
 

 

UCHWAŁA Nr 19/RDNP/2023 

Rady Dyscypliny Nauki Prawne  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 14 marca 2023 r. 

 

w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne  

do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 

mgr. Piotra Andrzeja Pieczonki 

 

 Na podstawie art. 14 ust. 5 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 ze zm.), § 

3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 

261), w związku z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm),  

Rada Dyscypliny Nauki Prawne 

 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (uprawnionych do głosowania 40 osób, obecnych 31 osób, 

oddano 31 głosów, w tym za 31 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nieważnych 

0 głosów) 

 

w przewodzie doktorskim 

Pana mgr. Piotra Andrzeja Pieczonki 

w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie nauki prawne 

upoważnia Komisję Doktorską Rady Dyscypliny Nauki Prawne w składzie: 

 

1. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej, 

2. dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK, 

3. dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK, 

4. dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK, 

5. dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK, 

6. dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, 



 

 

7. dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, 

8. dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB – recenzent, 

9. dr hab. Małgorzata Kurzynoga, prof. UŁ – recenzent, 

10. dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK. – promotor, 

 

 

do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, 

a w szczególności do podjęcia uchwał w sprawie: 

 

1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 

2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. 

 

 

 

                  Przewodniczący  

                   Rady Dyscypliny Nauki Prawne 

 

                      dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

                

 


