
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – DOKTORANT W SZKOLE DOKTORSKIEJ 

 

Stanowisko: doktorant – stypendysta w dyscyplinie nauki prawne 

Jednostka realizującej projekt: Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Jednostka kształcenia doktoranta: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach  

 

Wykonawca projektu badawczego o ustalonym temacie i zatwierdzonym planie badawczym. 

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: Przeobrażenia zasad odpowiedzialności 

karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i 

niemieckojęzycznym (2019/35/O/HS5/01805 ) pod kierownictwem dr hab. Olgi Sitarz, prof. UŚ 

 

Opis projektu: 

Celem projektu jest rekonstrukcja modelu myśli karnistycznej odnośnie do zasad 

odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie (tzw. 

niewłaściwe przestępstwa z zaniechania - delicta per omissionem commissa). 

 Do odtworzenia wskazanego modelu posłużą regulacje normatywne oraz zapatrywania 

dogmatyczne pochodzące z Polski oraz trzech krajów niemieckojęzycznych, tj. Austrii, Niemiec i 

Szwajcarii. 

 W celu realizacji projektu doktorant podda równoległej analizie ewolucję zasady 

odpowiedzialności karnej opartej na czynie człowieka, uwzględniając występujące mankamenty 

semantyczne. Następnie - w odniesieniu do zasady odpowiedzialności za skutek - badania 

ukierunkowane zostaną na definiowanie skutku w nauce prawa karnego oraz jego kształt w 

wybranych typizacjach niewłaściwych przestępstw z zaniechania. Istotnym wątkiem pracy, będzie 

podjęcie rozważań obejmujących emancypację zasady odpowiedzialności za zaniechanie z zasady 

odpowiedzialności za czyn. Wreszcie doktorant szczegółowej analizie podda figurę gwaranta 

nienastąpienia skutku. Będzie musiał udzielić odpowiedzi między innymi na pytania: „jak 

ukształtowane zostały dotychczasowe, ustawowe reguły decydujące o przyjęciu przez człowieka 

wskazanej roli” oraz „w jaki sposób wysłowiono powinność działania”, ewentualnie „jaki jest 

katalog ustawowych źródeł obowiązku działania”. 

 Plan badawczy zakłada prześledzenie ewolucji kształtu odpowiedzialności karnej za 

zaniechanie dokonane z perspektywy historycznej oraz w odniesieniu do współczesnych 

standardów konstytucyjnych. Oprócz literatury z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego 

oraz historii prawa, eksploracji poddane zostaną regulacje kodeksowe wymienionych uprzednio 

państw, ustawy szczególne oraz ustawy zasadnicze, ewentualnie umowy międzynarodowe, w 

przypadku braku właściwego standardu zlokalizowanego w konstytucji. W celu realizacji 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

zaplanowanych zadań i weryfikacji poczynionych ustaleń przewidziano staż w ośrodku 

zagranicznym oraz dwie wizyty konsultacyjne ze specjalistami. Praca opiera się na metodzie 

historycznoprawnej, formalno-dogmatycznej oraz komparatystycznej. 

  

Rola doktoranta - przygotowanie rozprawy doktorskiej z uwzględnieniem szczegółowego planu 

badań, wskazanej przez promotora literatury oraz po odbyciu stażu w Niemczech i 

zaplanowanych wizytach konsultacyjnych w Austrii i Szwajcarii. 

 

Szczegółowy plan badań (zaakceptowany przez NCN): 

1. Szczegółowa analiza literatury prawnokarnej dotyczącej odpowiedzialności karnej za 

przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie, w tym zwłaszcza zagadnień: czynu, 

zaniechania, relacji kauzalnych oraz konstrukcji gwaranta nienastąpienia skutku. 

2. Szczegółowa analiza literatury oraz źródeł historycznych z obszaru odpowiedzialności 

karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie 

3. Szczegółowa analiza standardu konstytucyjnego z zakresu odpowiedzialności represyjnej, 

a w przypadku jego braku - relewantnego standardu zaczerpniętego z właściwej umowy 

międzynarodowej 

4. Przegląd i analiza normatywna współczesnych konstrukcji prawnych modelujących kształt 

odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie 

5. Opracowanie założeń do uniwersalnego modelu odpowiedzialności karnej za przestępstwa 

skutkowe z zaniechania; wykonanie wstępnych badań prawnoporównawczych w 

ośrodkach zagranicznych; analiza rezultatów badawczych i wyciągnięcie wniosków 

wspólnie z ekspertami niemieckimi 

6. Analiza strukturalna opracowanego modelu odpowiedzialności karnej dla przestępstw 

skutkowych z zaniechania oraz jego konfrontacja dokonana przez eksperta austriackiego 

7. Analiza strukturalna opracowanego modelu odpowiedzialności karnej dla przestępstw 

skutkowych z zaniechania oraz jego konfrontacja dokonana przez eksperta szwajcarskiego 

8. Analiza wyników dotychczasowych badań oraz ich kompilacja 

9. Końcowa synteza wyników badań oraz opracowanie uniwersalnego modelu 

odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie, a w 

przypadku braku możliwości stworzenia takiego modelu - wskazanie przyczyn takiego 

stanu rzeczy oraz opracowanie prognozy co do ewolucji rozwiązań normatywnych ze 

wskazanego obszaru 

Wymagania: 

1. Dyplom magisterski w zakresie prawa. 

2. Bardzo dobra znajomość prawa karnego materialnego ( w tym pozakodeksowego)  

3. Dobra znajomość prawa konstytucyjnego 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Podstawowa znajomość niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego prawa karnego 

5. Dobra znajomość języka niemieckiego i  angielskiego w piśmie i mowie. 

6. Umiejętność posługiwania się metodą historycznoprawną, formalno-dogmatyczną oraz 

komparatystyczną 

7. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz potwierdzona umiejętność 

pracy w zespole. 

8. Dorobek naukowo-badawczy, w szczególności prace opublikowane w czasopismach 

naukowych potwierdzających umiejętność prowadzenia badań prawnoporównawczych w 

zakresie prawa karnego niemieckojęzycznego. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych 

2. CV  

3. kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia magistra 

4. lista dotychczasowych publikacji z opisem wkładu autorskiego kandydata i abstraktami 

5. lista wygłoszonych referatów z abstraktami 

6. oświadczenie o braku zatrudnienia w jednostce badawczej na dzień 1 października 2020 r. 

 

Kandydaci powinni ponadto zarejestrować się w systemie IRK i wybrać kierunek „Szkoła 

Doktorska – rekrutacja na miejsce stypendialne finansowane z grantu” (https://irk.us.edu.pl/). 

 

Dokumenty należy złożyć do 10.08.2020 na adres e-mail: olga.sitarz@us.edu.pl  

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem 

projektu na powyższy adres e-mail.  

 

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczył 

będzie kierownik projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzone zgodnie z odpowiednim 

regulaminem NCN. Rekrutacja może odbyć się w języku polskim lub języku angielskim. Rozmowa 

kwalifikacyjna odbędzie się 14.08.2020 w siedzibie Szkoły Doktorskiej UŚ (lub on-line), godz. 11.00.  

Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej. Ogłoszenie 

wyników rekrutacji zostanie przesłane 18.08.2020. 

https://irk.us.edu.pl/

