
UCHWAŁA NR 2/20 

RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE  

SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 22.06.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu stałej Komisji do spraw postępowań doktorskich 

powołanej przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie 

 

 

Na podstawie § 32 ust. 10 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zatwierdzonego decyzją 

nr 50 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r. (Dz. Urz. Min 

Spraw Wew. i Ad. poz. 36) Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Zatwierdza się regulamin stałej Komisji do spraw postępowań doktorskich powołanej przez 

Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 
Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

Nauki o Bezpieczeństwie 

 
st. bryg. dr inż. Robert Piec 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do uchwały nr 3/20  

Rady Dyscypliny Naukowej  
Nauki o Bezpieczeństwie 

z dnia 22.06.2020 r. 

 
 

REGULAMIN PRACY STAŁEJ KOMISJI DS. POSTĘPOWAŃ DOKTORSKICH  

POWOŁANEJ PRZEZ RADĘ DYSCYPLINY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

§ 1. 

Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb podejmowania decyzji przez stałą 

Komisję ds. Postępowań Doktorskich powołaną przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki  

o Bezpieczeństwie, zwaną dalej „Komisją”.  

 

§ 2. 

1. Komisja powoływana jest przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie.  

2. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie, zwana dalej „Radą Dyscypliny 

Naukowej” albo „Radą” wyznacza Przewodniczącego Komisji, który kieruje pracami 

Komisji. 

3. W skład Komisji, wchodzi co najmniej trzech członków Rady Dyscypliny Naukowej 

posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie  

i dyscyplinie, w jakich Rada posiada uprawnienia oraz sekretarz powoływany spośród 

członków Rady Dyscypliny Naukowej posiadający stopień naukowy doktora. 

 
§ 3. 

1. Głównym zadaniem Komisji jest wsparcie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki  

o Bezpieczeństwie i Przewodniczącego Rady w sprawach właściwego prowadzenia 

postępowań doktorskich i nadania stopnia doktora powierzonych.  

2. Zadanie, o którym mowa w §3 ust. 1 realizowane jest w szczególności poprzez: 

1) monitorowanie procesu postępowań w sprawie nadania stopnia doktora przez 

Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie; 

2) przygotowanie i aktualizowanie zakresu zagadnień do weryfikacji efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK; 

3) upowszechnienie zakresu zagadnień do weryfikacji efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK za pośrednictwem strony internetowej Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej; 

4) przeprowadzanie egzaminów w zakresie weryfikacji efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK;  

5) przegotowanie i prowadzenie warsztatów metodologicznych dla kandydatów do 

uzyskania stopnia doktora; 



6) analiza i ocena dokumentów związanych z realizacją postępowań w sprawie 

nadania stopnia doktora; 

7) ocena formalna wniosku o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora  

i promotora pomocniczego; 

8) ocena merytoryczna w zakresie zgodności obszaru i zakresu badań objętych 

tematem proponowanej rozprawy doktorskiej z kompetencjami Rady Dyscypliny 

Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie; 

9) przygotowanie Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Naukowej Nauki  

o Bezpieczeństwie propozycji promotorów, składu członków komisji doktorskich, 

recenzentów w realizowanych przez Radę Dyscypliny Naukowej postepowaniach;  

10) wyrażanie opinii i przygotowanie ewentualnych zmian lub aktualizacji procedur 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora; 

11) wyrażanie opinii w sprawie rozpraw doktorskich do wyróżnienia przez  

Rektora-Komendanta lub inne instytucje; 

12) realizacja innych zadań związanych z procedurą postępowań doktorskich w SGSP. 

 
§ 4. 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach. 

2. Obradami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji albo osoba przez niego wskazana, 

spośród członków Komisji. 

3. W toku rozpatrywania spraw, Komisja wypracowuje wspólne stanowisko, które na 

posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej przedstawia przewodniczący Komisji. 

4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wypracować wspólne stanowisko przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telekonferencji.    

5. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji, w obradach mogą uczestniczyć: kandydat 

do uzyskania stopnia doktora, kandydat na promotora lub promotora pomocniczego, 

a także inne zaproszone osoby niebędące członkami Komisji.  

6. Osoby zaproszone nie mają prawa głosu.  

7. W celu realizacji nałożonych na Komisję zadań, wymagających specjalistycznej wiedzy, 

Przewodniczący Komisji, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Dyscypliny 

Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie, może powoływać zespoły eksperckie i robocze, 

celem przygotowania propozycji rozwiązania określonego problemu, przedłożonego 

przez przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji określa skład zespołu, cel 

powołania oraz zadania i czas ich realizacji.  

 

§ 5. 

1. O terminie posiedzenia członkowie Komisji są informowani drogą elektroniczną z opcją 

potwierdzenia odebrania wiadomości albo telefonicznie przez przewodniczącego lub 

sekretarza Komisji. 

2. Obecność członków Komisji na posiedzeniu jest obowiązkowa.  

3. Członkowie Komisji są zobowiązani usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu.  



 

§ 6. 

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół zawiera wykaz spraw rozpatrywanych 

na posiedzeniu Komisji oraz wypracowane stanowiska.  

2. W wyniku rozpatrywanych spraw, Komisja może opracować stosowne wnioski, opinie  

i rekomendacje.  

3. Wnioski, opinie i rekomendacje z posiedzeń Komisji, jej Sekretarz przekazuje 

Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie.  

 
§ 7. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy: 

1) reprezentowanie Komisji wobec Rady Dyscypliny Naukowej, 

2) kierowanie pracami Komisji, w tym zwoływanie jej posiedzeń i przewodniczenie jej 

obradom, 

3) przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji oraz podpisuje protokoły,  

wnioski, opinie i rekomendacje oraz inne pisma wewnętrzne dotyczące spraw 

postępowań doktorskich.    

4) przedstawianie Radzie Dyscypliny Naukowej wniosków, opinii i rekomendacji 

Komisji dotyczących rozpatrywanych spraw, 

5) wyznaczanie członka Komisji, który w razie nieobecności przewodniczącego 

przedstawia Radzie Dyscypliny Naukowej stanowisko Komisji. 

2. Do zadań sekretarza Komisji należy: 

1) organizacja posiedzeń Komisji, 

2) informowanie członków Komisji o bieżących sprawach oraz terminach posiedzeń, 

3) uczestniczenie w posiedzeniu Komisji z głosem doradczym, 

4) dokumentowanie działalności Komisji, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń, 

5) przygotowanie wniosków, opinii i rekomendacji przedstawianych na posiedzeniu 

Komisji, Rady Dyscypliny Naukowej oraz Senatu SGSP, 

6) wykonywanie innych zadań wskazanych przez przewodniczącego Komisji. 

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ustawę z dnia 20 lipca 

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), 

Statut Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzony decyzją nr 50 Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia z dnia 17 września 2019 r. (Dz. Urz. MSW poz. 36), Regulamin studiów 

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zatwierdzony decyzją nr 55 Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 27 września 2019 r. (Dz. Urz. MSW z 2019 r. poz. 40). 

 


