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UCHWAŁA Nr 10/2020
SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach

z dnia 29 stycznia 2020 roku

w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marka Brylewa

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 29 ust. 1 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.), w związku z 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 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu UPH uchwala się, co następuje:

§1
1. Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, na wniosek Pana dr. Marka 

Brylewa, umarza postępowanie habilitacyjne dr. Marka Brylewa w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

2. Uzasadnienie umorzenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik do 
niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA SENATU 
ł

dr hab. Tamara Zacharuk, prof, uczelni

Uprawnionych do głosowania jest 28 członków Senatu.
W głosowaniu tajnym wzięło udział 18 uprawnionych do głosowania.
„ZA” głosowało 13 uprawionych do głosowania; „PRZECIW” głosowało 4 uprawionych do 
głosowania; „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 1 uprawionych do głosowania.
Głosów nieważnych nie było.



Załącznik do Uchwały Nr 10/2020 Senatu UPH 
z dnia 29 stycznia 2020 roku

Uzasadnienie

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 4 kwietnia 2019 roku, na wniosek 
dr. Marka Brylewa, wszczęła postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Pismem z dnia 18 kwietnia 2019 roku, Centralna Komisja ds. 
Stopni i Tytułów zwróciła się, do wskazanej we wniosku dr. Marka Brylewa, Rady Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o przeprowadzenie 
tego postępowania.

Rada Wydziału Humanistycznego UPH na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 roku wyraziła 
zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (Uchwała Nr 234/2019).
W dniu 5 listopada 2019 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną.

W dniu 10 stycznia 2020 r. do Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach wpłynął wniosek dr. Marka Brylewa o wycofanie złożonego wniosku o przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki 
o bezpieczeństwie oraz o umorzenie tego postępowania. Pan dr Marek Brylew swój wniosek 
uzasadnia zamiarem podjęcia pracy nad powiększeniem swojego dorobku naukowego oraz 
podniesieniem jego poziomu teoretycznego i metodologicznego, co zdaniem wnioskodawcy może 
mieć wpływ na wynik postępowania habilitacyjnego.

Stosownie do art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowania habilitacyjne wszczęte i niezakończone przed 
dniem wejścia w życie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są przeprowadzane na 
zasadach dotychczasowych.

W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora 
habilitowanego w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio Kodeks 
postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 105 § 2 Kpa organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli 
wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu 
inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnego złożył Pan dr Marek Brylew, strona na 
której wniosek zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne. Biorąc pod uwagę treść pisma 
złożonego przez Pana dr. Marka Brylewa, brak sprzeciwu drugiej strony i sprzeczności z interesem 
społecznym, należy uznać, że przesłanki do umorzenia postępowania habilitacyjnego zostały 
spełnione.

Wobec powyższego Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjął 
uchwałę o umorzeniu postępowania habilitacyjnego Pana dr. Marka Brylewa w dziedzinie nauk 
społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

PRZEWODNICZĄCA SENATU

dr hab. Tamara Zacharuk, prof, uczelni


