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Sylwetka naukowa:  

Doktor Magdalena Rudnicka jest asystentem w Instytucie Nauk o 
Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Ze wskazaną uczelnią 
jest związana od 2015 r., w którym rozpoczęła studia doktoranckie z 
dyscypliny naukowej Nauki o Bezpieczeństwie, przygotowuje rozprawę 
doktorską z zakresu zwalczania zorganizowanej przestępczości 
narkotykowej w Polsce po roku 1989.  Magdalena Rudnicka od 2007 r. 
pełni służbę w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Miejskiej 
Policji w Siedlcach, w którym prowadzi postępowania przygotowawcze w 
formie dochodzeń i śledztw, współdziała z organami prokuratury, 
sądownictwa i innymi w aspektach dotyczących działań dowodowych i 
wykrywczych, wykonuje czynności procesowe polegające na 
oględzinach miejsca zdarzenia, związanych ze ścisłym wykorzystaniem 
śladów kryminalistycznych.  

Jest autorką artykułów naukowych oraz popularno – naukowych z 
zakresu działań Policji podejmowanych na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa państwa, zwalczania zorganizowanej przestępczości w 
Polsce czy wykorzystaniem nowoczesnych technologii stanowiących 
determinant skuteczności służb mundurowych.  

Zainteresowania naukowe:  

 Policja jako grupa dyspozycyjna oraz jej wielowymiarowość 

 zwalczanie przestępczości zorganizowanej 



 kryminologia oraz kryminalistyka w aspekcie problematyki metod 
przestępczych, śladów kryminalistycznych, czynności 
dochodzeniowo – śledczych na miejscu zdarzeń.  

Najważniejsze publikacje:  

1.  Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa mniejszości 
ukraińskiej w Polsce”De Securitate et Defensione, O 
Bezpieczeństwie i Obronności” Nr 1 (1) / 2015, s. 131-150. 

2. „The woman - a terrorist. Faces, dimensions and implications of 
female terrorism in the modern world” Forum Scientiae Oeconomia” 
Nr 4 2016  

3. Źródła stresu w zawodzie policjanta a syndrom wypalenia 
zawodowego PROSOPON 17 (4) 2016 

4. Misja społeczna Policji oraz tożsamość społeczna funkcjonariuszy 
Policji jako grupy dyspozycyjnej, monografia pt.  MORALE w świetle 
wyników badań i procesie dydaktycznym. Część II Warszawa 2016 
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monografia pt. „Determinanty bezpieczeństwa militarnego”. Siedlce 
2016 

6. Wykorzystanie Internetu przez organizacje terrorystyczne jako 
komponent manipulacji w cyberprzestrzeni, monografia pt. „Walka 
informacyjna. Uwarunkowania – incydenty – wyzwania”. Kraków 
2017 

7. Interpol jako główny filar międzynarodowej współpracy policyjnej. 
SECRETUM 1 (4) 2016 

8. Ogólna charakterystyka Policji jako formacji uzbrojonej i 
umundurowanej oraz jej wielowymiarowość, DE SECURITATE ET 
DEFENSIONE 2 (2) 2016 

9. Zjawisko wypalenia zawodowego w zawodach usług społecznych na 
przykładzie funkcjonariuszy policji,  HUMANUM 28 (1) 2018  

10. Perspektywa zwalczania zorganizowanej przestępczości 
narkotykowej w Polsce – propozycja narzędzi diagnostycznych 
PROSOPON22 (1) 2018  

11. Wykorzystanie Nowoczesnych Technologii jako Determinant 
skuteczności służb mundurowych, Społeczeństwo i Edukacja 
28(1)/2018 s.  

12. Rola Policji w systemie bezpieczeństwa,  PROSOPON 22 (1) 2018 

13. Pojęcie tożsamości w grupie dyspozycyjnej na przykładzie Policji,  
PROSOPON 23 (2) 2018  



14. Stosunki z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa – Polski punkt 
widzenia, PROSOPON 23 (2) 2018  

15. Specyfika rozwoju zawodowego kobiet w Policji  - rola płci w 
strukturach dyspozycyjnych /Społeczeństwo, Edukacja, Język 
5/2017  

 

    


