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1. Imię i Nazwisko: Leszek Jan BULLER 

2. Stopień doktora: nauk humanistycznych w zakresie socjologii 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

 „Uspołecznianie działań Policji w Polsce”, Warszawa 2019, Wydział 

Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, ISBN: 978-83-

61307-77-8, s. 244. 

4. Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowanie:  

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-

HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH, ul. Żytnia 39, 08-100 Siedlce 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – 

dostępną na stronie www.ck.gov.pl.  

        

…………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy)  



Załączniki: 

1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora. 

2.  Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo 

artystycznych, w szczególności osiągnięcia, o którym mowa 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. z 2018 r. poz. 1789), (w języku 

polskim). 

3.  Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo 

artystycznych, w szczególności osiągnięcia, o którym mowa 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. z 2018 r. poz. 1789), (w języku 

angielskim). 

4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, a także 

informacje o: osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad 

studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze 

opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów 

doktorskich; współpracy z instytucjami lub organizacjami, będącymi zgodnie z 

postanowieniami ich statutów, towarzystwami naukowymi albo działającymi w 

zakresie sztuki w kraju i za granicą; odbytych stażach w krajowych lub 

zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich; działalności 

popularyzującej naukę lub sztukę. 

5. Informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu 

habilitacyjnego, jeżeli wnioskodawca ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego. 

6. Dane kontaktowe. 

7. Monografia: L.J. Buller, Uspołecznianie działań policji w Polsce, Warszawa 2019, 

Wydział Zamiejscowy Praw i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, 

ISBN: 978-83-61307-77-8, s. 244. 

8. Wersja elektroniczna Wniosku wraz z załącznikami na 2 płytach CD. 


