne postulaty, charakteryzuje je i uzasadnia potrzeb

wykorzystania do wiadcze  w ramach stworzonego systemu bada , a kolejne

twierdzenia spajaj  poprzednie elementy poprzez syntez , by w efekcie przej  do

prezentacji form i metod prowadzenia takich dzia .

Reasumuj c, rozdzia  ten uznaj  za zasadniczy dla ca ej pracy, gdy

przedstawia autorskie rozwi zania Doktoranta. Konkretne wyartyku owanie zestawu

propozycji skutkuj cych podwy szeniem efektywno ci rozpatrywanego obszaru

badawczego jest przedstawione wraz z rzeczowymi uzasadnieniami. Dotycz  one

takich kwestii jak regulacje prawne oraz zmiany organizacyjne.

Zako czenie zawiera refleksje ko cowe z przeprowadzonych bada . Autor

dysertacji wskazuje w nim na potencjalne obszary, które wymagaj  dalszych

docieka  naukowych. Szacunek budzi wi c realne i pragmatyczne podej cie do

mo liwo ci i ogranicze  w tym zakresie, a tak e wiadomo  skutków

poszczególnych zmian. Zgadzam si  z Autorem, e wdro enie nowych koncepcji

w teorii i praktyce funkcjonowania s b odpowiedzialnych za zapewnienie

i utrzymanie bezpiecze stwa i porz dku publicznego przyczynia si  do wzrostu

efektywno ci ich u ycia.

Warta zauwa enia wydaje si  konkluzja, e badania mia y na celu usprawnienie

sposobów i metod zabezpieczenia katolickich zgromadze  o charakterze religijnym,

poprzez wykorzystanie mi dzy innymi do wiadcze  w sposób ewolucyjny, a nie

rewolucyjny. Podkre li  nale y przekonanie Autora, e przedstawiona do recenzji

dysertacja, nie jest rozwi zaniem jedynym i koniecznym do wprowadzenia w ycie.

Bibliografia sk ada si  z pozycji zwartych, dokumentów normatywnych,

artyku ów oraz róde  internetowych. W tpliwo ci budzi jednak brak jej krytycznej

analizy, któr  mo na by oby traktowa , jako wst pny etap procedury badawczej, tym

bardziej, e mog aby ona s  jasnemu przedstawieniu i merytorycznemu

dookre leniu przedmiotu bada . W ogólnej ocenie uzna  nale y, i  zosta a ona

dobrana w sposób uzasadniony do tematu rozprawy oraz przywo ana w cytowanych

przypisach w wystraczaj cym stopniu.

zyk, jakim pos uguje si  Doktorant jest komunikatywny, niestety jednak

w niektórych swych wypowiedziach, zdarza si  Doktorantowi korzysta  z j zyka nie

zawsze u ywanego w tego rodzaju opracowaniach naukowych.
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Podsumowuj c nale y stwierdzi , e cz  merytoryczna rozprawy doktorskiej

zosta a opracowana na dobrym poziomie, co wiadczy o merytorycznym

przygotowaniu Doktorant w tej tematyce. Zwróci  uwag  nale y tak e na

do wiadczenie Autora dysertacji, które pozwala swobodnie podejmowa  problemy

rozpatrywane w ramach prowadzonych docieka  naukowych.

Uwagi polemiczne, które pozwoli em sobie poczyni  nie neguj  naturalnie

zasadniczych osi gni  Autora. Podj  On ciekawy poznawczo i trudny

metodologicznie problem naukowy. Dokona  prawid owej weryfikacji przyj tych

hipotez szczegó owych. S usznie wskaza  obszary, dzi ki którym mo na poprawi

efektywno  utrzymania bezpiecze stwa i porz dku w obszarze prowadzonych

docieka  naukowych.

IV. OCENA KWALIFIKACYJNA I WNIOSEK KO COWY
Rozprawa jest autorskim dzie em Doktoranta. Z uwagi na charakter

rozpatrywanego problemu dowodzi oryginalno ci prowadzonych bada  oraz

dojrza ci wykorzystywanego warsztatu badawczego. Autor wykaza  si

umiej tno ci : analizowania, projektowania bada  w asnych i ich prowadzenia oraz

formu owania wniosków. Opracowana dysertacja wiadczy o w ciwym podej ciu do

tematu, procesu badawczego i rzetelnej realizacji przyj tego planu badawczego.

Poprawno  merytoryczna przedstawionej do recenzji pracy nie budzi zastrze .

O warto ci naukowej przed onej rozprawy doktorskiej wiadcz  mi dzy innymi

nast puj ce przes anki:

 opracowanie autorskiej propozycji za  koncepcji……., co przek ada si

bezpo rednio na postulaty dotycz ce mo liwo ci jej racjonalnego

wykorzystania,

 twórcze korzystanie z dorobku teoretycznego oraz do wiadczenia

i wiedzy praktycznej w tworzeniu spójnych, a tak e przekonuj cych

postulatów, czego efektem jest opracowanie przedstawionej dysertacji,

 specyfikacja i uporz dkowanie poj  z zakresu prowadzonych docieka

naukowych.

W trakcie lektury rozprawy doktorskiej nasun o si  kilka dyskusyjnych kwestii,

wymagaj cych g bszych wyja nie , o których przedstawienie poprosz  Autora

podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
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Wniosek Ko cowy:
Oceniaj c pozytywnie przedstawion  do recenzji rozpraw  doktorsk

stwierdzam, e w moim prze wiadczeniu odpowiada ona wymaganiom stawianym

w art. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1789).

W zwi zku z powy szym przedstawiam wniosek o dopuszczenie do publicznej

obrony recenzowanej rozprawy doktorskiej oraz dyskusji nad jej tre ciami.

Piotr P onka
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