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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 21 maja 2007 r.

w sprawie ekspertów powo∏ywanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych
w ramach programów operacyjnych

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, jakie muszà spe∏niaç eksperci powo∏ywa-
ni w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów
realizowanych w ramach programów operacyj-
nych, zwani dalej „ekspertami”;

2) szczegó∏owe zasady powo∏ywania i odwo∏ywania
ekspertów;

———————
1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em administra-

cji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).



3) przes∏anki skreÊlenia z listy ekspertów uprawnio-
nych do oceny projektów w ramach programów
operacyjnych, zwanej dalej „listà ekspertów”;

4) warunki wynagradzania ekspertów za wydane opi-
nie do projektów.

§ 2. Ekspertem mo˝e zostaç osoba, która spe∏nia
nast´pujàce warunki:

1) posiada wykszta∏cenie wy˝sze i legitymuje si´ dy-
plomem magistra lub in˝yniera w dziedzinach ob-
j´tych programami operacyjnymi; 

2) posiada minimum 3-letnie doÊwiadczenie zawodo-
we w dziedzinach obj´tych programami operacyj-
nymi; 

3) posiada doÊwiadczenie zawodowe z zakresu anali-
zy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finanso-
wania projektów ze Êrodków pochodzàcych z bud-
˝etu Unii Europejskiej;

4) korzysta w pe∏ni z praw publicznych;

5) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

6) nie by∏a karana za przest´pstwo umyÊlne lub prze-
st´pstwo skarbowe;

7) z∏o˝y∏a oÊwiadczenie o gotowoÊci do rzetelnej
i bezstronnej oceny projektów.

§ 3. 1. W celu powo∏ania eksperta minister w∏aÊci-
wy do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej „mi-
nistrem”, zamieszcza w dzienniku o zasi´gu krajowym
oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego og∏oszenie w sprawie mo˝liwoÊci ubie-
gania si´ o wpis na list´ ekspertów. 

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zaproszenie do z∏o˝enia wniosku o wpis na list´
ekspertów, zwanego dalej „wnioskiem”, wraz
z okreÊleniem warunków, o których mowa w § 2;

2) formularz kwestionariusza osobowego;

3) nazw´ i adres instytucji zarzàdzajàcej, do której na-
le˝y sk∏adaç wniosek;

4) termin z∏o˝enia wniosku.

3. Wniosek zawiera:

1) wype∏niony formularz kwestionariusza osobowe-
go, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 

2) oÊwiadczenie zainteresowanego o gotowoÊci do
rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, o którym
mowa w § 2 pkt 7; 

3) oÊwiadczenie zainteresowanego, ˝e spe∏nia wa-
runki, o których mowa w § 2 pkt 4—6.

4. Do wniosku do∏àcza si´ kopie dokumentów
stwierdzajàcych spe∏nienie warunków, o których mo-
wa w § 2 pkt 1—3.

5. Wnioski z∏o˝one po terminie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 4, lub niespe∏niajàce warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4, pozostawia si´ bez rozpatrzenia. 

§ 4. Nabór ekspertów jest przeprowadzany w za-
le˝noÊci od potrzeb zwiàzanych z opiniowaniem pro-
jektów.

§ 5. 1. Minister powo∏uje ekspertów po rozpatrze-
niu wniosków oraz:

1) odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
na ekspertów — w przypadku programów opera-
cyjnych, o których mowa w art. 18 pkt 2 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, zwanej dalej „ustawà”;

2) z uwzgl´dnieniem rekomendacji instytucji zarzà-
dzajàcych — w przypadku programów operacyj-
nych, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy, i re-
gionalnych programów operacyjnych.

2. Rekomendacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
dokonujà w∏aÊciwe instytucje zarzàdzajàce programa-
mi operacyjnymi po zaopiniowaniu wniosków oraz
odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na
ekspertów, w terminie 30 dni od dnia, w którym up∏y-
nà∏ termin, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 4.

§ 6. 1. Minister, w terminie 7 dni od dnia powo∏a-
nia eksperta, dokonuje wpisu na list´ ekspertów,
o czym pisemnie informuje eksperta oraz instytucj´
zarzàdzajàcà programem operacyjnym — w przypad-
ku programów operacyjnych, o których mowa
w art. 18 pkt 1 ustawy, i regionalnych programów
operacyjnych.

2. Lista ekspertów zamieszczana jest na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

§ 7. 1. Wpis na list´ ekspertów obejmuje nast´pu-
jàce dane:

1) imi´ i nazwisko eksperta;

2) dziedzin´ wiedzy eksperta obj´tà programami
operacyjnymi;

3) informacj´ o stopniach lub tytu∏ach naukowych
albo innych stopniach lub tytu∏ach uzyskanych
w okreÊlonej dziedzinie;

4) adres do korespondencji;

5) okres, na który ekspert zosta∏ powo∏any;

6) dat´ wpisu na list´ ekspertów.

2. Ekspert niezw∏ocznie informuje ministra o zmia-
nie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4.

§ 8. 1. Przy korzystaniu z us∏ug Êwiadczonych przez
ekspertów stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
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z póên. zm.2)) dotyczàce wy∏àczenia pracownika oraz
organu.

2. Ekspert przed przystàpieniem do oceny projektu
realizowanego w ramach programu operacyjnego
sk∏ada instytucji korzystajàcej z jego us∏ugi oÊwiadcze-
nie, ˝e nie zachodzi ˝adna z okolicznoÊci powodujà-
cych wy∏àczenie go z udzia∏u w ocenie projektu na
podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz ˝e nie
zachodzà ˝adne okolicznoÊci mogàce budziç uzasad-
nione wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci wzgl´-
dem podmiotu ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
lub podmiotu, który z∏o˝y∏ lub przygotowywa∏ wnio-
sek b´dàcy przedmiotem oceny. OÊwiadczenie jest
sk∏adane pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za
sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ.

§ 9. 1. Minister dokonuje raz w roku analizy pracy
ekspertów na podstawie informacji instytucji zarzà-
dzajàcych programami operacyjnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierajà
opinie i uwagi do jakoÊci us∏ug Êwiadczonych przez
ekspertów.

§ 10. Minister odwo∏uje eksperta w przypadku, gdy
ekspert:

1) przesta∏ spe∏niaç jeden z warunków, o których mo-
wa w § 2 pkt 4—6;

2) poÊwiadczy∏ nieprawd´ w oÊwiadczeniu, o którym
mowa w § 8 ust. 2;

3) zosta∏ negatywnie oceniony w ramach analizy,
o której mowa w § 9 ust. 1;

4) z∏o˝y∏ wniosek o odwo∏anie.

§ 11. Minister dokonuje skreÊlenia z listy eksper-
tów w przypadku:

1) odwo∏ania eksperta;

2) up∏ywu okresu, na który zosta∏ powo∏any;

3) Êmierci eksperta.

§ 12. Ekspert zostaje niezw∏ocznie powiadomiony
o skreÊleniu z listy ekspertów wraz z podaniem przy-
czyny oraz terminem skreÊlenia, z wy∏àczeniem przy-
padku, o którym mowa w § 11 pkt 3.

§ 13. 1. Ekspertowi przys∏uguje wynagrodzenie za
ka˝dà wydanà opini´, w wysokoÊci ustalonej przez in-
stytucj´ korzystajàcà z opinii eksperta, z uwzgl´dnie-
niem wymaganego wk∏adu pracy i specjalistycznego
charakteru sporzàdzanej opinii, nieprzekraczajàcej
trzykrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej, og∏oszonego przez Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Statystycznego za rok poprze-
dzajàcy rok sporzàdzenia opinii.

2. Instytucja korzystajàca z opinii eksperta mo˝e
ustaliç wynagrodzenie wy˝sze od okreÊlonego
w ust. 1, je˝eli jest to uzasadnione rodzajem i stop-
niem z∏o˝onoÊci opiniowanego projektu. W tym przy-
padku wynagrodzenie nie mo˝e zostaç podwy˝szone
wi´cej ni˝ o 50 % maksymalnego wynagrodzenia
okreÊlonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie jest wyp∏acane przez instytucj´
korzystajàcà z opinii eksperta.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.


