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Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów  
z zakresu kształcenia zawodowego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (IP PO WER) zaprasza do składania 
wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój z zakresu kształcenia zawodowego w charakterze opiniodawczo-
doradczym, tj. do sporządzania opinii na temat danego projektu lub jego wybranych elementów 
wraz ze stosownym uzasadnieniem lub przekazywania rad lub rekomendacji w odniesieniu do 
sposobu oceny danego projektu lub wybranych aspektów związanych z oceną danego 
projektu, w szczególności do opiniowania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu 
kształcenia zawodowego oraz załączników do ww. wniosków składanych do IP MEN. 

 

I. Kandydatem na eksperta1 może zostać osoba, która jednocześnie spełnia 
następujące warunki: 

a. korzysta z pełni praw publicznych; 

b. ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

c. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

d. nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji 
Pośredniczącej; 

e. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie 
objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu; 

f. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.2 

 

II. Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. I 
lit. e 

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER z zakresu 
kształcenia zawodowego w charakterze opiniodawczo-doradczy powinna obligatoryjnie 
posiadać3: 

 

1) wykształcenie wyższe, 

                                                           
1 Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) . Kandydaci 
na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.  
2Potwierdzeniem spełnienia warunku dotyczącego posiadania przez kandydata na eksperta wiedzy w zakresie celów i sposobu 
realizacji PO WER będzie złożenie przez niego odpowiedniego oświadczenia. 
3 Wskazane poniżej warunki muszą zostać spełnione łącznie. 
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2) wiedzę z zakresu celów i sposobów realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, w tym w szczególności na temat II Osi Priorytetowej oraz 
obowiązujących wytycznych do PO WER, 

3) minimum 3-letnie doświadczenie, po 2012 roku, na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole zawodowej/technikum/szkole policealnej lub instruktora 
praktycznej nauki zawodu, w zawodzie/zawodach wchodzących w skład danej branży 
(zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku nr 1 do ogłoszenia) 

 

III. Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powinna przedłożyć następujące 
dokumenty:  

a. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020 (zgodnie 
ze wzorem określonym w załączniku nr 1);  

b. Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 
ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 
U. t.j. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru 
projektów na lata 2014-2020 (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2)4; 

c. Zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na 
umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów (zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku nr 3); 

d. Oświadczenie kandydata na eksperta o zapoznaniu się z zakresem merytorycznym 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i posiadaniu wiedzy w zakresie 
celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie 
ze wzorem określonym w załączniku nr 4); 

e. Kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. II 
pkt 1 i 3 ogłoszenia5. 

 

IV. Termin i miejsce składania wniosku:  

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt. III należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER z zakresu 
kształcenia zawodowego” na adres: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Departament Funduszy Strukturalnych 

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Edukacji Narodowej pod wskazany 
powyżej adres, w terminie do 23 grudnia 2016 roku. 

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej) 
lub niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia. 

                                                           
4 Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) oświadczenie jest składane 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.   
5 Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w pkt. II mogą być w szczególności dyplomy, 
świadectwa pracy, referencje, umowy o dzieło/zlecenie, certyfikaty, rekomendacje itp. Należy podkreślić, że wymagane jest 
przedłożenie dokumentów poświadczających spełnienie wszystkich warunków wskazanych w pkt. II ogłoszenia. Nie jest 
wystarczające jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków /opis spełnienia warunków. Jednocześnie nie zaleca się składania 
dodatkowych dokumentów, które nie stanowią potwierdzenia spełnienia wymagań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. 
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Instytucja Pośrednicząca MEN przewiduje możliwość uzupełnienia ewentualnych braków 
formalnych w przesłanych zgłoszeniach w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania przez 
kandydata na eksperta wezwania do uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

 

V. Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają 
pracownicy Wydziału Wspierania Zarządzania Departamentu Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej pod numerami telefonów: 22 34 74 732 
oraz 22 34 74-876. Pytania prosimy też kierować na skrzynkę mailową: 
infoPOWER@men.gov.pl. 

 

VI. Załączniki: 

1) Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020; 

2) Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 

ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. t.j. z 

2016 r., poz. 217) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-

2020; 

3) Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na 

umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów; 

4) Oświadczenie kandydata na eksperta o zapoznaniu się z zakresem merytorycznym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i posiadaniu wiedzy w zakresie 

celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 

5) Karta oceny wniosku osoby ubiegającej się o wpis do wykazu kandydatów na 

ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

infoPOWER@men.gov.pl
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Załącznik nr 1 

 

Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020 

 

1. Podstawowe informacje 

1.1. Nazwisko i imię 

 

 

1.2. Adres e-mail 

 

 

1.3. Tel. komórkowy 

 

 

1.4 Doświadczenie zawodowe 
(potwierdzające  spełnienie wymogów 
zawartych w  pkt. II ust. 3 Ogłoszenia  
o naborze kandydatów na ekspertów)  

 

1.5 Wykształcenie:  
(potwierdzające  spełnienie wymogów 
zawartych w  pkt. II ust. 1 Ogłoszenia  
o naborze kandydatów na ekspertów) 

 

 

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem - X branży/grupy branżowej, w której/ 

w których zgłaszają Państwo chęć opiniowania wniosków wraz z załącznikami:  

 

Branża Grupa branżowa Opiniowanie 

wniosków 

1 poligraficzno-

fotograficzna 

 1 fotografia  

2 poligrafia  

2 fryzjersko-

kosmetyczna 

3 fryzjerstwo  

4 kosmetyka  

3 5 handel  

6 reklama  
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ekonomiczno-

administracyjno-

biurowa 

7 ekonomia i rachunkowość  

8 administracja i prace biurowe  

9 archiwistyka  

4 transportowo-

spedycyjno-

logistyczna 

10 obsługa portów i terminali  

11 transport  

12 spedycja  

13 logistyka  

14 żegluga śródlądowa i morska  

5 skórzana 15 garbarstwo  

16 przemysł skórzany  

17 obuwnictwo  

6 włókienniczo-

odzieżowa 

18 przemysł odzieżowy  

19 włókiennictwo  

7 chemiczno-

ceramiczno-szklarska 

20 przemysł chemiczny  

21 papiernictwo  

22 przemysł szklarski  

23 przemysł ceramiczny  

8 drzewno-meblarska 24 tapicerstwo  

25 stolarstwo  

26 wikliniarstwo  

9 budowlana  27 izolacje przemysłowe  

28 prace wykończeniowe  

29 prace budowlane  

30 dekarstwo  

31 ciesielstwo  

32 kamieniarstwo  

33 kominiarstwo  

34 zduństwo  

10 drogowa i 

inżynieryjno-

instalacyjna 

35 geodezja  

36 drogownictwo  

37 infrastruktura kolejowa  
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38 budownictwo wodne i 

melioracja 

 

39 urządzenia sanitarne  

40 gazownictwo  

11 hotelarsko-

gastronomiczno-

turystyczna 

41 gastronomia  

42 hotelarstwo  

43 turystyka  

12 spożywcza 44 przemysł spożywczy  

45 cukiernictwo i piekarnictwo  

13 leśno-ogrodnicza 46 ogrodnictwo i architektura 

krajobrazu 

 

47 geologia i ochrona 

środowiska 

 

48 leśnictwo  

14 rolno-hodowlana 49 pszczelarstwo  

50 rybactwo śródlądowe  

51 hodowla koni  

52 weterynaria  

53 rolnictwo  

 15  mechaniczna - 

mechanika 

precyzyjna 

54 mechanika precyzyjna i 

automatyka przemysłowa 

 

55 zegarmistrzostwo  

56 jubilerstwo  

57 optyka  

16 mechaniczna - 

budowa maszyn i 

obróbka metali 

58 blacharstwo  

59 kowalstwo  

60 ślusarstwo  

i mechanika 

 

61 mechanizacja rolnictwa  

62 okrętownictwo  

63 mechanika lotnicza i 

awionika 

 

 17 motoryzacyjna 64 blacharstwo i lakiernictwo 

samochodowe 
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65 diagnostyka i mechanika 

pojazdowa 

 

18 górniczo-wiertnicza 66 wiertnictwo  

67 górnictwo otworowe  

68 przeróbka kopalin stałych  

69 górnictwo podziemne  

70 górnictwo odkrywkowe  

19 hutniczo-odlewnicza 71 hutnictwo i metalurgia  

72 odlewnictwo  

73 systemy rurociągowe  

74 przetwórstwo tworzyw 

sztucznych 

 

20 elektryczno-

elektroniczna i 

energetyczna 

75 energetyka  

76 elektryka  

77 elektronika  

78 mechatronika  

79 chłodnictwo  

i klimatyzacja 

 

80 transport bliski  

81 obsługa transportu 

kolejowego 

 

21 teleinformatyczna 82 telekomunikacja  

83 informatyka  

22 ochrony zdrowia 84 sterylizacja medyczna  

85 pomoc stomatologiczna  

86 technika dentystyczna  

87 opieka medyczna  

88 ortoptyka  

89 protetyka słuchu  

90 elektrokardiologia  

91 technika masażu  

92 technika ortopedyczna  
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93 terapia zajęciowa  

23 pomocy społecznej 94 pomoc społeczna  

24 ochrony i 

bezpieczeństwa osób 

i mienia 

95 BHP  

96 ochrona osób i mienia  

97 pożarnictwo  

25 artystyczna 98 budowa i strojenie 

fortepianów i pianin 

 

99 produkcja filmowa i 

telewizyjna 

 

100 realizacja dźwięku i nagrań  

 

Do formularza załączam oświadczenia oraz kopie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w pkt  

1 wniosku*: 

 

Lp. Spis dokumentów 

1.  

2.  

3.  

4.   

5.  

6.  

* Dokumentami poświadczającymi informacje zawarte w pkt 1 mogą być w szczególności dyplomy, świadectwa 

pracy, umowy o dzieło/zlecenie, certyfikaty.  

 

Prawdziwość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

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

 miejscowość i data                          podpis eksperta 


