
Załącznik nr 2 do Zasad współpracy z ekspertami 
 

 

 

Kwoty wynagrodzeń ekspertów 

 

1) Kwoty wynagrodzeń ekspertów – członków komisji oceny projektów (KOP) w programie TEAM-NET 

finansowanym w ramach Działania 4.4 PO IR biorących udział w I lub II posiedzeniu panelu: 

a) wynagrodzenie w wysokości brutto: 650 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) albo 150 

euro (słownie: sto pięćdziesiąt euro) albo 165 USD (słownie: sto sześćdziesiąt pięć dolarów 

amerykańskich) albo 130 GBP (słownie: sto trzydzieści funtów brytyjskich) za udział w 

jednodniowym posiedzeniu panelu, w przypadku oceny czterech i mniej wniosków na panelu 

b) wynagrodzenie w wysokości brutto: 1.300 PLN (słownie: jeden tysiące trzysta złotych) albo 300 

euro (słownie: trzysta euro) albo 330 USD (słownie: trzysta trzydzieści dolarów amerykańskich) 

albo 260 GBP (słownie: dwieście sześćdziesiąt funtów brytyjskich) za udział w jednodniowym 

posiedzeniu panelu, w przypadku oceny minimum 5 (pięciu) wniosków na panelu. 

c) wynagrodzenie w wysokości brutto: 2.150 PLN (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) 

albo 500 euro (słownie: pięćset euro) albo 550 USD (słownie: pięćset pięćdziesiąt dolarów 

amerykańskich) albo 430 GBP (słownie: czterysta trzydzieści funtów brytyjskich) za udział w 

dwudniowym posiedzeniu panelu, 

d) wynagrodzenie w wysokości brutto: 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) albo 700 euro 

(słownie: siedemset euro) albo 770 USD (słownie: siedemset siedemdziesiąt dolarów 

amerykańskich) albo 600 GBP (słownie: sześćset funtów brytyjskich) za udział w trzydniowym 

posiedzeniu panelu. 

2) Kwota wynagrodzenia eksperta za sporządzanie opinii w ramach procedury weryfikacji złożonych 

protestów, obejmujące również udział w pracach komisji ds. protestów w programie TEAM-NET 

finansowanym w ramach Działania 4.4 PO IR za każdy zweryfikowany protest wynosi brutto 450 

PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) albo 110 EUR (słownie: sto dziesięć euro) albo 120 

USD (słownie: sto dwadzieścia dolarów amerykańskich) albo 90 GBP (słownie: dziewięćdziesiąt 

funtów brytyjskich). 

3) Kwoty wynagrodzeń ekspertów zaangażowanych do realizacji działań IW wynikających z zawartych 

umów o dofinansowanie projektu w programach TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING i 

POWROTY finansowanych w ramach Działania 4.4 PO IR, tj. sporządzania opinii w zakresie 

propozycji zmian w realizowanych projektach (Wniosek o wprowadzenie zmian) oraz oceny 

sprawozdań i postępów projektów w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie: 

a) w przypadku, gdy przygotowanie opinii nie będzie wiązało się z podróżą do miejsca realizacji 

projektu wynagrodzenie w wysokości brutto od 200 PLN (słownie: dwieście złotych) albo 45 

EUR (słownie: czterdzieści pięć euro) albo 55 USD (słownie: pięćdziesiąt pięć dolarów 



 

 

amerykańskich) albo 40 GBP (słownie: czterdzieści funtów brytyjskich) do wysokości brutto 

400 PLN (słownie: czterysta złotych) albo 90 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt euro) albo 110 USD 

(słownie: sto dziesięć dolarów amerykańskich) albo 80 GBP (słownie: osiemdziesiąt funtów 

brytyjskich); wybór stawki wynagrodzenia w ramach wskazanego powyżej przedziału ustalany 

jest przez dyrektora DP na podstawie złożoności i obszerności opiniowanych dokumentów  

b) w przypadku, gdy przygotowanie opinii będzie wiązało się z podróżą do miejsca realizacji 

projektu (i miejsce realizacji projektu nie jest miejscowością zamieszkania ani zatrudnienia 

eksperta), dodatkowe wynagrodzenie eksperta ponad kwotę przewidzianą w pkt. a) (powyżej) 

w wysokości brutto: 400 PLN (słownie: czterysta złotych) albo 90 EUR (słownie: 

dziewięćdziesiąt euro) albo 110 USD (słownie: sto dziesięć dolarów amerykańskich) albo 80 

GBP (słownie: osiemdziesiąt funtów brytyjskich), 

4) Kwoty wynagrodzeń ekspertów zaangażowanych do realizacji działań IW wynikających z zawartych 

umów o dofinansowanie projektu w programie TEAM NET finansowanego w ramach Działania 4.4 

PO IR, tj. sporządzania opinii w zakresie propozycji zmian w realizowanych projektach (Wniosek o 

wprowadzenie zmian) oraz oceny sprawozdań i postępów projektów w trakcie realizacji umowy o 

dofinansowanie: 

a) w przypadku, gdy przygotowanie opinii nie będzie wiązało się z podróżą do miejsca realizacji 

projektu wynagrodzenie w wysokości brutto od 200 PLN (słownie: dwieście złotych) albo  45 

EUR (słownie: czterdzieści pięć euro) albo 55 USD (słownie: pięćdziesiąt pięć dolarów 

amerykańskich) albo  40 GBP (słownie: czterdzieści funtów brytyjskich) do wysokości brutto 

750 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) albo  180 EUR (słownie: sto osiemdziesiąt) 

albo  200 USD (słownie: dwieście dolarów amerykańskich) albo  155 GBP (słownie: sto 

pięćdziesiąt pięć funtów brytyjskich); wybór stawki wynagrodzenia w ramach wskazanego 

powyżej przedziału ustalany jest przez dyrektora DP na podstawie złożoności i obszerności 

opiniowanych dokumentów, 

b) w przypadku, gdy przygotowanie opinii będzie wiązało się z podróżą do miejsca realizacji 

projektu (i odwiedzane miejsce realizacji projektu nie jest miejscowością zamieszkania ani 

zatrudnienia eksperta), dodatkowe wynagrodzenie eksperta ponad kwotę przewidzianą w pkt. 

a) (powyżej) w wysokości brutto: 400 PLN (słownie: czterysta złotych) albo 90 EUR (słownie: 

dziewięćdziesiąt euro) albo 110 USD (słownie: sto dziesięć dolarów amerykańskich) albo 80 

GBP (słownie: osiemdziesiąt funtów brytyjskich), za każdą podróż. 

5) Kwoty wynagrodzeń ekspertów zaangażowanych do realizacji działań IW wynikających z zawartych 

umów o dofinansowanie projektu w programie TEAM-NET, tj. sporządzania opinii w zakresie oceny 

śródokresowej projektu za każdy oceniany projekt wynosi brutto 1.300 PLN (słownie: jeden tysiące 

trzysta złotych) albo 300 euro (słownie: trzysta euro) albo 330 USD (słownie: trzysta trzydzieści 

dolarów amerykańskich) albo 260 GBP (słownie: dwieście sześćdziesiąt funtów brytyjskich). 

6) Kwota wynagrodzenia eksperta za sporządzanie oceny realizacji zakresu rzeczowego projektu 

badawczego na jego zakończenie zgodnie z dokumentem Lista sprawdzająca projektu dla kontroli 

na zakończenie realizacji projektu w programach TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING i 

POWROTY finansowanych w ramach Działania 4.4 PO IR za każdy oceniany projekt wynosi brutto 

550 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) albo 130 EUR (słownie: sto trzydzieści euro) albo 



 

 

140 USD (słownie: sto czterdzieści dolarów amerykańskich) albo 110 GBP (słownie: sto dziesięć 

funtów brytyjskich). 

7) Kwota wynagrodzenia eksperta za sporządzanie oceny realizacji zakresu rzeczowego projektu 

badawczego na jego zakończenie zgodnie z dokumentem Lista sprawdzająca projektu dla kontroli 

na zakończenie realizacji projektu w programach TEAM NET realizowanego w ramach Działania 4.4 

PO IR za każdy oceniany projekt wynosi brutto 1100 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych) albo 

260 EUR (słownie: dwieście sześćdziesiąt euro) albo 280 USD (słownie: dwieście osiemdziesiąt 

dolarów amerykańskich) albo 220 GBP (słownie: dwieście dwadzieścia funtów brytyjskich). 

8) Kwoty wynagrodzeń ekspertów zaangażowanych do realizacji działań IW wynikających z zawartych 

umów o dofinansowanie projektu w programach TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING i 

POWROTY finansowanych w ramach Działania 4.4 PO IR, tj. sporządzania opinii w zakresie 

wniosków o zmiany w projekcie składanych w ramach dokumentu Uzupełnienie dokumentacji 

konkursowych dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych 

projektach, lub wniosków o zakup aparatury specjalistycznej składanych w ramach dokumentu 

„Uzupełnieniu Dokumentacji Konkursowej w programie First TEAM w zakresie konkursu o 

dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej”: 

a) dla ekspertów oceniających 1 wniosek wynagrodzenie w wysokości brutto: 450 PLN (słownie: 

czterysta pięćdziesiąt złotych) albo 110 EUR (słownie: sto dziesięć euro) albo 120 USD (słownie: 

sto dwadzieścia dolarów amerykańskich) albo 90 GBP (słownie: dziewięćdziesiąt funtów 

brytyjskich), 

b) dla ekspertów oceniających 2-3 wnioski wynagrodzenie w wysokości brutto: 750 PLN (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt złotych) albo 180 EUR (słownie: sto osiemdziesiąt euro) albo 200 USD 

(słownie: dwieście dolarów amerykańskich) albo 155 GBP (słownie: sto pięćdziesiąt funtów 

brytyjskich), 

c) dla ekspertów oceniających 4-6 wniosków wynagrodzenie w wysokości brutto: 1.300 PLN 

(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) albo 300 euro (słownie: trzysta euro) albo 330 USD 

(słownie: trzysta trzydzieści dolarów amerykańskich) albo 260 GBP (słownie: dwieście 

sześćdziesiąt funtów brytyjskich) 

d) dla ekspertów oceniających 7 lub więcej wniosków w 1 dniu panelu wynagrodzenie 

w wysokości brutto: 1.500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) albo 350 EUR (słownie: 

trzysta pięćdziesiąt euro) albo 390 USD (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dolarów 

amerykańskich) albo 300 GBP (słownie: trzysta funtów brytyjskich). 

9) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dla ekspertów spoza Warszawy, Fundacja zapewni 

zgodnie z obowiązującymi w Fundacji „Zasadami finansowania i zwrotu kosztów podróży i 

noclegów osób niebędących pracownikami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”: 

a) zakwaterowanie na koszt Fundacji albo wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1-2, pkt. 3 ust. 

b), pkt. 4 ust. b) oraz pkt 5-8, podwyższone o koszty zakwaterowania za dobę – w wysokości 

brutto: 400 zł (słownie: czterysta złotych) albo 90 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt euro) albo 

110 USD (słownie: sto dziesięć dolarów amerykańskich) albo 80 GBP (słownie: osiemdziesiąt 

funtów brytyjskich) za dobę, 



 

 

b) podróż do i z Warszawy albo wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1-2, pkt. 3 ust. b), pkt. 4 

ust. b) oraz pkt 5-8, podwyższone o koszty przejazdu – w wysokości brutto: 300 zł (słownie: 

trzysta złotych) albo 70 EUR (słownie: siedemdziesiąt euro) albo 80 USD (słownie: 

osiemdziesiąt dolarów amerykańskich) albo 60 GBP (słownie: sześćdziesiąt funtów 

brytyjskich). 

 


