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WIB-EKS-PZ-01/04.00/1 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT  

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii   

jako Podmiot Zarządzający Programem  

Wirtualny Instytut Badawczy  

 

zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów  

powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający  

dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”). 

finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki  

w następujących dziedzinach:  

 

1) naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia 

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna – onkologia 

 

O wpis do Wykazu Ekspertów WIB mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:  

o korzystają z pełni praw publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej lub – w przypadku Ekspertów 

zagranicznych – w państwie ojczystym lub państwie stałego pobytu; 

o posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

o nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo 

skarbowe, a w szczególności przestępstwo o charakterze korupcyjnym, a także przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 

określone w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

o nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

o posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w wymaganym zakresie, 

tj. posiadają: 

• w przypadku kandydata na Eksperta w dziedzinie naukowej – biotechnologia medyczna – 

onkologia:  

o co najmniej stopień naukowy doktora w którejkolwiek z dyscyplin naukowych  

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk inżynieryjno-technicznych 

lub nauk ścisłych i przyrodniczych oraz udokumentowany, uznany dorobek naukowy 
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w obszarze biotechnologii lub onkologii, a także osiągnięcia i doświadczenie  

w kierowaniu zespołami badawczymi, w tym w środowisku międzynarodowym;  

o osiągniecia naukowe w udziale w merytorycznej pracy w zespołach badawczych, 

w tym w środowisku międzynarodowym (w zagranicznych ośrodkach naukowych, 

przedsiębiorstwach), które zakończyły się wypracowaniem technologii, wynalazków, 

opracowaniem cząsteczki aktywnej itp. i które były podstawą rozpoczęcia badań 

klinicznych;  

o dorobek publikacyjny: monografie, publikacje, w tym w renomowanych 

indeksowanych wydawnictwach/czasopismach zagranicznych – bezpośrednio 

związane z obszarem biotechnologii medycznej – onkologii lub międzynarodowe/ 

prestiżowe wyróżnienia wynikające z prowadzonych prac naukowych; 

• w przypadku kandydata na Eksperta w dziedzinie gospodarczo-społecznej:  

o wykształcenie wyższe oraz udokumentowany dorobek i doświadczenie zawodowe  

w zakresie innowacji, komercjalizacji, wdrażania innowacyjnych rozwiązań  

w obszarze B+R, które doprowadziły do rozpoczęcia badań klinicznych;   

o doświadczenie w zarządzaniu funduszami podwyższonego ryzyka (seed funds, VC, 

etc.), 

o nie pozostają w stosunku pracy z Podmiotem Zarządzającym, tj. Siecią Badawczą Łukasiewicz – 

PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii; 

o wyrażą zgodę na umieszczenie danych w Wykazie Ekspertów WIB i wyrażą zgodę na ich 
przetwarzanie. 
 

Zakres zadań Ekspertów Programu WIB:  

1. Przeprowadzanie, zgodnie z Regulaminem Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych 

prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, oceny 

merytorycznej wniosków o finansowanie Zespołów Badawczych w ramach Programu WIB. 

2. Udział w Panelu Ekspertów w procesie oceny merytorycznej Wniosków o finansowanie Zespołów 

Badawczych w ramach Programu WIB. 

3. Udział w procedurze odwoławczej w szczególności poprzez dokonanie analizy o charakterze 

merytorycznym w zakresie wniesionego odwołania od wyniku oceny merytorycznej. 

4. Dokonywanie okresowej Ewaluacji Naukowej oraz oceny końcowej Zespołów Badawczych w oparciu 

o przyjęte przez Podmiot Zarządzający Kryteria Ewaluacji Naukowej. 

5. Sporządzanie na wniosek Ł-PORT dodatkowych opinii dotyczących Ewaluacji Naukowej Zespołów 

Badawczych w ramach Programu WIB. 

6. Sporządzanie na wniosek Ł-PORT opinii co do zasadności ponoszonych wydatków przez Zespół 

Badawczy działający w ramach Programu WIB oraz zgodności poniesionego wydatku z Umową  

o finansowanie i jego związku z obszarem działalności naukowej określonym Komunikatem  

o obszarze działalności. 

7. Wydawanie na wniosek Ł-PORT innych opinii w zakresie niezbędnym do prawidłowego zarządzania 

Programem WIB. 
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Wysokość wynagrodzenia Eksperta 

 

Lp. Rodzaj zadań 
wynagrodzenia 

brutto (w PLN) 

1. 

Przeprowadzenie zgodnie z Regulaminem Konkursu Ofert na wyłonienie 

Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie 

Wirtualnego Instytutu Badawczego oceny merytorycznej (jednego) 

Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego w ramach Programu 

WIB. 

1 500,00 

2. 

Udział w (jednym) Panelu Ekspertów w procesie oceny merytorycznej 

Wniosków o finansowanie Zespołów Badawczych w ramach Programu 

WIB. 

2 000,00 

3. 

Wydanie (jednej) opinii w procedurze odwoławczej w szczególności 

poprzez dokonanie analizy o charakterze merytorycznym w zakresie 

wniesionego odwołania od wyniku oceny merytorycznej. 

2 000,00 

4. 

Wydanie (jednej) opinii dot. okresowej Ewaluacji Naukowej oraz oceny 

końcowej Zespołów Badawczych w oparciu o przyjęte przez Podmiot 

Zarządzający Kryteria Ewaluacji Naukowej. 

2 000,00 

5. 
Sporządzanie na wniosek Ł-PORT (jednej) dodatkowej opinii dotyczącej 

Ewaluacji Naukowej Zespołów Badawczych w ramach Programu WIB. 
2 000,00 

6. 

Sporządzanie na wniosek Ł-PORT (jednej) opinii co do zasadności 

ponoszonych wydatków przez Zespół Badawczy działający w ramach 

Programu WIB oraz zgodności poniesionego wydatku z Umową  

o finansowanie i jego związku z obszarem działalności naukowej 

określonym Komunikatem o obszarze działalności. 

1 000,00 

7. 
Wydanie na wniosek PORT (jednej) opinii w zakresie niezbędnym  

do prawidłowego zarządzania Programem WIB. 

Wymiar 

wynagrodzenia 

uzgadniany 

indywidualnie 

 

 

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu Ekspertów WIB powinna złożyć: 

1. wypełniony, własnoręcznie podpisany i zeskanowany wniosek o wpis do Wykazu Ekspertów WIB,  

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z oświadczeniami i zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych, 

2. skany dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz 

doświadczenia zawodowego i posiadanych uprawnień w wybranej dziedzinie. 

 

Termin składania wniosków 

Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów WIB należy składać w terminie  

od 1 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. do godziny 16:00 

Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem dokumenty zostaną dostarczone za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl.  

mailto:wib@port.lukasiewicz.gov.pl
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Sposób składania wniosków 

Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej (z wyłączeniem podpisów), a następnie wraz z załącznikami 

złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl. 

Wiadomość należy opatrzyć tytułem: nabór Ekspertów Programu WIB 

 

Informacje dodatkowe  

Szczegółowe zasady naboru określa dokument Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów 

powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut 

Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań 

zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze 

środków Funduszu Polskiej Nauki, złożenie wniosku o wpis do Wykazu Ekspertów WIB nie jest równoznaczne 

z uzyskaniem statusu Eksperta Programu WIB. 

Zgodnie z § 8 ust. 19 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań 

zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego 

ze środków Funduszu Polskiej Nauki, wpisanie na listę Ekspertów WIB nie stanowi podstawy do jakichkolwiek 

roszczeń wobec Podmiotu Zarządzającego. 

 
 

Wykaz Ekspertów WIB zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.wib.port.org.pl 
 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu WIB pod numerem telefonu: 71 734 76 68. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Wniosek o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB wraz z oświadczeniami i zgodą na przetwarzanie danych 

mailto:wib@port.lukasiewicz.gov.pl
http://www.wib.port.org.pl/

