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Krótki biogram 

Wykształcenie: 
 24 czerwca 1994 r. Kolegium Nauczycielskiego w Szczytnie, specjalność: nauczanie początkowe - ukończenie z wynikiem 

celującym; 
• 22 luty 1995 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Pedagogiczny, studia wyższe zawodowe na kierunku 

nauczanie początkowe, tytuł licencjata; 
• 5 maj 1997 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Pedagogiczny, studia wyższe uzupełniające na kierunku: 

pedagogika, tytuł magister; 
• 1997-1998 r. – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie; absolwentka 

dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie informatyki; 
• 06 maj 2002 r. – 24 październik 2002 r. Szkolenie wyższe zawodowe dla absolwentów szkół wyższych uczelni 

o specjalizacji logistycznej realizowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie; 
• 15.01.2010 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, wydział Nauk Ekonomicznych – absolwentka studiów 

podyplomowych w zakresie zarządzanie funduszami unijnymi; studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 
• 2-3 luty 2010 r. ukończenie kursu z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 FOUNDATION zorganizowane 

przez Akademię Szybkiej Nauki w Warszawie; 
• 3 luty 2010 r. egzamin PRINCE 2 Foundation – Akademia Szybkiej Nauki w Warszawie; 
• 17 kwietnia 2012 r. WSPol Szczytno, absolwentka niestacjonarnych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania 

jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 
• 25.08.2014 r. absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pn. 

„Ochrona własności intelektualnej”. Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym; 

 23 kwietnia 2013 r., Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, uzyskanie stopnia 
naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o obronności, specjalność: zarządzanie 
instytucjami publicznymi.  Tytuł rozprawy doktorskiej: Sposoby pozyskiwania funduszy pomocowych na potrzeby Policji. 

 
Doświadczenie zawodowe: 

20.05.1999 r. – przyjęta do służby w Policji i mianowania na aplikanta  Wydziału Organizacji Dydaktyki WSPol w Szczytnie, 
opracowywanie programów szkolenia i dokształcania zawodowego. Organizacja oraz kontrola praktyk zawodowych 
słuchaczy i kadry uczelni, 
16.05.1999r. - starszy aplikant Wydziału Organizacji Dydaktyki WSPol w Szczytnie, 
01.01.2002 r. - referent Wydziału Prezydialnego WSPol. w Szczytnie, 
01.01.2003 r. - asystent Zakładu Metodyki Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Instytutu Kształcenia i Doskonalenia 
Kadr Kierowniczych Policji WSPol w Szczytnie; 
30.05.2003 r. złożyła egzamin oficerski w WSPol w Szczytnie, 
01.10.2003 r. - instruktor Wydziału Metodyki i Organizacji Procesu Szkolenia WSPol w Szczytnie; przeprowadzanie 
okresowej ewaluacji programów szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów, uczestnictwo w egzaminach 
kończących szkolenia zawodowe policjantów oraz egzaminach na stopnie policyjne, 
01.04.2007 r - specjalista Zespołu ds. Funduszy Pomocowych i Badań Naukowych WSPol w Szczytnie; pozyskiwanie 
środków pomocowych na rozwój uczelni, koordynacja działalności naukowo-badawczej, 
01.05.2008 r - ekspert Zespołu ds. Funduszy Pomocowych i Badań Naukowych WSPol w Szczytnie; 
01.11.2008 r. wyznaczona na kierującego Zespołem ds. Funduszy Pomocowych i Badań naukowych WSPol. Kierowanie 
zasobami ludzkimi Zespołu, pozyskiwanie funduszy pomocowych na rozwój uczelni, koordynowanie działalności 
naukowo-badawczej w uczelni. 
01.06.2012 r - 17.06.2012 r. p.o. dyrektor Instytutu Koordynacji Badań i Funduszy Pomocowych WSPol w Szczytnie. 
01.06.2012 r. - 30 września 2017 r. - ekspert Instytutu Koordynacji Badań i Funduszy Pomocowych WSPol w Szczytnie. 

   01.09. 2017 r. do chwili obecnej – ekspert Instytutu Badań i Rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (ewent. stopnie awansu zawodowego w przypadku nauczycieli) 

Certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie: 
1. Pismo z Państwowej Jednostki Budżetowej Centrum Projektów Europejskich o umieszczeniu w wykazie kandydatów 
na ekspertów w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 2014-2020 w dziedzinie „Współpraca 
ponadnarodowa – Edukacja”. 
2. Dyplom ukończenia szkolenia e-learningowego dla osób dokonujących oceny projektów w ramach PO KL, numer 
Certyfikatu: 12308397055.3025, Data certyfikatu: 2011-06-18 
3. Certyfikat ukończenia kursu z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation 
4. Certyfikat z egzaminu Prince 2 Foundation 
5. Certyfikat studyjnej wizyty do Brukseli Workshop in Brussels, 30.03-01.04.2008 r. 
6. Certyfikat ukończenia seminarium edukacyjnego pn. „Euro na edukację”, 23-24 luty 2010 r. Olsztyn, 
7. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pn. „Kontrola realizacji projektów unijnych”, Wrocław 14 stycznia 2010 r., 
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8. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pn. „Tworzenie procedur kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów 
publicznych”, 6 grudnia 2010 r. Olsztyn, 
9. Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji nt. „Działania kontrolne, nieprawidłowości oraz zwalczanie 
przestępczości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – doświadczenia i wyzwania”, 14-16 maja 
2012 r. Szczytno, 
10. Certyfikat udziału w V edycji seminarium w cyklu Badania naukowe Aspekty prawne pracy naukowca ewaluacja 
dorobku – komunikacja naukowa – granty, 21 listopada 2012 r. 
11. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pn. „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2014-2020”, 28-29 listopada 
2013 r. Kraków, 
12. Certyfikat ukończenia szkolenia Praktyczne zastosowanie metodyki PRINCE2, 20 września 2013 r. 
13. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Praktyczne zastosowanie metodyki PRINCE2 z elementami etyki”, Warszawa 
20 września 2013 r. 
14. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pt. „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – przygotowanie do pozyskiwania 
środków pomocowych”, Olsztyn 16 lipca 2014 r. 
15. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pn. „Udzielanie zamówień publicznych z dziedziny nauki”, 9 luty 2015 r. Szczytno 
16. Karta Erasmusa Plus potwierdzająca udział w wizycie studyjnej do Wielkiej Brytanii do University of Central Lancashire 
w Preston w Wielkiej Brytanii, 23-27.09.2015 r. 
17. Certyfikat ukończenia szkolenia pn. „Projekty dla uczelni w ramach PO WER na lata 2014-2020”, 
18. Certyfikat ukończenia szkolenia e-learningowego „Ochrona danych osobowych”, 
19. Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego w GV Malta English Centre – Pre Intermediate. 
20. Dyplom udziału w szkoleniu pn. „Metody prowadzenia badań ilościowych i zasady ich prezentacji”, zorganizowane 
w dniach 22-23 maja 2018 r. przez Centrum Współpracy z Biznesem SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 
w Warszawie, 22-23.05.2018 r. Jurata. 
 
Inne: 
• Członek zespołu koordynatorów badań społecznych w Policji powołany Decyzją Nr 295 KGP z dnia 22 sierpnia 2014 r. oraz 
Decyzją nr 13 KGP z dnia 25 maja 2016 r. Pełni tę funkcję od 2014 r. Celem zespołu jest wymiana informacji nt. badań 
realizowanych w Policji, opracowania mierników Komendanta Głównego Policji, opracowania rekomendacji na podstawie 
przeprowadzonych badań i przeprowadzenia ich ewaluacji. Członkowie zespołu wymieniają się wiedzą i doświadczeniem 
w zakresie badań społecznych. Zadania te mają charakter stały.  
• W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od 2009 r.  Ekspert oceny wniosków w ramach dwóch okresów 
programowania:  dla PO KL w latach 2007-2013, PO WER na lata 2014-2020 dotyczących  szkolnictwa wyższego.  
• Ekspert w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie do oceny wniosków  w ramach PO WER 2014-2020 Działanie 
4.3 Współpraca ponadnarodowa w dziedzinie: Współpraca ponadnarodowa – Edukacja. 

Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem 
na książki i artykuły 

Artykuły i referaty: 
1) Współautor artykułu: „Poprawa bezpieczeństwa państwa poprzez szkolenia zapewniające właściwą organizację 
i kształtowanie przestrzeni publicznej” w: Przegląd policyjny nr 1 (89), 2008 r. Wyd. WSPol Szczytno, s. 129-130; 
2) Autor artykułu: „Jak dobrze napisać wniosek aplikacyjny, aby osiągnąć sukces i otrzymać dofinansowanie z UE, nie tylko 
na wzmocnienie bezpieczeństwa państwa?” – Przegląd policyjny nr 3 (115), Szczytno 2014 r. s. 118-128, ISSN 0867-5708. 
3) Autor artykułu pn. Finansowanie technologii z obszaru bezpieczeństwa – analiza możliwości, artykuł w monografii na 
Ukrainie, współautor artykułu, Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, 11 kwietnia 2014 r. 
Kirowograd 2014 r. s. 160-163, 
4) Autor artykułu pn. „Jak dobrze napisać wniosek aplikacyjny, aby osiągnąć sukces i otrzymać dofinansowanie z UE, nie 
tylko na wzmocnienie bezpieczeństwa państwa?”, artykuł w Przegląd policyjny nr 3 (115), Szczytno 2014, ISSN 0867-5708. 
5) Współautor rozdziału pn. Skuteczne zarzadzanie projektami z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w oparciu o 
metodykę PRINCE2  w monografii pt.: Diagnozowanie możliwości przedstawicieli służb mundurowych, autor Z. Ścibiorek, 
Szczytno 2015 r. ISBN 978-83-943405-0-6, str. 251, 
6) Autor artykułu pn. Przyczyny niepowodzeń w projektach Unii Europejskiej [w:] Związane z płcią determinanty przemocy 
w rodzinie i prawne aspekty przeciwdziałania. Elektroniczny zbiór materiałów konferencji międzynarodowej, str. 146-158, 
Iwano-Frankowsk, 27-28 maja 2015, Kijów 2015r., Ukraina. 
7)  Współautor artykułu pn. „Badania psychologiczne dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi pod wpływem alkoholu 
lub innych podobnie działających  środków  w systemie polskich przepisów prawnych”, który został opublikowany  
w International Conference on Education and Psychology and Society (ICEPS), Tokyo Japonia 2016, ss. 339-351, s. 854, ISBN 
978-986-5654-26-9. 
8) Współautor artykułu pn. „Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego”, który został wydany 
w „Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa” pod red. nauk. J. Oniszczuk, M. Róg, A. Sęk, ISBN: 978-83-7549-
306-1, s. 285-293, Pułtusk 2017 r. 
9) Współautor artykułu pn. „Edukacja psychologiczna na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, który został 
opublikowany z Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society, Conference Proceedings  
International Conference on Engineering and Applied Science  EECS International Conference, ISBN: 978-986-87417-3-7, s. 
222-236,  
10) Współautor artykułu pn. Psychological Tests for the Privileged Vehicles Drivers Sociology Study Volume 6, Number 9, 
September 2016 Serial Number 64 A. Letkiewicz, I. Nowicka, E. Kuczyńska, David Publishing Company in print (ISSN 2159-
5526) and online ISSN 2159-5534, s. 565-574. 
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Referaty: 
1. Modelowy wzorzec dzielnicowego oraz ocena rewiru dzielnicowego – wystąpienie na warsztatach szkoleniowych 
w dniach 12-15 października 2015 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kaper” w Juracie – spotkanie 
koordynatorów badań społecznych realizowanych w Policji zgodnie z Decyzją nr 295 KOGP z dnia 22 sierpnia 2014 r. 
3. Współautor referatu pn. „Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego”, który został wygłoszony 
na Konferencji Naukowej na temat „Administracja a Bezpieczeństwo”, organizowanej w dniach 10-11 października 2016 r. 
przez m.in. Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. 
4. Współautor referatu pn. Edukacja psychologiczna na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który został 
zaprezentowany na Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „International Conference on Education and Psychology 
and Society  (5th HKICEPS)” organizowanej w dniach 14-16 grudnia 2016 roku w Hong-Kongu (Chiny). 
5. Współautor referatu pn. PLEMODS w systemie szkolenia formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego, który został 
wygłoszony podczas XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojenia pn. „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia 
i bezpieczeństwa” w dniach 19-22 września 2016 r.  w Rynie, której organizatorem był Wojskowy Instytut Uzbrojenia. 
 
Realizacja zajęć (opracowanie sylabusów): 
1. Realizacja zajęć z zakresu kontroli w wykorzystaniu środków UE w projektach „miękkich” na szkoleniu specjalistycznym 
z zakresu przestępczości na szkodę UE - listopad 2014 r. WSPol.  
2. Realizacja zajęć z przedmiotu Patologie społeczne i zjawisko przestępczości nieletnich na II roku Wydział Administracji, 
kier. Administracja, studia niestacjonarne dnia 4 października 2015 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku – prowadząca i zaliczająca przedmiot. Opracowanie sylabusa do ww. przedmiotu. 
3. Realizacja zajęć na studiach podyplomowych w zakresie - logistyka w administracji publicznej, moduł: Pozyskiwanie  
funduszy europejskich i  zarządzenie projektami. Współautor sylabusa tego modułu. Szczytno 2016 r. – 2017 r.  Realizacja 
zajęć w ramach ww. studiów i odpowiedzialna za zaliczenie modułu oraz przedmiotu. 
4. Realizacja zajęć dydaktycznych z oceny projektów innowacyjnych na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii 
Obrony Narodowej w Warszawie w ramach Jesiennej Szkoły Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON – październik 
2012 r. 
 
Wizyty studyjne: 
- delegowana na podstawie decyzji komendanta głównego Policji z wizytą celem podsumowania realizacji projektu pt. 
„Fundusze pomocowe korzyścią dla wnioskodawców. Bank dobrych praktyk WSPol. jako drogowskaz Ukrainy do Unii 
Europejskiej” – Lwów, 19-21.11.2008 r., 
- międzynarodowe seminaria i konferencje w ramach realizacja projektu rozwojowego pt.: Opracowanie interaktywnego 
psychostymulatora treningowego dla Policji, nr projektu: OROB 0005 03 001 – w Akademii Zarządzania MSW Federacji 
Rosyjskiej w Moskwie i Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa, Moskwa, Rosja 21 - 24.10.2013 r.  
- wizyta studyjna do Oceanside Police Department, Oceanside Fire Department celem wymiany doświadczeń w zakresie 
stosowania zestawów opatrunkowych przez służby mundurowe i paramedyków. Oceanside USA, 11-20 września 2015 r. 
- wizyta studyjna w ramach Programu Erasmus+ do University of Central Lancashire w Preston w Wielkiej Brytanii, 23-
27.09.2015 r. dot. spotkania z osobami odpowiedzialnymi za badania naukowe i prace rozwojowe, projekty krajowe i 
międzynarodowe w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz w celu zacieśnienia współpracy na poczet przyszłych 
przedsięwzięć w ww. polach. W trakcie wizyty zapoznano się z funkcjonowaniem Universitetu of Central Lancashire w 
Preston, z jego strukturą i ofertą studiów. Ponadto uczestnicy wizyty zapoznali się z realizowanymi projektami w tym z 
funkcjonującym na uczelni symulatorem Hydra/Minerva, na którym wraz ze studentami z WSPol odbyto godzinne szkolenie 
z zakresu przygotowania do roli zarządzania podczas zdarzeń policyjnych, w tym z podejmowaniem decyzji przez 
policjantów w trakcie pełnienia służby 
- wizyta w dniach 05-09 marca 2018 r. w GV Malta English Centre celem nauki języka angielskiego, który ukończono  
uzyskaniem certyfikatu Pre Intermediate. 
 
Udział w badaniach naukowych i projektach: 
1) Wykonawca zadania naukowo-badawczego pt. „Upowszechnianie, promowanie i popularyzacja osiągnięć naukowych” 
finansowanego ze środków MNiSW w ramach dotacji na działalność statutową uczelni (utrzymanie potencjału badawczego 
jednostki naukowej), kod zadania IP-1/2011/P/KJ. 
2) Asystent koordynatora szkoleń w projekcie pt. „Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów 
przestępczych” (numer projektu: POKL.05.02.03-00-027/09) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było m.in. 
przeprowadzenie szkoleń dla 270 osób z zakresu elektronicznego systemu odzyskiwania mienia. 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP 

Administracja rządowa i samorządowa, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Kontrola i audyt 
w administracji publicznej, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, System instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, 
Bezpieczeństwo ekonomiczne w Unii Europejskiej, Samorząd terytorialny w Polsce i jego ustrój, Zagrożenia przestępczością 
i patologiami społecznymi. 
 


