
Szczecin, 26 kwietnia 2019 r. 
dr Marek Tkaczuk 
Katedra Prawa Rzymskiego, 
Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 
Wydziat Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecinskiego 
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin 

Centralna Komisja 
do Spraw Stopni i Tytulow 
Piac Defilad 1 
00-901 Warszawa 

WNIOSEK 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

o przeprowadzenie post^powania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 

1. Imi§ i nazwisko: Marek Tkaczuk 

2. Stopien doktora: Doktor nauk prawnych w specjalnosci Historia Pahstwa i Prawa, na 
podstawie uchwaly Rady Wydziatu Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecinskiego z dnia 18 czerwca 2004 r. 

3. Tytul osi^gni^cia naukowego: M. Tkaczuk, „Daniny w naturze w skarbowosci I I 
Rzeczypospolitej. Studium prawno-historyczne", Torun 
2019 

4. Wskazanie jednostki do przeprowadzenia post^powania habilitacyjnego: 

Uniwersytet Szczecihski w Szczecinie, Wydzial Prawa i Administracji, 
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin 

5. Oswiadczam, ze zapoznalem si§ z klauzul^informacyjn^(RODO) dotycz^c^przetwarzania 
danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytulow - zgodnie z 
Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przeplywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) -
dost̂ pnq. na stronie www.ck.qov.pl . 

Zalaczniki: 
1. Kopia dyplomu z dnia 10 grudnia 2004 r. uzyskania stopnia naukowego doktora nauk 

prawnych w specjalnosci: Historia Pahstwa i Prawa, nadanego uchwaly Rady 
Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecinskiego z 18 czerwca 2004 r. 
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2. Autoreferat przedstawiaj^cy opis dorobku i osi^ni^c naukowych, w szczegolnosci 
okreslonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017.1789) w 
j^zyku polskim. 

3. Autoreferat przedstawiaj^cy opis dorobku i osi^ni^c naukowych, w szczegolnosci 
okreslonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017.1789) w 
j^zyku angielskim. 

4. Wykaz opublikowanych prac naukowych sporzq^dzony w sposob uwzgl^dniaj^cy 
kryteria oceny osi^ni^c okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017.1789). 

5. Informacje o: 
a) osi^ni^ciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami; 
b) wspolpracy z instytucjami lub organizacjami b^d^cymi zgodnie z 

postanowieniami ich statutow towarzystwami naukowymi w kraju lub zagranic^ 
c) odbytych stazach w krajowych lub zagranicznych osrodkach naukowych lub 

akademickich; 
d) dzialalnosci popularyzuj^cej nauk§. 

6. Dane umozliwiaj^ce bezposredni kontakt z wnioskodawc^. 
7. Nosniki danych elektronicznych (2 egz. pendrive) zawieraj^ce pliki z wnioskiem o 

wszcz^cie post^powania habilitacyjnego wraz z zal^cznikami nr 1-6. 
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