
OGŁOSZENIE 

na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  

„Cybercrime”, mających za zadanie analizę  

zagranicznego, w tym polskiego porządku prawnego 

 

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

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

prof. ucz., dalej określany jako „Zleceniodawca”, zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu 

konkursowym na trzech członków zespołu badawczego „Cybercrime” w ramach realizacji 

projektu badawczego „POLISH-HUNGARIAN RESEARCH PLATFORM 2023”. 

 

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 (kwiecień 2023 – listopad 2023) 

 

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

1) opracowanie wraz z kierownikiem i pozostałymi członkami Zespołu badawczego koncepcji 

badań Zespołu badawczego oraz propozycji odpowiednich ram prawnych (w tym propozycji de 

lege ferenda) w zakresie m. in. rozwiązań zwiększających efektywność prawa dotyczącego 

cyberprzestępczości, z uwzględnieniem aspektów i uwarunkowań dotyczących propozycji 

nowych lub aktualizacji istniejących definicji cyberprzestrzeni i cyberprzestępstw (w tym 

cybernękania) wobec postępu technologicznego XXI w., propozycji nowych lub aktualizacji 

istniejących kategoryzacji cyberprzestępstw ze względu na atakowane dobro, typizacji obecnie 

znanych i nowych typów cyberprzestępstw, propozycji nowych lub usprawnienia istniejących 

metod ścigania i przeciwdziałania cyberprzestępczości (w tym zwalczania przyczyn 

cyberprzestępczości) z zachowaniem standardów ochrony praw człowieka, propozycji nowych 

lub unowocześnienia istniejących typów elektronicznego materiału dowodowego 

wykorzystywanego w postępowaniu karnym,  oceny obecnego i planowanego prawodawstwa 

w zakresie cyberprzestępczości, w tym zasad relacji prawa krajowego, międzynarodowego i 

unijnego w sprawach z zakresu cyberprzestępczości oraz jurysdykcji sądów,  oceny aktualnych 

standardów współpracy międzynarodowej w zakresie cyberprzestępczości i związanych z nią 

propozycji nowych lub aktualizacji istniejących standardów zwiększających efektywność 

współpracy międzynarodowej, propozycji metod ochrony szczególnych grup społecznych przed 

cyberprzestępczością (np. dzieci lub osób starszych) oraz obecnych i prognozowanych 

przyszłych trendów w cyberprzestępczości (np. wykorzystywanie sztucznej inteligencji). 

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; 

2) uczestniczenie w pracach Zespołu badawczego i prowadzenie własnych badań 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 15 października 2023 r.; 



3) zorganizowanie z pomocą Zleceniodawcy planowanych sześciu otwartych seminariów 

naukowych z wykorzystaniem platformy internetowej udostępnionej przez Zleceniodawcę, na 

których zostaną zaprezentowane bieżące wyniki badań poszczególnych członków Zespołu 

badawczego, wynikające z koncepcji badań Zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1, w 

następujących terminach: 

1) I seminarium – najpóźniej do dnia 15 maja 2023 r.; 

2) II seminarium – najpóźniej do dnia 15 czerwca 2023 r.; 

3) III seminarium – najpóźniej do dnia 15 lipca 2023 r.; 

4) IV seminarium – najpóźniej do dnia  15 sierpnia 2023 r.; 

5) V seminarium – najpóźniej do dnia 15 września 2023 r.; 

6) VI seminarium – najpóźniej do dnia 15 października 2023 r.; 

4) osobistym udziale w sześciu otwartych seminariach naukowych, o których mowa w pkt 3, i 

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

Zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1. W przypadku zaistnienia obiektywnych 

okoliczności uniemożliwiających Zleceniobiorcy osobisty udział w danym seminarium 

zobowiązany jest on przed rozpoczęciem tego seminarium do zgłoszenia tej nieobecności ze 

wskazaniem jej przyczyn kierownikowi Zespołu badawczego oraz do przekazania 

kierownikowi Zespołu badawczego prezentacji wyników przeprowadzonych przez siebie badań 

w formie nagrania video; 

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

miesiącach kwiecień - lipiec 2023 r., w formie pozwalającej na jego opublikowanie w 

monografii naukowej (tj. rozdziału monografii), i przekazanie tego raportu najpóźniej do dnia 

10 sierpnia 2023 r. 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 ustawodawcy oraz informacje 

o innych możliwościach wykorzystania rezultatów przeprowadzonych badań w teorii i praktyce 

prawa; 

6) sporządzenie w języku angielskim raportu z przeprowadzonych przez siebie badań w 

miesiącach sierpień - wrzesień 2023 r., w formie pozwalającej na jego opublikowanie w formie 

artykułu naukowego w zbiorze prac naukowych w języku angielskim, i przekazaniu tego raportu 

najpóźniej do dnia 1 października 2023 r. 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 

ustawodawcy oraz informacje o innych możliwościach wykorzystania rezultatów badań w teorii 

i praktyce prawa; 

7) zorganizowanie we współpracy ze Zleceniodawcą i osobistym udziale w jednym wydarzeniu 

promującym Projekt najpóźniej do dnia 31 października 2023 r. 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;  

8) zorganizowanie z pomocą Zleceniodawcy międzynarodowej konferencji naukowej, na której 

zostaną podsumowane pełne wyniki badań przeprowadzonych w miesiącach kwiecień – 

październik 2023r. w ramach całego Projektu, w terminie do 30 listopada 2023r.; 



9) udziale w międzynarodowej konferencji naukowej, o której mowa w pkt 8, i prezentacji na niej 

(prezentacja musi zostać przygotowana i wygłoszona w języku angielskim) wyników badań 

wynikających z koncepcji badań Zespołu badawczego, o której mowa w pkt 1; 

10) sporządzanie comiesięcznych raportów o postępach prac badawczych; 

11) wykonywanie poleceń kierownika Zespołu badawczego; 

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zleceniodawcę związanych z zakresem 

przedmiotowym Projektu, 

Zakres zadań wykonywanych przez kierownika Zespołu badawczego będzie obejmować 

dodatkowo m.in.: 

1) kierowanie pracami Zespołu badawczego, 

2) zatwierdzenie treści raportów opracowanych przez pozostałych członków Zespołu 

badawczego i przekazaniu Zleceniodawcy wszystkich raportów opracowanych przez 

pozostałych członków Zespołu badawczego, 

3) monitorowanie postępów realizacji badań prowadzonych przez poszczególnych  członków 

Zespołu badawczego i koordynowaniu ich prac, 

4) sporządzanie comiesięcznych raportów o postępach prac badawczych Zespołu badawczego,  

5) pozyskiwanie od wszystkich członków Zespołu badawczego comiesięcznych raportów o 

postępach prowadzonych przez nich prac badawczych,  

6) uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach online ze Zleceniodawcą. 

 

 

III. Wymagania niezbędne, które musi spełniać Kandydat na członka/kierownika zespołu 

badawczego: 

1) stopień/tytuł naukowy lub zawodowy, 

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

lub wykonawcy, 

3) autorstwo albo współautorstwo co najmniej jednej publikacji naukowych w języku polskim, 

4) wystąpienie z co najmniej jednym referatem na konferencji naukowej w języku polskim,  

5) doświadczenie i rozpoznawalność międzynarodowa, w tym między innymi: udział w 

projekcie finansowanym z zagranicznych środków zewnętrznych lub autorstwo albo 

współautorstwo przynajmniej jednej publikacji naukowej w języku angielskim lub 

wygłoszenie przynajmniej jednego referatu na konferencji naukowej w języku obcym lub 

wygłoszenie przynajmniej jednego referatu na konferencji międzynarodowej 

organizowanej za granicą lub realizacja zagranicznego pobytu badawczego. 

 

IV. Zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryteria ocen zgłoszeń określa zarządzenie 

Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie nr S 020.8.2023 z dnia 8 

marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia  międzynarodowego projektu naukowo-

badawczego pt. „POLISH-HUNGARIAN RESEARCH PLATFORM 2023” oraz 

przeprowadzenia konkursów na członków zespołów badawczych. 

 

V. Dokumenty wymagane od Kandydata na członka/ kierownika zespołu badawczego: 

Zgłoszenie powinno obejmować informację o spełnieniu wszystkich wymagań, określonych w 

pkt III. Należy podać m.in.: 

1) rok, w którym uzyskano stopień/ tytuł naukowy lub zawodowy 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. 



5) aktywności Kandydata w zakresie doświadczenia i rozpoznawalności międzynarodowej 

Zgłoszenie powinno zostać złożone na formularzu, który określa Załącznik Nr 1. 

Do zgłoszenia należy dołączyć CV. 

 

VI. 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).  

 

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

i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego konkursu jest:  

Zbigniew Więckowski oraz Agata Wróbel, e-mail: zbigniew.wieckowski@iws.gov.pl; 

agata.wrobel@iws.gov.pl  

 

VIII. Wymogi dotyczące składania zgłoszeń:  

1. Zgłoszenie należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: phrp3@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 

23 marca 2023 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 konkursowego bez 

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

bez wyboru badaczy; 

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. 

 

IX. 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 29 marca 2023. 

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

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: phrp3@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; 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


