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Zasady naboru kandydatów na ekspertów  
z zakresu doradztwa zawodowego 

oraz współpracy z ekspertami 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
 
 
 

I. Podstawa prawna 
 

Na podstawie 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) (dalej: Ustawy wdrożeniowej), Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów 
w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2018 r. (dalej: 
Wytycznych) Instytucja Pośrednicząca IP MEN ogłasza nabór kandydatów na ekspertów 
w POWER, prowadzi Wykaz kandydatów na ekspertów oraz współpracuje z ekspertami. 
Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej (dalej: Departament) 
koordynuje sprawy związane z naborem ekspertów. 
 

II. Postanowienia ogólne: 
 

1. Niniejszy dokument dotyczy zasad naboru kandydatów na ekspertów z zakresu 
doradztwa zawodowego w PO WER. 

2. Departament odpowiada za przeprowadzenie naboru kandydatów na ekspertów. 
3. Informacja o naborze kandydatów na ekspertów publikowana jest na stronie 

internetowej pod adresem: https://efs.men.gov.pl. 
4. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów zawiera: 

a) zaproszenie do złożenia wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na 
ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego, 

b) wymagania dla kandydatów na ekspertów, 
c) informację o dziedzinach/branżach/specjalizacjach, w ramach których 

prowadzony będzie nabór, 
d) termin, sposób i miejsce złożenia wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na 

ekspertów. 
5. Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym, od momentu 

opublikowania ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do czasu publikacji 
informacji o jego zamknięciu. 

6. Nabór ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa 
zawodowego do świadczenia usług eksperckich w charakterze opiniodawczo-
doradczym w zakresie m. in. oceny produktów projektów w PO WER, 
w szczególności do: 

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

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

7. W ramach prowadzonego naboru Departament tworzy Wykaz kandydatów na 
ekspertów do świadczenia usług wymienionych w pkt 6. Wykaz stanowi listę 
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kandydatów na ekspertów ocenionych pozytywnie. 
8. Wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów nie oznacza obowiązku IP MEN zlecenia 

kandydatowi na eksperta świadczenia usług wymienionych w pkt 6 i nie może stanowić 
dla kandydata na eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
wpisu, w tym roszczeń finansowych za okres oczekiwania. 

9. Po umieszczeniu kandydata na eksperta w Wykazie kandydatów na ekspertów, 
Departament zawiera z ekspertem umowę ramową o współpracy na świadczenie usług 
eksperckich. Zawarcie umowy nie oznacza obowiązku zlecenia ekspertowi 
świadczenia usług wymienionych w pkt 6 i nie może stanowić dla eksperta podstawy 
do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń finansowych za 
okres oczekiwania. 

10. Sporządzenie przez IP MEN zamówienia na świadczenie usługi wszczyna wykonanie 
świadczenia na zasadach określonych w umowie ramowej. 

11. Ekspert powołany do świadczenia usługi, o której mowa w pkt 6 zobowiązany jest do 
podpisania oświadczenia o bezstronności, deklaracji poufności oraz oświadczenia 
o spełnieniu kryterium dotyczącego wiedzy o PO WER, których wzory zostały 
określone w załącznikach do umowy ramowej, za każdym razem, gdy świadczy usługę 
wymienioną w pkt 6. Oświadczenie o bezstronności składane jest pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Spełnienie wymagań 
określonych w powyższych dokumentach jest warunkiem niezbędnym do 
dopuszczenia eksperta do świadczenia usług wymienionych w pkt 6. 

12. Szczegółowe warunki związane z wykonaniem przez eksperta usług o charakterze 
eksperckim, w tym wynagrodzenie, są określone w umowie ramowej o współpracy. 

III. Wymagania dla kandydatów na ekspertów: 
 

Kandydatem na eksperta może zostać osoba fizyczna, która spełnia obowiązkowe 
wymagania, o których mowa poniżej. 

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. 
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Kryteria pożądane (nieobligatoryjne): 

1. przygotowanie pedagogiczne.  

IV. Wymagane dokumenty: 
1. wypełniony wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów, 
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. 

 
V. Zasady weryfikacji kandydatów na ekspertów i wpis do wykazu kandydatów na 

ekspertów 
1. Kandydat na eksperta dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie wniosku o wpis  do 

wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Do zgłoszenia kandydat na eksperta załącza kserokopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub 
wymaganych uprawnień w zakresie/dziedzinie do której aplikuje. Zgłoszenie wraz 
z kserokopiami dokumentów należy przesłać 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”. 

3. Pracownicy Departamentu dokonują weryfikacji dokumentów, złożonych 
w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze pod kątem spełniania przez kandydatów 
kryteriów obligatoryjnych oraz kryteriów pożądanych. Zgłoszenia kandydatów na 
ekspertów oceniane są na bieżąco.  

4. W sytuacji braku spełnienia przez kandydata na eksperta kryteriów obligatoryjnych, 
a tym samym odmowie wpisania na listę ekspertów, osoba ubiegającą się o status 
kandydata na eksperta jest informowana o tym fakcie mailowo. 

5. Osoba spełniająca przynajmniej kryteria obligatoryjne jest wpisywana do wykazu 
kandydatów na ekspertów. 

6. Wykaz kandydatów na ekspertów obejmuje następujące dane kandydata na eksperta:
a) imię i nazwisko, 

b) adres poczty elektronicznej, 
c) zakres/dziedzinę objętą PO WER, w ramach której kandydat na eksperta 

posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia. 
7. Wykaz kandydatów na ekspertów jest publicznie dostępny i zostanie zamieszczony 

na stronie internetowej IP MEN (https://efs.men.gov.pl/). Wykaz zawiera dane 
wymienione w pkt 6. 

8. Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów na 
ekspertów jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-
926 Warszawa. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone 
są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru oraz wpisu do wykazu 
kandydatów na ekspertów. Kandydaci mają prawo do wglądu do swoich danych, 
poprawiania ich i uzupełniania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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9. Departament prowadzi dodatkowo wewnętrzny Wykaz kandydatów na ekspertów 
uwzględniający informacje zawarte w pkt 6 oraz rozszerzone dane agregowane na 
potrzeby Departamentu. 
 

VI. Usunięcie kandydata na eksperta/eksperta z Wykazu 
 

1. Departament dokonuje usunięcia kandydata na eksperta/eksperta w przypadku 
zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

a) zaprzestanie korzystania z pełni praw publicznych, 

b) zaprzestanie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, 
c) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
d) w przypadku negatywnej oceny pracy eksperta przez IP MEN, 
e) złożenia przez kandydata na eksperta/eksperta dokumentów aplikacyjnych lub 

oświadczenia o bezstronności/deklaracji poufności/oświadczenia o spełnieniu 
kryterium dotyczącego wiedzy o PO WER niezgodnych z prawdą, 

f) zawarcia przez kandydata na eksperta/eksperta umowy o pracę z Instytucją 
Zarządzającą – Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Instytucją Pośredniczącą 
MEN ani żadną z instytucji udzielających wsparcia w ramach PO WER, 

g) złożenia przez kandydata na eksperta/eksperta pisemnego wniosku 
o wykreślenie z wykazu, 

h) wycofania przez kandydata na eksperta/eksperta zgody na umieszczanie jego 
danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów, 

i) śmierci kandydata na eksperta/eksperta, 
j) rezygnacji eksperta z realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn lub 

utrudniania pracy związanej z realizacją usługi. 
 


