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Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów  

z zakresu kształcenia zawodowego i/lub języków obcych  

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 i/lub języków obcych w charakterze 

opiniodawczo-doradczym.  

W zakres czynności wykonywanych przez powyższych ekspertów wchodzi ocena zgodności 

produktów projektów z przepisami prawa oświatowego (ekspert z zakresu kształcenia 

zawodowego) i/lub z metodyką nauczania języka obcego zawodowego (ekspert z zakresu 

języków obcych). 

 

I. Kandydatem na eksperta 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 Pośredniczącej ani Instytucji Zarządzającej 

zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 

Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 

e) nie świadczy i nie będzie świadczyć żadnych usług na rzecz beneficjentów w zakresie 

dotyczącym projektów dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej 

II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER); 

f) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w 

dziedzinie objętej programem operacyjnym, którą swoim zakresem obejmuje 

weryfikowane przez eksperta produkty projektów. 

II. Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w ust. I 

pkt. f: 
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Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER z zakresu 

kształcenia zawodowego w charakterze opiniodawczo-doradczym powinna obligatoryjnie 

posiadać1: 

 

1) wykształcenie wyższe, 

2) w przypadku ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego: 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), 

3) w przypadku ekspertów z zakresu języków obcych: minimum 3-letnie doświadczenie 

na stanowisku: nauczyciela na poziomie ponadgimnazjalnym, nauczyciela języka 

obcego ukierunkowanego zawodowo lub wykładowcy języka obcego, w tym 

zawodowego przynajmniej jednego następujących języków obcych: angielski, 

niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański. 

III. Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu 

kształcenia zawodowego lub języków obcych Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój powinna przedłożyć następujące dokumenty:  

a) Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia 

zawodowego (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1)  

lub  

Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu języków obcych 

(zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1a);  

b) Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek (zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 2); 

c) Oświadczenie kandydata na eksperta zawierające zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na 

ekspertów (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3); 

d) Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. II 

ogłoszenia2. 

 

IV. Termin i miejsce składania wniosku:  

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

z dopiskiem: „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER z zakresu 

                                                           
1
 Wskazane w ust. II pkt 1,2 lub w ust. II pkt 1,3 warunki muszą zostać spełnione łącznie. 

2 Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w ust. II mogą być w szczególności dyplomy, 
świadectwa pracy, referencje, umowy o dzieło/zlecenie, certyfikaty, rekomendacje, itp. Złożone dokumenty muszą w 
sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwość wskazywać na okres wykonywania pracy oraz wskazywać dokładną 
nazwę nauczonego przedmiotu/przedmiotów. Należy podkreślić, że wymagane jest przedłożenie dokumentów 
poświadczających spełnienie wszystkich warunków wskazanych w ust. 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. 



 

3 
 

kształcenia zawodowego” lub „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z 

zakresu języków obcych” 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 9 czerwca 2017 roku. 

Wnioski złożone po terminie (decyduje data nadania pisma do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej) pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Instytucja Pośrednicząca MEN przewiduje możliwość uzupełnienia ewentualnych braków 

formalnych w przesłanych zgłoszeniach pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia. 

 

V. Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają 

pracownicy Wydziału Wspierania Zarządzania Departamentu Funduszy Strukturalnych 

pod numerami telefonów: 22 34 74 732 oraz 22 34 74 876 . 

 

VI. Załączniki do ogłoszenia: 

1) Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia 
zawodowego; 

1a)  Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu języków obcych; 
2) Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek; 
3) Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na 

umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów; 
4) Karta oceny wniosku osoby ubiegającej się o wpis do wykazu kandydatów na 

ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego; 
5) Karta oceny wniosku osoby ubiegającej się o wpis do wykazu kandydatów na 

ekspertów z zakresu języków obcych. 


