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Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (IP MEN) zaprasza do składania 
wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z postanowieniami art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.). 

Niniejszy nabór kandydatów na ekspertów dotyczy ekspertów ds.: 

1) specjalnych potrzeb edukacyjnych; 
2) psychometrii; 
3) oceny opracowywanych narzędzi diagnostycznych dla systemu poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego; 
4) Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia 

(ICF); 
5) technologii informacyjnej; 
6) dostępności WCAG 2.0. 

Kandydat na eksperta znajdujący się w wykazie ekspertów IP MEN, może zostać 
zaangażowany w czynności polegające, w szczególności na: 

1) udziale w wyborze projektów do dofinansowania; 
2) wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej 

instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji 
o dofinansowaniu projektu, m. in. sporządzanie opinii o produkcie projektu. 
 

I. Kandydatem na eksperta w ramach niniejszego naboru może zostać 
osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za 

umyślne przestępstwo skarbowe; 
4) nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pełniącej funkcję Instytucji 
Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej; 

5) nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania oraz doradzania 
przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów dla podmiotów 
ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
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Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, 
w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 lub osobą zatrudnioną 
w podmiotach świadczących takie usługi; 

6) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia 
w dziedzinie objętej programem operacyjnym stosownie do roli i czynności, 
o których mowa w art. 68a ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. 
zm.); 

7) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

II. Szczegółowe wymagania w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa 
w ust. I pkt 6: 
 
1) dot. ekspertów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych: 

a) wykształcenie wyższe lI stopnia (psycholog, pedagog, pedagog 
specjalny, pedagog resocjalizacyjny, logopeda, neurologopeda, 
terapeuta, socjolog, lingwista/językoznawca – język czeczeński, 
ukraiński, romski – stosowanie do danej specjalności), 

b) wiedza z zakresu trendów w psychologii rozwojowej dzieci 
i młodzieży, pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

c) najnowsza wiedza i doświadczenie w zakresie psychologii 
rozwojowej dzieci i młodzieży (adekwatnie do specjalności): 

- niesłyszących i słabosłyszących, 
- niewidomych i słabowidzących, 
- z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu 

lekkim, umiarkowanym, znacznym), 
- z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, 
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

i niedostosowanych społecznie, 
- pochodzących z innych kultur, wielojęzycznych, 

powracających z emigracji, 
- w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

d) doświadczenie zawodowe (staż pracy min. 3 lata) w pracy 
w systemie edukacji i/lub z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi we wskazanym w ogłoszeniu obszarze 
(przedszkole, szkoła, ośrodek, placówka, poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna, placówka doskonalenia 
nauczycieli); 

e) doświadczenie (min. 2 lata) w prowadzeniu rozpoznania potrzeb, 
umiejętności, funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz planowania 
dla nich pomocy psychologicznopedagogicznej, także 
z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych i/lub 
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w opracowywaniu narzędzi/kwestionariuszy/ankiet i materiałów 
do prowadzenia procesu postdiagnostycznego, 

f) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych 
przysposabiających do pracy; 

g) doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i/lub 
indywidualnych z dziećmi i młodzieżą i/lub pracy z dorosłymi 
w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

h) doświadczenie w pracy i lub opracowywaniu materiałów do pracy 
z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
w tym prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą i/lub 
osobami dorosłymi (np. praca z grupą, prowadzenie zajęć 
indywidualnych), 

i) doświadczenie w prowadzeniu zajęć adekwatnych do 
zróżnicowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci 
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub 
przygotowywaniu materiałów merytorycznych do pracy z dziećmi 
i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

j) doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami/specjalistami 
w obszarze oświaty, 

k) biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu 
Office, 

l) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; 
 

2) dot. ekspertów ds. psychometrii: 
a) wykształcenie wyższe (psycholog, psychometra, statystyk), 
b) ukończone studia, posiadane certyfikaty, zaświadczenia, 

szkolenia, kursy i inne formy umożliwiające prowadzenie prac 
analitycznych związanych z weryfikacją psychometryczną 
i diagnostyczną narzędzi diagnostycznych, 

c) doświadczenie w prowadzeniu działań diagnostycznych 
i postdiagnostycznych, przy czym minimalne doświadczenie 
zawodowe w tej dziedzinie, w ciągu ostatnich 5 lat, nie powinno 
być krótsze niż 2 lata; 

d) wiedza w zakresie tematyki związanej z poradnictwem 
psychologiczno-pedagogicznym, 

e) doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami/specjalistami 
w obszarze oświaty, 

f) znajomość prawa oświatowego, w tym przede wszystkim 
z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz 
funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

g) umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows), 
znajomość i umiejętność pracy za pomocą pakietów 
statystycznych, np. Mplus, SPSS, Stastistica, R i inne, 
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h) doświadczenie (min. 1 rok) w projekcie współfinansowanym 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, 
POWER, RPO, etc.), 

i) umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność; 
 

3) dot. ekspertów ds. oceny opracowywanych narzędzi 
diagnostycznych dla systemu poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego: 

a) wykształcenie wyższe II stopnia, posiadanie min. stopnia doktora, 
specjalizującego się w wybranym obszarze diagnostycznym, tj. 
obszar diagnozy poziomu rozwoju poznawczego, emocjonalnego, 
społecznego, osobowościowego, 

b) doświadczenie badawcze w obszarze opracowywania narzędzi 
diagnostycznych we wskazanych w ogłoszeniu obszarach (co 
najmniej 5-letnie), 

c) doświadczenie umożliwiające prowadzenie analiz dotyczących 
procesu opracowywania narzędzi diagnostycznych we 
wskazanych w ogłoszeniu obszarach, 

d) doświadczenie w opracowywaniu i/lub koordynowaniu prac 
związanych opracowywaniem narzędzi diagnostycznych we 
wskazanych w ogłoszeniu obszarach; 

e) doświadczenie i wiedza z zakresu możliwości i zasad 
wykorzystywania narzędzi diagnostycznych w poradnictwie 
psychologiczno-pedagogicznym, 

f) doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami/specjalistami 
w obszarze oświaty, 

g) wiedza z zakresu funkcjonowania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i prowadzenia procesu diagnostycznego 
i postdiagnostycznego dla dzieci i młodzieży w systemie oświaty, 

h) znajomość prawa oświatowego, w tym przede wszystkim 
z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz 
funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych, 

i) umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, programy 
statystyczne), 

j) umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność; 
 

4) dot. ekspertów ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, 
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF): 

a) wykształcenie wyższe, 
b) znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, 

Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz zasad jej praktycznego 
zastosowania w obszarze edukacji, 

c) doświadczenia zawodowe związane z wdrażaniem w praktyce 
założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania 
Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, 

d) doświadczenie (min. 2 lata) w prowadzeniu diagnozy/rozpoznania 
potrzeb i możliwości z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych 
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uwzględniających założenia diagnozy funkcjonalnej i Klasyfikację 
ICF, 

e) doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami/specjalistami 
w obszarze oświaty, 

f) umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność; 
 

5) dot. ekspertów ds. technologii informacyjnej: 
a) wiedza i doświadczenie z zakresu technologii, w jakiej zostanie 

wykonane oprogramowanie do poszczególnych narzędzi 
diagnostycznych wchodzących w skład zestawu do badania 
poziomu rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, 
osobowościowego, 

b) wiedza i doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych 
zapewniających możliwość spersonalizowanego, indywidualnego 
logowania się, 

c) wiedza i doświadczenie w zabezpieczaniu aplikacji webowych, 
d) znajomość pakietów statystycznych, np. Mplus, SPSS, Stastistica, 

R i innych, 
e) znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych (certyfikat 

ukończenia szkolenia w tym zakresie), 
f) znajomość międzynarodowych wytycznych WCAG 2.0, co 

najmniej na poziomie AA (rozszerzonym) zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 

g) doświadczenie w zakresie współpracy z specjalistami/instytucjami 
edukacyjnymi, 

h) umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność; 
 

6) dot. ekspertów ds. dostępności WCAG 2.0: 
a) wykształcenie wyższe - min. I stopnia, 
b) znajomość i umiejętność stosowania międzynarodowych 

wytycznych WCAG 2.0, na poziomie AAA - z ewentualnymi 
zmianami, 

c) szeroka wiedza w zakresie dostępności, najlepszych praktyk 
i technologii tworzenia serwisów internetowych oraz aplikacji, 

d) doświadczenie (min. 2 lata) we wdrażaniu dostępności i tworzeniu 
serwisów WWW, 

e) umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność. 
 

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

1) wypełnienie i wysłanie wniosku o wpis do wykazu kandydatów na 
ekspertów PO WER 2014-2020 (zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku nr 1); 
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2) złożenie wymaganych oświadczeń o spełnianiu przesłanek określonych 
w art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014 – 2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.) oraz Wytycznych 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku nr 2); 

3) złożenie wymaganej zgody 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); 

4) załączenie do wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO 
WER 2014-2020 kopii dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków, o których mowa w ust. II ogłoszenia; 

5) w przypadku ekspertów biorących udział w wyborze projektów do 
dofinansowania, wchodzących w skład Komisji Oceniającej Projekty, 
których rola ma charakter wiążący – przejście na platformie e-
learningowej wymaganych przez Instytucję Zarządzającą POWER 
wymaganych szkoleń oraz uzyskanie certyfikatów potwierdzających ich 
ukończenie w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o pozytywnej 
weryfikacji wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO 
WER 2014-2020. W przypadku osób posiadających niniejsze certyfikaty 
ten krok należy pominąć, a certyfikaty załączyć bezpośrednio do wniosku 
o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020 oraz 
złożenie pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do 
ogłoszenia; 

6) w przypadku ekspertów, których rola ma charakter opiniodawczo-
doradczy, przedstawiających swoją opinię na temat danego projektu, 
produktu projektu lub jego wybranych elementów pracownikom 
właściwej instytucji lub innym ekspertom oceniającym projekt wraz ze 
stosownym uzasadnieniem – złożenie pisemnego oświadczenia, 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia, o m.in. posiadaniu wiedzy, 
umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie 
objętej programem operacyjnym stosownie do roli i czynności, o której 
mowa w art. 68a ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, 
z późn. zm.) oraz posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

IV. Weryfikacja kryteriów określonych w: 
1) ust. I pkt 1 – 7 ogłoszenia odbywa się na podstawie oświadczeń osoby 

ubiegającej się o status kandydata na eksperta załączonych do wniosku 
o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020; 

2) ust. II ogłoszenia w zakresie wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego oraz umiejętności odbywa się na podstawie kopii 
dokumentów potwierdzających powyższe, załączanych do wniosku 
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o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020, tj. na 
podstawie:  

a) kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
(np. dyplomów, certyfikatów, świadectw ukończenia, itp.), 

b) kopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie 
zawodowe oraz umiejętności w zakresie dziedziny, której dotyczy 
wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów 
PO WER (np. zaświadczeń o zatrudnieniu ze wskazaniem okresu 
i dziedziny, której dotyczy wniosek; świadectw pracy ze 
wskazaniem okresu i dziedziny, której dotyczy wniosek, 
certyfikatów, list publikacji naukowych, rekomendacji). 

 

V. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta przed złożeniem 
oświadczenia o spełnieniu przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jest 
zobowiązana zapoznać się z dokumentami programowymi dotyczącymi 
PO WER, dostępnymi na stronach internetowych www.power.gov.pl oraz 
www.efs.men.gov.pl, a w szczególności z: 

1) Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, 
2) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER, 
3) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Spójności i Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

4) Regulaminem konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 
priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu 
oświaty. 
 

VI. Kandydat na eksperta, biorący udział w wyborze projektów do 
dofinansowania, wchodzący w skład Komisji Oceniającej Projekty, 
którego rola ma charakter wiążący, przed uzyskaniem wpisu do wykazu 
kandydatów na ekspertów POWER prowadzonego przez IP MEN, powinien 
posiadać certyfikat ukończenia obowiązkowych szkoleń e-learningowych 
z zakresu celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. Certyfikat powinien zostać dołączony do wniosku o wpis do 
wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020 (jeśli kandydat na 
eksperta ukończył już wymagane szkolenia) albo przekazany w ciągu 3 
miesięcy od otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o wpis do 
wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020, na adres mailowy 
beata.krzyzanowska@men.gov.pl. Dostęp do platformy e-learningowej 
prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą POWER zostanie kandydatowi 
zapewniony po pozytywnej weryfikacji wniosku o wpis do wykazu kandydatów 
na ekspertów PO WER 2014-2020. 
 

VII. Termin i miejsce składania wniosku: 
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Dokumenty aplikacyjne wymienione w ust. III należy przesłać pocztą 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na 
ekspertów PO WER ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych/ psychometrii/ oceny 
opracowywanych narzędzi diagnostycznych dla systemu poradnictwa 
psychologiczno-pedagogicznego/ Międzynarodowej Klasyfikacji 
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)/ technologii 
informacyjnej/ dostępności WCAG 2.0.” (należy wskazać dziedzinę, w ramach 
której jest składany wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO 
WER 2014-2020) na adres: 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Departament Funduszy Strukturalnych 

al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa 

 
albo dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Edukacji Narodowej pod 
wskazany powyżej adres, w terminie do 08 grudnia 2017 roku. 
 
Wnioski złożone po terminie (decyduje data nadania pisma do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej) pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 
Instytucja Pośrednicząca MEN przewiduje możliwość wezwania kandydatów na 
ekspertów do uzupełnienia ewentualnych braków w przesłanych dokumentach 
aplikacyjnych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
 

VIII. Wybór osób ubiegających się o status kandydata na eksperta 
1) Zgłoszenie kandydatury w naborze nie jest równoznaczne z uzyskaniem 

statusu kandydata na eksperta; 
2) Osoby biorące udział w naborze zostaną poinformowane o wynikach 

naboru drogą e-mailową; 
3) Uzyskanie wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach 

POWER nie jest tożsame z obowiązkiem składania kandydatowi przez 
IP MEN zamówień na wykonywanie ocen lub wydawanie opinii. 
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, tj. niezłożenia 
kandydatowi żadnego zamówienia na wykonanie oceny lub wydanie 
opinii, kandydatowi nie przysługują żadne roszczenia, w tym roszczenia 
finansowe za okres oczekiwania na zamówienie. 
 

IX. Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów 
udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Zarządzania Departamentu Funduszy 
Strukturalnych pod numerami telefonów: 22 34 74 876/22 34 74 881 . 

 
X. Załączniki do ogłoszenia:  

1) wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020, 
2) oświadczenia kandydata na eksperta, 
3) zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych 


