
 

 

UCHWAŁA Nr 9/RDNP/2023 

Rady Dyscypliny Nauki Prawne  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 14 marca 2023 r. 

 

w sprawie nadania stopnia doktora 

mgr. Arnoldowi Aleksandrowi Pustkowskiemu 

 

 Na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 89 Senatu UMK z dnia 

25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 210 ze zm.), w związku z art. 192 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), 

 

Rada Dyscypliny Nauki Prawne 

 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (uprawnionych do głosowania 50 osób, obecnych 39 osób, 

oddano 39 głosów, w tym za 39 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nieważnych 

0 głosów) 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy, w tym z recenzjami nadaje mgr. Arnoldowi 

Aleksandrowi Pustkowskiemu stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki 

prawne. 

 

§ 2 

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 178 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), mając na uwadze, iż niniejsza 



 

 

uchwała w pełni uwzględnia żądanie mgr. Arnolda Aleksandra Pustkowskiego wyrażone we wniosku z 

dnia 8 września 2022 r., odstępuje od jej uzasadnienia. 

§ 3 

Niniejsza uchwała jest ostateczna. Osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nie przysługuje 

prawo złożenia od niej odwołania w instancyjnym toku postępowania. 

 

                   

Przewodniczący  

        Rady Dyscypliny Nauki Prawne 

 

                    dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

                

 


