
 
 

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

 

Ministerstwo Sprawiedliwości pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis  

do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

w dziedzinie:  

wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów  

 

I. Kandydatem na eksperta
1
 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 w dziedzinie:  

wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów  

powinna obligatoryjnie
3
 posiadać:  

 wykształcenie wyższe,  

 udokumentowane doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie / projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych np. funduszy strukturalnych, 

 potwierdzoną znajomość zagadnień z zakresu mediacji i/lub arbitrażu i/lub innych form 

ADR (np. doświadczenie zawodowe, kursy, szkolenia, studia, dorobek naukowy, 

publikacje, itp.), 

 

                                                           
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). Kandydaci na 
ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.  
2
 Potwierdzeniem spełnienia warunku dotyczącego posiadania przez kandydata na eksperta wiedzy w zakresie celów i 

sposobu realizacji PO WER będzie ukończenie szkolenia na e-platformie Platforma Oceniających Projekty EFS (POP EFS). 
3
 Wskazane poniżej warunki muszą zostać spełnione łącznie. 



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) 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. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. II
5
. 

 

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 w dziedzinie: wymiar 

sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów” na adres: 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 

lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Sprawiedliwości (w godz. 8:30-15:30) pod 

wskazany powyżej adres, w terminie od 21 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r. 

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Ministerstwa Sprawiedliwości) lub 

niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

V. Informacje dodatkowe 

Procedura kwalifikacyjna naboru kandydatów na ekspertów PO WER będzie dwuetapowa: 

 pierwszy etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych oraz warunków, o których 

mowa w pkt. I lit. a-e. IP PO WER dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę 

oceny wniosków (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4), w terminie do 14 dni od 

dnia, w którym upłynął termin składania wniosków
6
; 

 w drugim etapie zostanie zweryfikowane spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. I lit. f. 

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów, które pomyślnie przejdą 

pierwszy etap procedury kwalifikacyjnej, są zobligowane do zrealizowania programu 

szkoleniowego, o którym mowa w Podrozdziale 10.2 – Polityka szkoleniowa, Wytycznych w 

                                                           
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) 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.  
6
 IP PO WER może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu pisemnego lub rozmów kwalifikacyjnych w celu 

potwierdzenia spełniania przez osoby ubiegające się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów warunków, o których 
mowa w pkt. I lit. e. 



zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (tj. ukończenia szkolenia e-

learningowego z zakresu kwalifikowalności wydatków, oceny projektów – wytyczne w zakresie 

trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, zarządzania i realizacji projektów z udziałem 

środków EFS, dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami, zasad oceniania 

wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER, zasad przekazywania informacji o projekcie i 

rekrutowania uczestników oraz innych szkoleń wskazanych przez IP PO WER) i uzyskania 

wymaganego certyfikatu. Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy 

Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.  

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostaną wpisane osoby, które otrzymają pozytywny wynik  

w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz uzyskają certyfikat potwierdzający ukończenie 

programu szkoleniowego i dostarczą jego kopię do IP PO WER w terminie 14 dni od otrzymania z IP 

PO WER informacji o pozytywnym wyniku pierwszego etapu naboru. Osoby posiadające już 

odpowiedni certyfikat, powinny dostarczyć jego kopię do IP PO WER wraz z dokumentami 

wskazanymi w pkt. III. 

VI. Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają 

pracownicy Wydziału ds. Wdrażania EFS w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich, 

adres email: power@ms.gov.pl; tel. (22) 23-90-556 lub (22) 23-90-265. Zachęcamy także do 

zapoznania się z Regulaminem wyboru kandydatów na ekspertów w procesie oceny i wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach Działania 2.17. Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

VII. 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) Karta oceny wniosku osoby ubiegającej się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
 

http://www.eksperci.efs.gov.pl/
mailto:power@ms.gov.pl

