
 
 
Nabór kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski i/lub sprawozdania składane przez 

podmioty ekonomii społecznej 
 w ramach Programu „Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej” na lata 2022–2025  
 

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym 

przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności 

na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na 

rozwój ich działalności. 

W związku z udzielaniem wsparcia w trybie naboru wniosków, o którym mowa w art. 33 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, Departament Ekonomii Społecznej 

i Solidarnej ogłasza nabór osób do opiniowania wniosków i /lub sprawozdań w zakresie 

formalnym i merytorycznym, w tym w szczególności osób ze znajomością problematyki 

ekonomii społecznej, do udziału w pracach Zespołu do oceny wniosków z głosem doradczym 

oraz wydawania opinii.  

1. Wymagania stawiane kandydatom: 

• posiadanie wykształcenia wyższego, 

• doświadczenie we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, 

• w przypadku kandydatów na opiniujących wnioski – posiadanie doświadczenia 

w opiniowaniu wniosków w ramach programów grantowych, 

• w przypadku kandydatów na opiniujących sprawozdania – posiadanie 

doświadczenia w opiniowaniu sprawozdań z realizacji projektów 

dofinansowanych w programach grantowych. 

 

Wyżej wskazane doświadczenie powinno dotyczyć opiniowania ofert i/lub sprawozdań 

z wykorzystania środków pochodzących z programów grantowych np. programów 

Narodowego Instytutu Wolności, programów z funduszy: Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy, ze środków w ramach konkursów dotacyjnych 

przeprowadzanych przez organy administracji na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. Kandydaci na opiniujących mają obowiązek:  

• gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność opiniowania wniosków i/lub 

sprawozdań, 

• brać udział w szkoleniach przed przystąpieniem do opiniowania wniosków i/lub 

sprawozdań oraz zapoznać się z materiałami przekazywanymi przez MRiPS, 

• posiadać możliwość opiniowania wniosków lub/i sprawozdań w formie 

elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem narzędzia informatycznego – 



 
generatora wniosków i sprawozdań, do którego dostęp zapewni Departament 

Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

• celem realizacji umowy posiadać dostęp do komputera/laptopa oraz Internetu.  

• złożyć oświadczenia o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych  

i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

• zapewnić wysoką dyspozycyjność w zakresie opiniowania wniosków i/lub 

sprawozdań. Przewidywany termin rozpoczęcia prac ekspertów I kwartał 

2023 r. 

 

3. Zgłoszenia:  

• nabór kandydatów trwa do 31 października 2022 r., do końca dnia. 

• zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

kpo.es@mrips.gov.pl z dopiskiem: EKSPERT - Program „Odporność i rozwój 

ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. 

 

4. Wymagane dokumenty:  

• wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – zgodnie z załącznikiem nr 1, 

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z 

praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – 

zgodnie z załącznikiem nr 2, 

• oświadczenia o bezstronności – zgodnie z załącznikiem nr 3, 

• podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

stanowiąca załącznik nr 4. 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że Administratorem danych osobowych jest 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej mający siedzibę w Warszawie (00-513), ul. Nowogrodzka 

1/3/5. 

O wyniku postępowania kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.  

Osoby, które przesłały komplet wymaganych dokumentów oraz spełniają kryteria, zostaną 

zaproszone do udziału w spotkaniu szkoleniowym, które zakończy się sprawdzeniem wiedzy i 

umiejętności.  

Możliwe jest złożenie aplikacji zarówno na opiniowanie wniosków jak i sprawozdań. 

Za opiniowanie wniosków i/lub sprawozdań przysługuje wynagrodzenie.  



 
Liczba osób, z którymi zawarta zostanie umowa o dzieło uzależniona jest od liczby wniosków 

złożonych w naborze lub naborach oraz liczby sprawozdań. W pierwszej kolejności wybrane 

zostaną osoby posiadające najdłuższe doświadczenie we współpracy z podmiotami ekonomii 

społecznej.  

Spełnienie warunków naboru nie rodzi po stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

obowiązku składania zamówień na wykonanie jakichkolwiek zadań. W przypadku niezłożenia 

zamówienia na wykonanie jakichkolwiek zadań, kandydatom nie przysługują żadne roszczenia 

z tego tytułu.   

Szczegółowych informacji w zakresie naboru udziela Pani Karolina Staszewska, 

e-mail: karolina.staszewska@mrips.gov.pl, telefon: 538 117 137. 

 

Załączniki do ogłoszenia:  

1. Formularz zgłoszeniowy. 

2. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za 

umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i 

posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3. Oświadczenie o bezstronności. 

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 


