
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie  

al. Piastów 17 

70-310 Szczecin 

 (nazwa i dane adresowe podmiotu habilitującego,  

                                                                       wybranego do przeprowadzenia postępowania)  

       za pośrednictwem:  

Rady Doskonałości Naukowej  

pl. Defilad 1  

00-901 Warszawa  

(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)  

Leszek Satora 

(imię i nazwisko wnioskodawcy)  

Pomorskie Centrum Toksykologii (umowa o dzieło) 

Krakowski Ośrodek Diagnozy i Psychoterapii (wolontariat) 

(miejsce pracy/jednostka naukowa)  

Wniosek 

z dnia 14.12.2019 

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Określenie osiągnięcia 

naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego: cykl 

powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1. Pkt 2b pt.: 

„Proliferacja komórek nabłonka płaskiego w przewodzie pokarmowym wybranych gatunków 

ryb jako adaptacja do oddychania powietrzem w warunkach wodnej hipoksji. Implikacje dla 

nowotworzenia”. 

 

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). 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. Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie stopnia naukowego doktora 

3. Autoreferat 

4. Spis dokumentów potwierdzających określone osiągnięcia wraz z ich kopiami 

5. Oświadczenia współautorów 

6. Wykaz osiągnięć naukowych 

7. Pendrive z wersją elektroniczną wniosku i załączników (x2) 


