
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów 
z zakresu doradztwa zawodowego 

Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza do składania wniosków o wpis do 
wykazu kandydatów na ekspertów w zakresie doradztwa zawodowego. 
 

I. Przedmiot naboru 

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów do świadczenia 
usług w charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie m. in. oceny produktów projektów 
w PO WER, w szczególności do: 

1. oceny zgodności informacji zawodoznawczych z teoriami i koncepcjami doradztwa 
zawodowego oraz metodyką pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, 

2. weryfikacji koncepcji narzędzia informatycznego stanowiącego zaplecze informacyjne 
na potrzeby pracodawców i szkolnictwa zawodowego. 
 

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

Kryteria obligatoryjne: 

1. korzystanie z pełni praw publicznych, 
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
3. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
4. niepozostawanie w stosunku pracy z Instytucją Zarządzającą – Ministerstwem 

Inwestycji i Rozwoju, Instytucją Pośredniczącą MEN ani żadną z instytucji 
udzielających wsparcia w ramach PO WER, 

5. posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień z zakresu 
doradztwa zawodowego, 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 oraz wiedzy 
w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, 

6. wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na 
ekspertów, na liście ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych 
przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów 
na ekspertów, a także na potrzeby świadczenia usług doradczych na rzecz IP MEN, 

7. studia pierwszego stopnia lub magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego albo 
studia pierwszego stopnia lub magisterskie na dowolnym kierunku i studia 
podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, 

8. udokumentowane przynajmniej roczne doświadczenia w prowadzeniu działań 
w obszarze doradztwa zawodowego w okresie ostatnich pięciu lat liczonych od dnia 
złożenia wniosku. 

 

1 Kandydat na eksperta, o którym mowa 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 2018 r. poz. 1431). 
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III. Wymagane dokumenty 

Kandydat na eksperta zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:  
 

1. wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa 
zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej 
wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień 
w zakresie, w którym aplikuje kandydat np. dyplomy potwierdzające ukończenie 
studiów, zaświadczenia o zatrudnieniu ze wskazaniem stanowiska, rodzaju 
wykonywanych czynności oraz okresu zatrudnienia. 
  

IV.  Termin, sposób i miejsce składania wniosku: 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii 
Ministerstwa Edukacji Narodowej na adres: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Departament Funduszy Strukturalnych 
al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa 
z dopiskiem:  
„Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie doradztwa zawodowego” 

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym - wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia o naborze 
kandydatów na ekspertów do czasu publikacji informacji o jego zamknięciu. 
 
 

V. Załączniki: 

1. Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, 
2. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. 


