
UCHWAŁA Nr 122/IV/2020 

SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE 

 

z dnia  22 września 2020  r. 

 

w sprawie nadania stopnia doktora 

Pani mgr Annie RYCAJ – PILIPCZUK  

 

 

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) oraz art. 14 

ust. 2 pkt 5, art. 20 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789)  i § 15 

ust. 1 pkt 6 statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr 53/IV/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie uchwalenia statutu, zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 27 września 2019 r. (Dz. Urz. MSWiA z 2019 r., poz. 39) w związku  

z § 21 ust. 3 Regulaminu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 63/IV/2019 Senatu 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zasad postępowania 

przy nadawaniu stopnia doktora w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i przeprowadzania 

czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, uchwala 

się co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Senat Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadaje stopień naukowy doktora  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Pani mgr 

Annie RYCAJ – PILIPCZUK. 

2. Temat rozprawy doktorskiej: Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego dużej 

aglomeracji miejskiej. 

 

 

§ 2. 

 

1. Funkcję promotora rozprawy doktorskiej pełnił prof. dr hab. Tadeusz SZCZUREK. 

2. Funkcję promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej pełnił dr hab. Marek 

FAŁDOWSKI. 

3. Funkcje recenzentów rozprawy doktorskiej pełnili dr hab. Jacek DWORZECKI 

oraz dr hab. Mariusz NEPELSKI.  

 

 

 

 

 



§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

    Przewodniczący Senatu 

        Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

           Komendant-Rektor 

 

 

                   insp. dr hab. Iwona Klonowska 

 

 

 

Wyniki głosowania w sprawie nadania stopnia doktora:  

 

1) Uprawnionych do głosowania:  12; 

2) Obecnych podczas głosowania:  9; 

3) Głosów za nadaniem stopnia doktora:  8; 

4) Głosów przeciwko nadaniu stopnia doktora:  0; 

5) Głosów wstrzymujących się od głosowania:  1; 

6) Głosów nieważnych:  0. 

 

 

 

 


