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Wniosek 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie1 nauki prawne. 

Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego: 

 

Monografia naukowa  

pt. Publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródło 

dochodów budżetu państwa,  

Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-387-3, ss. 636. 

 

Wnioskuję – na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 zm.) – aby komisja habilitacyjna podejmowała 

uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu tajnym/jawnym*2 

 
Zostałem poinformowany, że: 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej 

z siedzibą w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV piętro, 00-901 Warszawa). 

                                                      
1 Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 

2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1818). 
2 * Niepotrzebne skreślić. 
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Kontakt za pośrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl , tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. 

Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 220 - 221 oraz art. 

232 – 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu 

przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i 

obowiązków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu. 

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postępowaniu dostępna jest 

na stronie www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html 
 

 

 

……………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

  

Załączniki: 

1. Dane wnioskodawcy. 

2. Autoreferat. 

3. Skan dyplomów (naukowy: stopień doktora nauk prawnych oraz zawodowych: magister 

prawa oraz licencjat). 

4. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój 

określonej dyscypliny. 

5. Skan dyplomów (nagrody dotyczące osiągnięć naukowych i organizacyjnych). 

6. Skan oświadczeń współautorów publikacji naukowych. 

7. Skan dokumentacji dotyczącej odbytych staży naukowych. 

8. Wykaz osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i innych osiągnięć popularyzujących 

naukę. 

9. Skan przykładowych referencje podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego. 

10. Wykaz odbytych szkoleń. 

11. Skan powołań. 

12. Skan zaświadczeń i certyfikatów z udziału w konferencjach naukowych po uzyskaniu 

stopnia doktora. 

13. Skan zaświadczeń i certyfikatów z udziału w konferencjach naukowych przed uzyskaniem 

stopnia doktora. 

14. Skan dokumentacji dotyczącej Polish-Turkish Workshop. 

15. Skan dokumentacji dotyczącej członkostwa w komitetach naukowych i programowych. 

16. Skan dokumentacji dotyczącej udziału w inicjatywach ELSA Szczecin. 

17. Skan zaświadczenia o wygłoszeniu referatu na spotkaniu Koła Naukowego Prawa i 

Administracji „IUSTITIA” w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego 

w Katowicach.  

18. Skan Zarządzenia nr 37/2013/2014. 

19. Skan podziękowania – raport samooceny kierunku Prawo. 

20. Skan Srebrnej Odznaki Honorowej PTE. 

21. Skan programu seminarium zorganizowanego przez WPiA US oraz PSUS. 

22. Skan certyfikatów i zaświadczeń o odbytych szkoleniach. 

23. Skan zaświadczenia o aktywności w ramach Koła Naukowego Prawa Finansowego 

FiskUS. 

24. Skan wydruku z bazy bibliometrycznej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. 

25. Skan stron tytułowych poszczególnych numerów Acta Iuris Stetinensis, potwierdzających 

redakcję tematyczną tych numerów. 
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