
OGŁOSZENIE 

na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  

„Legal Aspects of Artificial Intelligence”, mających za zadanie analizę  

polskiego porządku prawnego 

 

Zamawiający: 

Skarb Państwa – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (ul. Krakowskie 

Przedmieście 25, 00-071 Warszawa), reprezentowany przez Dyrektora IWS – dr hab. Marcina Wielca, 

dalej określany jako „Zamawiający”, zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu konkursowym na 

trzech członków zespołu badawczego „Legal Aspects of Artificial Intelligence” w ramach 

realizacji projektu badawczego „POLISH-HUNGARIAN RESEARCH PLATFORM 2022”. 

 

I. Informacje o zatrudnieniu: 

1.  Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 10 000 

zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto). Wysokość wynagrodzenia kierownika 

zespołu badawczego będzie wynosiła 12 000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 

brutto). 

Wymiar czasu pracy: do 60 godzin w skali jednego miesiąca kalendarzowego, tj. ok. 1/3 

wymiaru etatu. Musi zostać zapewniony stały kontakt telefoniczny i e-mailowy przez cały okres 

trwania projektu. 

2. Przewidywany okres zatrudnienia: 8 miesięcy (maj 2022 – grudzień 2022) 

 

II. Zakres zadań wykonywanych przez członka zespołu badawczego będzie obejmować: 

1) opracowanie wraz z kierownikiem zespołu badawczego koncepcji badań zespołu 

badawczego, pozwalającej na osiągnięcie głównego rezultatu w postaci opracowania 

propozycji odpowiednich ram prawnych pozwalających na wykorzystywanie rozwiązań 

sztucznej inteligencji do użytku prawnego w Polsce (prawo krajowe: prawo karne, prawo 

cywilne, prawo administracyjne; prawo międzynarodowe publiczne oraz prywatne), 

bazując na rozwiązaniach wypracowanych w tym zakresie w Węgrzech. Koncepcja musi 

obejmować m.in. wyraźne i precyzyjne określenie 1) celów badawczych (w tym pytań i 

hipotez badawczych); 2) planowanych do wykorzystania metod badawczych; 3) znaczenia 

planowanych badań dla rozwoju nauk prawnych i sytuacji społeczeństwa; 4) ról 

poszczególnych członków zespołu badawczego; 5) planowanych terminów osiągnięcia 

poszczególnych przewidywanych cząstkowych rezultatów pozwalających na osiągnięcie 

głównego rezultatu badań zespołu badawczego w trakcie trwania projektu. Koncepcja 

badań zespołu badawczego przygotowywana jest w języku angielskim oraz powinna zostać 

opracowana do dnia 31 maja 2022; 

2) zorganizowanie z pomocą Zleceniodawcy pięciu otwartych seminariów naukowych z 

wykorzystaniem platformy internetowej udostępnionej przez Zleceniodawcę, na których 

zostaną zaprezentowane bieżące wyniki badań członków zespołu badawczego, wynikające 

z koncepcji badań zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1, w terminach: 

a. - I seminarium – najpóźniej do dnia 31 lipca 2022, 

b. - II seminarium – najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022, 

c. - III seminarium – najpóźniej do dnia 30 września 2022, 

d. - IV seminarium – najpóźniej do dnia  31 października 2022, 

e. - V seminarium – najpóźniej do dnia 30 listopada 2022; 

3) osobisty udział w pięciu otwartych seminariach naukowych, o których mowa w pkt 2, i 

prezentacja na każdym z nich bieżących wyników badań wynikających z koncepcji badań 

zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1; 

4) sporządzenie w języku angielskim raportu z przeprowadzonych przez siebie w miesiącach 

maj-sierpień badań, w formie pozwalającej na jego opublikowanie w monografii naukowej, 

i przekazanie tego raportu najpóźniej do dnia 15 września 2022. W raporcie Zleceniobiorca 

zobowiązany jest przedstawić rezultaty przeprowadzonych przez siebie badań 

wynikających z koncepcji badań zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1. Raport 

winien odpowiadać następującym wymogom formalnym: max. 80 000 znaków ze spacjami, 



polami tekstowymi i przypisami, bez końcowego wykazu literatury, raport powinien 

zawierać postulaty de lege ferenda dla polskiego i międzynarodowego ustawodawcy oraz 

informacje o innych możliwościach wykorzystania rezultatów badania w teorii i praktyce 

prawa; 

5) sporządzenie w języku angielskim raportu z przeprowadzonych przez siebie w miesiącach 

wrzesień-listopad badań, w formie pozwalającej na jego opublikowanie w formie artykułu 

naukowego w czasopiśmie naukowym w języku angielskim, i przekazanie tego raportu 

najpóźniej do dnia 30 listopada 2022. W raporcie Zleceniobiorca zobowiązany jest 

przedstawić rezultaty przeprowadzonych przez siebie badań wynikających z koncepcji 

badań zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1. Raport winien odpowiadać 

następującym wymogom formalnym: max. 80 000 znaków ze spacjami, polami tekstowymi 

i przypisami, bez końcowego wykazu literatury, raport powinien zawierać postulaty de lege 

ferenda dla polskiego i międzynarodowego ustawodawcy oraz informacje o innych 

możliwościach wykorzystania rezultatów badania w teorii i praktyce prawa; 

6) zorganizowanie przy pomocy Zleceniodawcy i udział w jednym wydarzeniu promującym 

projekt najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022. Wydarzenie promujące projekt może mieć 

postać wywiadu radiowego/telewizyjnego/internetowego, artykułu prasowego, konferencji 

prasowej, spotkania ze studentami. Dopuszczalne są również inne formy wydarzenia 

promującego projekt, pod warunkiem ich uprzedniej akceptacji przez Zleceniodawcę;  

7) zorganizowanie z pomocą Zleceniodawcy międzynarodowej konferencji naukowej, na 

której zostaną podsumowane wyniki badań przeprowadzonych w miesiącach październik-

grudzień, w terminie do 15 grudnia 2022; 

8) udział w międzynarodowej konferencji naukowej, o której mowa w pkt 7, i prezentacja na 

niej wyników badań wynikających z koncepcji badań zespołu badawczego, o której mowa 

w pkt 1;  

9) sporządzanie comiesięcznych raportów o postępach prac badawczych w formie skanu 

podpisanego dokumentu najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 

dotyczy raport; 

10) wykonywanie poleceń kierownika zespołu badawczego; 

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zleceniodawcę związanych z zakresem 

przedmiotowym projektu. 

 

Wyłonieni w ramach niniejszego konkursu członkowie zespołu badawczego będą mieli za 

zadanie analizę problematyki będącej przedmiotem prac zespołu badawczego z perspektywy 

polskiego porządku prawnego. Zakres zadań kierownika zespołu badawczego określa Załącznik 

nr 1. 

 

III. Wymagania niezbędne, które musi spełniać Kandydat na członka zespołu badawczego: 

1) stopień naukowy doktora nauk prawnych lub wyższy, 

2) udział w co najmniej 1 (jednym) projekcie naukowo-badawczym w charakterze kierownika 

lub wykonawcy (preferowane są projekty finansowane ze środków zewnętrznych), 

3) wydanie co najmniej 3 (trzech) publikacji naukowych w czasopismach naukowych lub 

zbiorowych monografiach naukowych (preferowane są publikacje wydane w języku 

angielskim i w czasopismach indeksowanych w Scopus lub Web of Science), 

4) wystąpienie z referatem na co najmniej 3 (trzech) ogólnopolskich lub międzynarodowych 

konferencjach naukowych (preferowane są referaty w języku angielskim i wygłoszone na 

konferencjach międzynarodowych); 

5) bardzo dobra znajomość polskiego porządku prawnego wynikająca z oświadczenia 

Kandydata i potwierdzona publikacjami naukowymi oraz referatami na konferencjach 

naukowych. 

 

IV. Kryteria oceny zgłoszeń: 

Kryterium oceny zgłoszeń są kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - waga kryterium 100%. 

Kryterium składa się z czterech podkryteriów: 

1) stopień naukowy (15%): 



- doktor nauk prawnych - 5 pkt, 

- doktor habilitowany nauk prawnych - 10 pkt, 

- profesor nauk prawnych - 15 pkt; 

 

2) czynny udział w projektach naukowo badawczych (30%): 

- do 5 projektów - 5 pkt, 

- 6-10 projektów - 10 pkt, 

- powyżej 10 projektów - 15 pkt, 

- kierowanie przynajmniej jednym z projektów - 5 pkt, 

- udział w projekcie finansowanym ze środków zewnętrznych - 5 pkt; 

 

3) publikacje naukowe (30%): 

- do 5 publikacji naukowych - 5 pkt, 

- 6-10 publikacji naukowych - 10 pkt, 

- powyżej 10 publikacji naukowych - 15 pkt, 

- autorstwo przynajmniej jednej publikacji w języku angielskim - 5 pkt, 

- autorstwo przynajmniej jednej publikacji w czasopiśmie indeksowanym w Scopus lub Web of 

Science - 10 pkt; 

 

4) wystąpienie z referatem na konferencji naukowej (25%): 

- do 5 wystąpień - 5 pkt, 

- 6-10 wystąpień - 10 pkt, 

- powyżej 10 wystąpień - 15 pkt, 

- przynajmniej jeden referat na konferencji międzynarodowej - 5 pkt, 

- przynajmniej jeden referat na konferencji międzynarodowej organizowanej za granicą - 10 pkt; 

- przynajmniej jeden referat w języku angielskim - 5 pkt. 

 

V. Etapy oceny złożonych zgłoszeń: 

Na ocenę złożonych zgłoszeń składają się trzy etapy: 

- formalna ocena złożonych zgłoszeń (spełnienie wszystkich wymogów wskazanych w 

ogłoszeniu); 

- merytoryczna ocena zgłoszeń przy uwzględnieniu kryterium i podkryteriów oceny zgłoszeń; 

- sporządzenie listy Kandydatów wg liczby punktów uzyskanych w etapie drugim. Wybrani 

zostaną kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. Ze względu na międzynarodowy 

charakter Projektu oraz jego cele związane z potrzebą ustalenia i weryfikacji możliwości 

wykorzystania w Polsce rozwiązań prawnych funkcjonujących w innych krajach, w skład 

każdego Zespołu badawczego może wchodzić maksymalnie trzech badaczy reprezentujących 

jednostki naukowo-badawcze prowadzące działalność w danym kraju. Spośród wszystkich 

wybranych do zespołu badawczego Kandydatów Zleceniodawca zaproponuje objęcie funkcji 

kierownika zespołu badawczego temu z nich, który uzyska w przeprowadzonym konkursie 

najwyższą liczbę punktów, a w przypadku braku zgody takiej osoby, kolejnej osobie, która 

uzyska najwyższą liczbę punktów w konkursie i wyrazi na to zgodę (zakres zadań kierownika 

zespołu badawczego określa Załącznik nr 1).  

 

VI. Dokumenty wymagane od Kandydata na członka zespołu badawczego: 

Zgłoszenie powinno obejmować informację o spełnieniu wszystkich wymagań, określonych w 

pkt III. Należy podać: 

1) rok, w którym uzyskano stopień doktora nauk prawnych (bądź wyższy) i jednostkę, która 

nadała uprawnienia, 

2) informacje o projektach naukowo-badawczych (nazwa, rok zakończenia, rola w projekcie, 

źródło finansowania), w których Kandydat uczestniczył czynnie, 

3) pełne dane bibliograficzne publikacji wydanych przez Kandydata, 



4) tytuły referatów wygłoszonych przez Kandydata, język referatów, tytuły konferencji 

naukowych, informacje o ich statusie (ogólnokrajowa/ międzynarodowa), organizatorach, 

miejscu i dacie. 

Zgłoszenie powinno zostać złożone na formularzu, który określa Załącznik Nr 2. 

Do zgłoszenia należy dołączyć CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Kandydatami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

Wszelkie zgłoszenia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Kandydaci mogą przekazywać pisemnie lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej (e-

mail).  

 

VIII. Osobą po stronie Zamawiającego uprawnioną do kontaktowania się z Kandydatami 

i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego konkursu jest:  

Konrad Burdziak oraz Agata Wróbel, e-mail: phrp2@iws.gov.pl 

 

IX. Wymogi dotyczące składania zgłoszeń:  

1. Zgłoszenie należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: phrp2@iws.gov.pl lub 

dostarczyć w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego (Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa) w terminie do dnia 

15 maja 2022 do godziny 12:00; 

2. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne, być kompletne oraz dostarczone przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1; 

3. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane;  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru Wykonawcy; 

5. Zamawiający może żądać od Kandydatów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

zgłoszeń oraz uzupełnienia żądanych dokumentów i oświadczeń; 

6. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia Umowy. 

 

X. Informacje dodatkowe: 

1. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie (zarówno oferta, jak i CV); 

2. Wykonawca, którego zgłoszenie zostanie wybrane, zostanie powiadomiony drogą e-

mailową na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy nie później niż do dnia 15 maja 2022 

do godziny 21:00; 

3. Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych, nie są zwracane dostarczone dokumenty; 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: phrp2@iws.gov.pl 

 

 

XI. Klauzula informacyjna 

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), 

dalej „RODO”, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. 

Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa, tel. 22 826-03-63, e mail. iws@iws.gov.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości jest Łukasz 

Boryczka, e-mail. lukasz.boryczka@iws.gov.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora: 

1) w celu zawarcia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 

lit. b RODO lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku 



zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – wyraźna zgoda na ich 

przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających 

z przepisów powszechnie obowiązujących – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. 

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, 

w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na 

zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, 

której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego; 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie w jakim przetwarzanie 

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

6. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 5 ppkt. 1 – 4 należy skontaktować się 

z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych 

kontaktowych. 

7. Podanie danych osobowych jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych 

uniemożliwia udział w postępowaniu i zawarcie umowy. 

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 1 

 

…………………………… 

(miejscowość i data) 

 

……………………………………… 

      (sygnatura postępowania) 

 

ZAKRES ZADAŃ KIEROWNIKA ZESPOŁU BADAWCZEGO 

Postępowanie konkursowe na członka zespołu badawczego  

„POLISH-HUNGARIAN RESEARCH PLATFORM 2022” 

 

Zakres zadań wykonywanych przez kierownika zespołu badawczego będzie obejmować: 

1) opracowanie wraz z innymi członkami zespołu badawczego koncepcji badań zespołu 

badawczego, pozwalającej na osiągnięcie głównego rezultatu w postaci opracowania 

propozycji odpowiednich ram prawnych pozwalających na wykorzystywanie rozwiązań 

sztucznej inteligencji do użytku prawnego w Polsce (prawo krajowe: prawo karne, prawo 

cywilne, prawo administracyjne; prawo międzynarodowe publiczne oraz prywatne), 

bazując na rozwiązaniach wypracowanych w tym zakresie w Węgrzech. Koncepcja musi 

obejmować m.in. wyraźne i precyzyjne określenie 1) celów badawczych (w tym pytań i 

hipotez badawczych); 2) planowanych do wykorzystania metod badawczych; 3) znaczenia 

planowanych badań dla rozwoju nauk prawnych i sytuacji społeczeństwa; 4) ról 

poszczególnych członków zespołu badawczego; 5) planowanych terminów osiągnięcia 

poszczególnych przewidywanych cząstkowych rezultatów pozwalających na osiągnięcie 

głównego rezultatu badań zespołu badawczego w trakcie trwania projektu. Koncepcja 

badań zespołu badawczego przygotowywana jest w języku angielskim i przesyłana 

Zleceniodawcy celem akceptacji nie później niż do dnia 31 maja 2022. Kierownik zespołu 

badawczego informuje Zleceniodawcę o uwzględnieniu ewentualnych uwag 

Zleceniodawcy. W przypadku nie uwzględnienia uwag Zleceniodawcy, kierownik zespołu 

badawczego uzasadnia swoje stanowisko; 

2) kierowanie pracami zespołu badawczego w taki sposób, aby rezultat prac tego zespołu w 

postaci końcowego raportu zawierającego omówienia przeprowadzonych badań i 

propozycje, o których mowa w pkt 1, został przekazany Zleceniodawcy nie później, niż do 

dnia 5 grudnia 2022; 

3) zorganizowanie z pomocą Zleceniodawcy pięciu otwartych seminariów naukowych z 

wykorzystaniem platformy internetowej udostępnionej przez Zleceniodawcę, na których 

zostaną zaprezentowane bieżące wyniki badań członków zespołu badawczego, wynikające 

z koncepcji badań zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1, w terminach: 

a. - I seminarium – najpóźniej do dnia 31 lipca 2022, 

b. - II seminarium – najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022, 

c. - III seminarium – najpóźniej do dnia 30 września 2022, 

d. - IV seminarium – najpóźniej do dnia  31 października 2022, 

e. - V seminarium – najpóźniej do dnia 30 listopada 2022; 

4) osobisty udział w pięciu otwartych seminariach naukowych, o których mowa w pkt 3, i 

prezentacja na każdym z nich bieżących wyników badań wynikających z koncepcji badań 

zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1; 



5) sporządzenie w języku angielskim raportu z przeprowadzonych przez siebie w miesiącach 

maj-sierpień badań, w formie pozwalającej na jego opublikowanie w monografii naukowej, 

i przekazanie tego raportu najpóźniej do dnia 15 września 2022. W raporcie Zleceniobiorca 

zobowiązany jest przedstawić rezultaty przeprowadzonych przez siebie badań 

wynikających z koncepcji badań zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1. Raport 

winien odpowiadać następującym wymogom formalnym: max. 80 000 znaków ze spacjami, 

polami tekstowymi i przypisami, bez końcowego wykazu literatury, raport powinien 

zawierać postulaty de lege ferenda dla polskiego i międzynarodowego ustawodawcy oraz 

informacje o innych możliwościach wykorzystania rezultatów badania w teorii i praktyce 

prawa; 

6) zebranie i zatwierdzenie treści raportów opracowanych przez pozostałych członków 

zespołu badawczego i przekazanie Zleceniodawcy wszystkich raportów opracowanych 

przez pozostałych członków zespołu badawczego, analogicznych do raportu 

Zleceniodawcy, o którym mowa w pkt 5, najpóźniej do dnia 20 września 2022. Przez 

zatwierdzenie rozumie się weryfikację wyników badań dostarczanych przez członków 

zespołu badawczego, zgłaszanie członkom zespołu badawczego ewentualnych braków lub 

wad, kontrolę usuwania ewentualnych braków lub wad raportów przez członków zespołu 

badawczego i przekazanie Zleceniodawcy ostatecznych wersji raportów;  

7) sporządzenie w języku angielskim raportu z przeprowadzonych przez siebie w miesiącach 

wrzesień-listopad badań, w formie pozwalającej na jego opublikowanie w formie artykułu 

naukowego w czasopiśmie naukowym w języku angielskim, i przekazanie tego raportu 

najpóźniej do dnia 30 listopada 2022. W raporcie Zleceniobiorca zobowiązany jest 

przedstawić rezultaty przeprowadzonych przez siebie badań wynikających z koncepcji 

badań zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1. Raport winien odpowiadać 

następującym wymogom formalnym: max. 80 000 znaków ze spacjami, polami tekstowymi 

i przypisami, bez końcowego wykazu literatury, raport powinien zawierać postulaty de lege 

ferenda dla polskiego i międzynarodowego ustawodawcy oraz informacje o innych 

możliwościach wykorzystania rezultatów badania w teorii i praktyce prawa; 

8) zatwierdzenie treści raportów opracowanych przez pozostałych członków zespołu 

badawczego i przekazanie Zleceniodawcy wszystkich raportów opracowanych przez 

pozostałych członków zespołu badawczego, analogicznych do raportu Zleceniodawcy, o 

którym mowa w pkt 7, najpóźniej do dnia 5 grudnia 2022. Przez zatwierdzenie rozumie się 

weryfikację wyników badań dostarczanych przez członków zespołu badawczego, 

zgłaszanie członkom zespołu badawczego ewentualnych braków lub wad, kontrolę 

usuwania ewentualnych braków lub wad raportów przez członków zespołu badawczego i 

przekazanie Zleceniodawcy ostatecznych wersji raportów;  

9) zorganizowanie przy pomocy Zleceniodawcy i udział w jednym wydarzeniu promującym 

projekt najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022. Wydarzenie promujące projekt może mieć 

postać wywiadu radiowego/telewizyjnego/internetowego, artykułu prasowego, konferencji 

prasowej, spotkania ze studentami. Dopuszczalne są również inne formy wydarzenia 

promującego projekt, pod warunkiem ich uprzedniej akceptacji przez Zleceniodawcę;  

10) zorganizowanie z pomocą Zleceniodawcy międzynarodowej konferencji naukowej, na 

której zostaną podsumowane wyniki badań przeprowadzonych w miesiącach październik-

grudzień, w terminie do 15 grudnia 2022; 

11) udział w międzynarodowej konferencji naukowej, o której mowa w pkt 10, i prezentacja na 

niej wyników badań wynikających z koncepcji badań zespołu badawczego, o której mowa 

w pkt 1;  

12) sporządzanie comiesięcznych raportów o postępach prac badawczych w formie skanu 

podpisanego dokumentu najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 

dotyczy raport; 

13) monitorowanie postępów realizacji badań prowadzonych przez poszczególnych  członków 

zespołu badawczego i koordynowaniu ich prac;  

14) zebranie od wszystkich członków zespołu badawczego comiesięcznych raportów o 

postępach prowadzonych przez nich prac badawczych i przesłanie ich, wraz z własnymi 



raportami, o których mowa w pkt 12, Zleceniodawcy najpóźniej do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, którego dotyczą raporty; 

15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zleceniodawcę związanych z zakresem 

przedmiotowym projektu. 

  



Załącznik Nr 2 

 

…………………………… 

(miejscowość i data) 

 

……………………………………… 

      (sygnatura postępowania) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Postępowanie konkursowe na członków zespołu badawczego  

„Legal Aspects of Artificial Intelligence” 

„POLISH-HUNGARIAN RESEARCH PLATFORM 2022”,  

mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego 

 

Dane podmiotu: 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

2. Numer PESEL bądź inny narodowy numer identyfikacyjny: 

……………………………………………………………………………….. 

3. Dane kontaktowe: 

A/ numer telefonu: …………………………………………………………………………… 

B/ adres e-mail: ………………………………………………………………………………. 

C/ adres do korespondencji: ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

I. Oświadczam, że: 

1. posiadam stopień/tytuł naukowy ………………………………………… nadany mi przez 

…………………………………………………………………………………………….…….. 

w ……………. roku; 

2. uczestniczyłem/-am czynnie w następujących projektach naukowo-badawczych: 

Lp. Nazwa projektu naukowo-badawczego Rola w projekcie 

Rok zakończenia 

projektu naukowo-

badawczego i źródło 

finansowania 

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

 

3. jestem autorem/-ką następujących publikacji: 

Lp. Tytuł publikacji Autor 

/Współautor 

Czasopismo 

(nazwa, rok, nr, 

tom)/Wydawnictwo 

(nazwa, miejsce, 

rok wydania) 

DOI/URL/ISBN/ 

ISSN 

Rodzaj 

publikacji 
(artykuł 

naukowy, 

rozdział w 

monografii, 

monografia) 

Język 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

4. wygłosiłem/-am następujące referaty na konferencjach naukowych: 

Lp. Tytuł konferencji Data i miejsce Organizator 
Wygłoszony referat 

(temat i język) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

5.  charakteryzuję się bardzo dobrą znajomością polskiego porządku prawnego, o czym 

świadczą następujące publikacje naukowe i referaty na konferencjach naukowych: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 



 

Wykaz załączników: CV wraz z dorobkiem naukowym. 

 

___________________     __________________________ 
    Miejscowość, data               Podpis Wykonawcy 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa, tel. 22 826 03 63, e-mail: iws@iws.gov.pl 

moich danych osobowych, innych niż określone w niniejszym formularzu, w tym danych osobowych, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 zawartych w przekazanych z mojej inicjatywy dokumentach, w 

celach związanych z udziałem w postępowaniu. 

 

___________________     __________________________ 
    Miejscowość, data               Podpis Wykonawcy 

 
1 Rozporządzenie 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 takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 


