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Kim jesteÊmy
Europejskie Biuro Selekcji Kadr (EPSO) zosta∏o powo∏ane 26 czerwca 2002 r.,
a rozpocz´∏o swojà dzia∏alnoÊç w styczniu 2003 r. Siedziba Biura znajduje si´
w Brukseli, 80 Avenue de Cortenbergh, B-1049.

Czym si´ zajmujemy
Zadaniem Biura jest organizacja konkursów w celu wybrania wysoko
wykwalifikowanych sta∏ych pracowników na stanowiska we wszystkich
instytucjach i organach Unii Europejskiej, mianowicie w Parlamencie
Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale
SprawiedliwoÊci, Trybunale Obrachunkowym, w biurze Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich, w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony
Danych, w Komitecie Ekonomiczno-Spo∏ecznym i Komitecie Regionów. Biuro
samo w sobie nie jest organem odpowiedzialnym za zatrudnianie pracowników.
EPSO zapewnia równie˝ pomoc w organizacji selekcji kadr na wniosek
poszczególnych instytucji i agencji UE.
Biuro nie odpowiada za rekrutacj´ personelu lokalnego oraz personelu
zatrudnianego na czas okreÊlony za poÊrednictwem agencji, tzn.
zatrudnianego na mocy krajowego prawa pracy, nie zaÊ regulaminu
pracowniczego funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub systemu
stosowanego w przypadku innych urz´dników unijnych.
Powo∏anie Biura gwarantuje jednolite normy i zasady rekrutacji we wszystkich
instytucjach UE.
Ujmujàc to s∏owami Rogera Grassa, Przewodniczàcego Zarzàdu Europejskiego
Biura Selekcji Kadr oraz Sekretarza Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci:
„Zg∏oszenie swojej kandydatury jest cz´sto jednym z pierwszych kontaktów,
jakie ma obywatel UE z jej instytucjami. Do tej pory musia∏ si´ on przedzieraç
przez gàszcz ró˝nych instytucji, których procedury i terminy by∏y zupe∏nie
niezwiàzane ze sobà, a przez to niejasne. Poczàwszy od roku 2003 Biuro
Selekcji Kadr jako swoisty punkt kontaktowy b´dzie dostarczaç informacji
kandydatom, przetwarzaç ich zg∏oszenia oraz b´dzie odpowiedzialne za
praktycznà organizacj´ egzaminów konkursowych. Efektem b´dzie lepsza
jakoÊç us∏ugi dla obywatela, ni˝sze koszty administracyjne dla podatników
oraz lepszy wizerunek instytucji Unii Europejskiej.”

Kariera w sercu Europy
Mo˝liwoÊç pracy istnieje we wszystkich instytucjach Unii Europejskiej.
Zadaniem Biura jest zapewnienie, aby procedury rekrutacyjne gwarantowa∏y
zatrudnienie pracowników na najwy˝szym poziomie - kompetentnych, wydajnych
i umiejàcych zintegrowaç si´ oraz wybranych w oparciu o jak najszersze kryterium
geograficzne spoÊród obywateli paƒstw cz∏onkowskich UE (lub, w przypadku
rozszerzenia, kraju przyst´pujàcego).
Kandydaci wybierani sà na podstawie swoich kwalifikacji, w drodze uczciwych
i otwartych konkursów.

Instytucje UE: informacje ogólne
Unia Europejska opiera si´ na systemie instytucjonalnym nieporównywalnym do ˝adnego innego na Êwiecie.
Paƒstwa cz∏onkowskie przekazujà cz´Êç swojej suwerennej w∏adzy w niektórych dziedzinach na r´ce niezale˝nych
instytucji europejskich, które reprezentujà interesy Unii jako ca∏oÊci, poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich oraz ich
obywateli. Z zasady Komisja reprezentuje interesy Unii jako ca∏oÊci, podczas gdy rzàd ka˝dego paƒstwa jest
reprezentowany w Radzie Unii Europejskiej. Obywatele natomiast bezpoÊrednio wybierajà cz∏onków Parlamentu
Europejskiego. Demokracja i rzàdy prawa stanowià wi´c podstaw´ struktury UE.
Ten swoisty „trójkàt instytucjonalny” – Komisja, Rada UE i Parlament – otaczajà dwie kolejne instytucje – Trybuna∏
SprawiedliwoÊci oraz Trybuna∏ Obrachunkowy – oraz pi´ç innych organów europejskich. Dodatkowo powo∏anych
zosta∏o 16 wyspecjalizowanych agencji, które zajmujà si´ kwestiami czysto technicznymi, naukowymi lub
administracyjnymi.

●

Parlament Europejski
Wybierany co pi´ç lat w wyborach powszechnych
i bezpoÊrednich Parlament Europejski jest wyrazem
demokratycznej woli obywateli UE. Reprezentowane sà
w nim wszystkie du˝e partie polityczne paƒstw cz∏onkowskich,
które funkcjonujà w formie politycznych ugrupowaƒ
ogólnoeuropejskich. Parlament posiada szerokie uprawnienia
bud˝etowe i wraz z Radà UE jest wspó∏odpowiedzialny za
decyzje w wi´kszoÊci spraw zwiàzanych z prawodawstwem
Unii Europejskiej.

●

Rada Unii Europejskiej

●

Trybuna∏ SprawiedliwoÊci zapewnia jednolità interpretacj´
i skuteczne stosowanie prawa wspólnotowego. Rozstrzyga
on spory, których stronami mogà byç paƒstwa cz∏onkowskie,
instytucje UE, osoby prawne oraz fizyczne. Przy Trybunale
SprawiedliwoÊci utworzono w 1989 roku Sàd Pierwszej
Instancji.

Rada UE jest podstawowym organem decyzyjnym Unii
Europejskiej. Jest najlepszym odzwierciedleniem struktury
paƒstw cz∏onkowskich, których przedstawiciele regularnie
spotykajà si´ w jej ramach na szczeblu ministerialnym. Sk∏ad
osobowy na poszczególnych spotkaniach Rady UE zale˝y
od tematu przewidzianego spotkania: sprawy zagraniczne,
finanse, edukacja, telekomunikacja i inne.

●
●

Komisja Europejska

Trybuna∏ Obrachunkowy
Trybuna∏ Obrachunkowy kontroluje regularnoÊç i legalnoÊç
wp∏ywów i wydatków Wspólnot Europejskich. Monitoruje tak˝e
zarzàdzanie Êrodkami bud˝etowymi Unii Europejskiej
i zapewnia przestrzeganie zasad prawid∏owego zarzàdzania
Êrodkami finansowymi.

Komisja Europejska reprezentuje i stoi na stra˝y interesów
Unii Europejskiej. Powo∏uje si´ jà co pi´ç lat, zawsze w ciàgu
szeÊciu miesi´cy od wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Procedura powo∏ania Komisji jest nast´pujàca:
◆ Rzàdy paƒstw cz∏onkowskich wspólnie ustalajà
kandydatur´ nowego Przewodniczàcego Komisji.

Trybuna∏ SprawiedliwoÊci

●

◆ Desygnowany na Przewodniczàcego Komisji
w porozumieniu z rzàdami paƒstw cz∏onkowskich
wybiera pozosta∏ych cz∏onków Komisji.

Europejski Rzecznik
Praw Obywatelskich
Najwa˝niejszym zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich
jest rozstrzyganie przypadków nieprawid∏owego zarzàdzania
podczas dzia∏aƒ instytucji lub organów Wspólnot Europejskich.

◆ Nast´pnie nowo wybrany Parlament przes∏uchuje
i opiniuje ca∏e kolegium. Po zatwierdzeniu przez
Parlament Komisja mo˝e oficjalnie rozpoczàç prac´
poczàwszy od stycznia nast´pnego roku.

Ka˝dy obywatel Unii Europejskiej lub obywatel innego paƒstwa
mieszkajàcy na terenie paƒstwa cz∏onkowskiego UE mo˝e
wnieÊç skarg´ do Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo to
przys∏uguje równie˝ osobom prawnym, stowarzyszeniom czy
innym organizacjom, których siedziba statutowa znajduje si´
na terenie Unii Europejskiej. Rzecznik mo˝e równie˝ wszczàç
post´powanie z w∏asnej inicjatywy.

Komisja jest si∏à nap´dowà unijnego systemu
instytucjonalnego.

●

Europejski Inspektor Ochrony Danych
Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia przestrzeganie
prawa pracowników do prywatnoÊci podczas przetwarzania ich
danych osobowych przez instytucje europejskie.

Organy doradcze
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny reprezentuje poglàdy oraz
interesy zorganizowanego spo∏eczeƒstwa obywatelskiego wobec Komisji,
Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Wszelkie sprawy zwiàzane z politykà
ekonomiczno-spo∏ecznà wymagajà konsultacji z Komitetem. Mo˝e on tak˝e
wydawaç opinie z w∏asnej inicjatywy na inne tematy, które uzna za istotne.

Komitet Regionów
Komitet Regionów zapewnia poszanowanie to˝samoÊci oraz prerogatyw
regionalnych i lokalnych. Konsultacji z Komitetem wymagajà sprawy
zwiàzane z politykà regionalnà, ochronà Êrodowiska i edukacjà.
Sk∏ada si´ on z przedstawicieli w∏adz regionalnych i lokalnych.

Nie ma drugiej takiej pracy
Administracja UE przypomina inne administracje paƒstwowe i pe∏ni w∏aÊciwie
wszystkie funkcje paƒstwa. Praca dla Unii Europejskiej jest wyzwaniem. Trudno by∏oby
znaleêç drugà takà instytucj´ zarówno pod wzgl´dem wykonywanej tu pracy, jak
i prawdziwie wielokulturowego Êrodowiska. Bez wzgl´du na charakter wykonywanej
pracy, szeroki zakres dzia∏alnoÊci UE w po∏àczeniu z jej stosunkowo niewielkim
obszarem oznacza sporà odpowiedzialnoÊç pracownika ju˝ na wczesnym etapie
kariery zawodowej.

Jakà prac´ b´dziesz wykonywa∏?
(1) Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e Rada przyj´∏a nowy regulamin
pracowniczy. Zawiera on, mi´dzy innymi, nowy system
Êcie˝ek kariery. Dla osób z wy˝szym wykszta∏ceniem
oznacza to zaszeregowanie w nowej kategorii
„administrator” (lub A*, kategorii przejÊciowej obowiàzujàcej
w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2006 r.). Wi´cej
informacji na temat reformy administracyjnej oraz nowego
systemu Êcie˝ek kariery mo˝na znaleêç w „Regulaminie
pracowniczym funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich”.

Ta kwestia zale˝y od konkretnej instytucji oraz poziomu, na który zostaniesz
zakwalifikowany, a tak˝e Twoich zdolnoÊci i motywacji. Istniejà mo˝liwoÊci
regularnego awansu w miar´ zdobywanego doÊwiadczenia i podwy˝szania
kwalifikacji.

Mo˝liwoÊci dla osób z wy˝szym wykszta∏ceniem (1)
Podstawowym poziomem zaszeregowania jest poziom AD5 („administrator”,
obecnie A*5) - dotyczy on osób, które nie posiadajà znaczàcego doÊwiadczenia
zawodowego. Konkursy organizowane sà równie˝ na wy˝szych poziomach
zaszeregowania, na przyk∏ad AD6 (A*6) dla osób posiadajàcych co najmniej
trzyletnie doÊwiadczenie zawodowe. Praca na stanowisku kategorii AD w Unii
Europejskiej b´dzie wymagajàca. B´dzie trzeba wykazaç si´
dynamizmem i inicjatywà, jak równie˝ umiej´tnoÊciami
zarzàdzania Êrodkami i personelem o bardzo zró˝nicowanym
pochodzeniu. Trzeba b´dzie umieç wyra˝aç si´ jasno w mowie
i piÊmie. Trzeba b´dzie umieç zarzàdzaç w∏asnym - cz´sto
bardzo napi´tym - planem pracy.
Wysi∏ek si´ jednak op∏aca. Nowy funkcjonariusz Unii
Europejskiej mo˝e spodziewaç si´ ciekawej kariery.
Wi´kszoÊç mo˝liwoÊci zatrudnienia dla osób z wy˝szym
wykszta∏ceniem to stanowiska zwiàzane z administracjà
i zarzàdzaniem, dost´pne dla absolwentów ró˝nych kierunków
studiów wy˝szych. Zadaniem na nowym stanowisku mo˝e
okazaç si´ tworzenie nowego prawodawstwa w dziedzinie
Êrodowiska, uczestnictwo w negocjacjach z paƒstwami
trzecimi czy pomoc we wdra˝aniu zasad wspólnej polityki
rolnej. Mogà to byç tak˝e zadania zwiàzane z procedurami
legislacyjnymi UE, interpretacjà i zastosowaniem prawa
wspólnotowego, kontrolà zarzàdzania finansami instytucji
UE lub uczestnictwem w konkretnym programie badawczym.

Szerokie spektrum mo˝liwoÊci kariery
Mo˝liwoÊci dla badaczy i naukowców
Komisja Europejska zatrudnia pracowników wyspecjalizowanych w dziedzinie badaƒ
naukowych. Rekrutacja pracowników w Dyrekcji Generalnej ds. Badaƒ Naukowych
oparta jest na potrzebach poszczególnych programów badawczych i z zasady
przeprowadzana jest w drodze otwartych konkursów. Wi´cej informacji na temat umów
na czas okreÊlony mo˝na znaleêç na stronach rekrutacyjnych Dyrekcji Generalnej
ds. Badaƒ Naukowych.

Mo˝liwoÊci dla lingwistów
W zwiàzku z wieloj´zycznym Êrodowiskiem pracy Unia Europejska ma do zaoferowania
ciekawe i zró˝nicowane Êcie˝ki kariery w dziedzinie t∏umaczeƒ ustnych i pisemnych.
Z zasady niezb´dna jest znajomoÊç co najmniej dwóch oficjalnych j´zyków Unii
Europejskiej poza j´zykiem rodzimym; natomiast na potrzeby niektórych konkursów
mo˝e byç wymagana konkretna ich kombinacja. Struktura zatrudnienia nowych
pracowników jest taka sama, jak innych pracowników kategorii A. Wi´cej informacji na
temat mo˝liwoÊci pracy dla lingwistów mo˝na uzyskaç na poÊwi´conych t∏umaczeniom
stronach serwera Europa, jak równie˝ w Dyrekcji Generalnej ds. T∏umaczeƒ
Pisemnych lub Dyrekcji Generalnej ds. T∏umaczeƒ Konferencyjnych Komisji
Europejskiej. S∏u˝by t∏umaczeniowe istniejà tak˝e przy Trybunale SprawiedliwoÊci,
Parlamencie Europejskim, Radzie, Trybunale Obrachunkowym oraz Komitecie
Ekonomiczno-Spo∏ecznym i Komitecie Regionów (w przypadku ostatnich czterech
organów sà to tylko s∏u˝by t∏umaczeƒ pisemnych).

Mo˝liwoÊci w ka˝dej dziedzinie
(2) Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e Rada przyj´∏a
nowy regulamin pracowniczy. Zawiera on
mi´dzy innymi nowy system Êcie˝ek kariery.
Dla osób z wykszta∏ceniem Êrednim oznacza
to zaszeregowanie w nowej kategorii
„asystent” (lub B*, C*, czyli kategorii
przejÊciowej obowiàzujàcej w okresie od
1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2006 r.). Wi´cej
informacji na temat reformy administracyjnej
oraz nowego systemu Êcie˝ek kariery mo˝na
znaleêç w Regulaminie pracowniczym
funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich.
(3) Wi´cej informacji na temat zaszeregowania
pracowników kontraktowych mo˝na znaleêç
w Regulaminie pracowniczym funkcjonariuszy
Wspólnot Europejskich.

Szeroki wachlarz mo˝liwoÊci pracy obejmuje m. in. interesujàce i satysfakcjonujàce
stanowiska w takich dzia∏ach, jak technologie informacyjne, ekonomia, finanse, nauki
polityczne, kontrola ksiàg finansowych i prawo (na przyk∏ad w Trybunale SprawiedliwoÊci
czy s∏u˝bach prawnych Komisji). Âcie˝ki kariery oparte o wykszta∏cenie lub doÊwiadczenie
zawodowe w kilku dziedzinach, takie jak weryfikator prawny (lingwista prawnik) czy
specjalista ds. teleinformatyki, pokazujà, jak szerokie jest spektrum kariery zawodowej i jak
fascynujàce mogà byç perspektywy takiej kariery w UE.

Kariera dla osób ze Êrednim wykszta∏ceniem

(2)

Stanowiska dla osób nieposiadajàcych dyplomu ukoƒczenia studiów wy˝szych sà
przeznaczone dla absolwentów szkó∏ Êrednich lub pomaturalnych. Z zasady wymaga
si´ od nich równie˝ co najmniej dwu- lub trzyletniego doÊwiadczenia zawodowego
(które mo˝e obejmowaç specjalistyczne szkolenie). Osoby ze Êrednim wykszta∏ceniem
sà zaszeregowane jako „asystenci” (AST lub stanowiska B*, C*) i sà odpowiedzialne
g∏ównie za wdra˝anie polityk we wszystkich obszarach dzia∏alnoÊci UE. Ró˝norodnoÊç
tych obszarów jest ogromna: zagadnienia dotyczàce konkurencji, kwestie bud˝etowe,
administracja celna, technologie informatyczne i obliczeniowe, a tak˝e przeprowadzanie
kontroli na ca∏ym Êwiecie.
Osoby te mogà równie˝ pe∏niç funkcje administracyjne i sekretarskie. Praca na tych
stanowiskach jest równie˝ bardzo ró˝norodna i odpowiedzialna.

Inne rodzaje zatrudnienia
Rekrutacja urz´dników UE zatrudnianych na sta∏e
odbywa si´ w drodze otwartych konkursów.
Ponadto instytucje unijne zatrudniajà pewnà liczb´
pracowników tymczasowych i pomocniczych, a tak˝e
pracowników wynaj´tych na czas okreÊlony za
poÊrednictwem agencji. Przewiduje si´, ˝e do
30 kwietnia 2006 r. umowy dla personelu tymczasowego
i pomocniczego zostanà zastàpione nowymi umowami,
zgodnie z którymi pracownicy niezatrudnieni na sta∏e
uzyskajà miano pracowników kontraktowych (3).
Zawieranie indywidualnych umów na czas okreÊlony le˝y
w gestii konkretnych instytucji, nie jest zatem cz´Êcià
zadaƒ Biura. Informacje na ten temat mo˝na uzyskaç od
s∏u˝b ds. personelu i konkursów instytucji UE oraz
znaleêç na naszych stronach internetowych w dziale
umów na czas okreÊlony.

Jak przebiega proces rekrutacji
personelu zatrudnianego na sta∏e?
Rekrutacja personelu przebiega w oparciu o system otwartych konkursów,
z zasady og∏aszanych w prasie codziennej i/lub periodykach publikowanych
w paƒstwach cz∏onkowskich, prasie specjalistycznej, na stronach internetowych,
a tak˝e w Dzienniku Urz´dowym zamieszczonym na stronie internetowej EPSO.
Konkursy ró˝nià si´ mi´dzy sobà w zale˝noÊci od potrzeb danych instytucji.
Zawiadomienie o konkursie, opublikowane w Dzienniku Urz´dowym, zawiera
wszystkie istotne informacje, tj. zakres obowiàzków na danym stanowisku, liczb´
stanowisk na liÊcie rezerwowej, wymagania dotyczàce kwalifikacji i doÊwiadczenia
oraz wszelkie inne informacje istotne dla procesu rekrutacji.
Kandydaci muszà byç obywatelami kraju UE (lub, w przypadku konkursów zwiàzanych
z rozszerzeniem, kraju przyst´pujàcego do UE) oraz znaç p∏ynnie co najmniej dwa
j´zyki urz´dowe UE (lub przysz∏e j´zyki urz´dowe, tak˝e w przypadku rozszerzenia).
W przypadku konkursów dla lingwistów wymagania j´zykowe sà wy˝sze.
Poniewa˝ konkursy organizowane sà na potrzeby konkretnych instytucji,
ich harmonogram jest nieregularny.
Niektóre konkursy lub serie konkursów mogà dotyczyç wy∏àcznie niektórych
paƒstw cz∏onkowskich, krajów przyst´pujàcych do UE lub niektórych j´zyków
(np. w przypadku nowych krajów przyst´pujàcych do UE).
Procedura selekcji zazwyczaj rozpoczyna si´ testami wst´pnymi, które obejmujà
testy wielokrotnego wyboru sprawdzajàce umiej´tnoÊç rozumienia tekstu pisanego,
w niektórych przypadkach tak˝e umiej´tnoÊç operowania danymi liczbowymi, oraz
wiedz´ na temat Unii Europejskiej. W zale˝noÊci od przypadku mo˝e zostaç tak˝e
przeprowadzony test wst´pny z wiedzy specjalistycznej. Nast´pnym etapem jest
egzamin pisemny, a ostatnià cz´Êç procesu rekrutacji stanowi egzamin ustny.
Poszczególne cz´Êci konkursu oraz typy testów sà szczegó∏owo opisywane
w og∏oszeniach o konkursach. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e j´zykiem kilku lub wszystkich
testów b´dzie drugi j´zyk kandydata. Po przeprowadzeniu konkursu sporzàdza si´
list´ osób, które pozytywnie przesz∏y przez wszystkie etapy, a osoby z najlepszymi
wynikami trafiajà na list´ rezerwowà kandydatów na konkretne stanowiska.
W przypadku wakatu dana instytucja mo˝e z takiej listy wy∏oniç grup´ osób, które
zostanà zaproszone na rozmow´ kwalifikacyjnà. Kandydaci, którzy przeszli procedur´
selekcji i znaleêli si´ na liÊcie rezerwowej, nie majà zagwarantowanego zatrudnienia
w instytucjach UE, poniewa˝ zale˝y to od liczby wolnych w danej chwili stanowisk.

Szkolenia
Nowi pracownicy przechodzà szkolenia, by móc skutecznie wype∏niaç swoje obowiàzki.
Na poczàtku nowy pracownik uczestniczy w serii szkoleƒ wprowadzajàcych, które
pomogà mu odnaleêç si´ w prawdziwie mi´dzynarodowym otoczeniu.
W dalszej kolejnoÊci mo˝e on przejÊç szkolenia w dziedzinie doskonalenia umiej´tnoÊci
zarzàdzania, nauki kolejnych j´zyków obcych oraz podnoszàce kwalifikacje ÊciÊle
zwiàzane z wykonywanà pracà. Przed swoim pierwszym awansem nowy urz´dnik
b´dzie musia∏ wykazaç si´ dobrà znajomoÊcià trzeciego j´zyka.

Równe szanse
Europejskie Biuro Selekcji Kadr ÊciÊle trzyma si´ zasady, ˝e ka˝da organizacja
powinna byç faktycznym odzwierciedleniem spo∏eczeƒstwa, jakiemu s∏u˝y.
Stanowiska w UE sà dost´pne dla wszystkich obywateli paƒstw cz∏onkowskich
pod warunkiem, ˝e spe∏niajà oni kryteria wyboru na dane stanowisko. Instytucje
europejskie stosujà polityk´ równych szans i akceptujà kandydatów niezale˝nie
od p∏ci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub spo∏ecznego, cech
genetycznych, j´zyka, wyznania, poglàdów politycznych i innych, przynale˝noÊci
do mniejszoÊci narodowej, majàtku, urodzenia, niepe∏nosprawnoÊci, wieku,
orientacji seksualnej, stanu cywilnego czy te˝ sytuacji rodzinnej.
Zawsze i wsz´dzie, je˝eli tylko jest to mo˝liwe, zapewnia si´ osobom
niepe∏nosprawnym warunki, które pozwalajà im konkurowaç na tych samych
prawach z osobami w pe∏ni sprawnymi, a kandydaci, którzy pozytywnie przejdà
proces rekrutacji, majà zapewnionà skutecznà integracj´ w otoczeniu zawodowym.
W instytucjach UE nie toleruje si´ dyskryminacji. Kierujàc si´ w pierwszym rz´dzie
zasadà zatrudniania osób na podstawie ich kwalifikacji, staramy si´ utrzymaç
równowag´ personelu pod wzgl´dem geograficznym oraz wdra˝amy polityk´
promujàcà powszechniejszy dost´p kobiet do wy˝szych stanowisk.
Instytucje UE obejmujà zró˝nicowanie w szerokim tego s∏owa znaczeniu.

Wynagrodzenie
Przyk∏adowe miesi´czne wynagrodzenie
podstawowe, a tak˝e wysokoÊç dodatków,
Êwiadczeƒ i odliczeƒ mo˝na znaleêç
w Regulaminie pracowniczym funkcjonariuszy
Wspólnot Europejskich. Dane na stronach
internetowych sà uaktualniane co roku. Warunki
wynagrodzenia dla konkretnego stanowiska uj´te
sà w og∏oszeniu o konkursie w cz´Êci „Instrukcje
dla kandydatów”.

Mieszkaç i pracowaç
w sercu Europy
Biura Unii Europejskiej sà rozproszone po ca∏ym
Êwiecie. Niektóre instytucje majà swojà siedzib´ w Luksemburgu. Parlament oraz
Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsman) majà swoje biura w Brukseli,
Luksemburgu oraz Strasburgu, jednak wi´kszoÊç personelu UE pracuje w Brukseli.
Przeprowadzka do Brukseli lub Luksemburga mo˝e byç mi∏ym doÊwiadczeniem.
Te kosmopolityczne stolice po∏o˝one w sercu Europy majà wiele zalet.
Mo˝liwoÊci wyboru zakwaterowania sà liczne, a ceny przyst´pne w porównaniu z innymi
stolicami europejskimi. Sprawny system komunikacji publicznej zapewnia stosunkowo
szybkie i tanie po∏àczenia z przedmieÊç do g∏ównych budynków instytucji UE.
Du˝y wybór szkó∏ u∏atwia wychowywanie dzieci. Do dyspozycji sà szko∏y europejskie,
mi´dzynarodowe, liceum francuskie, szko∏a niemiecka, szko∏a brytyjska, a tak˝e
szko∏y belgijskie i luksemburskie, równie˝ oferujàce nauk´ na wysokim poziomie.
Istnieje równie˝ oferta opieki nad dzieçmi przed i po szkole, a tak˝e ˝∏obki
i przedszkola dla najm∏odszych. Doskona∏a, nowoczesna opieka zdrowotna jest
ogólnie dost´pna.
Oprócz mi´dzynarodowych po∏àczeƒ lotniczych, Bruksela posiada równie˝ doskona∏à
i szybkà komunikacj´ kolejowà, dzi´ki której podró˝ do Pary˝a trwa godzin´ i 25 minut,
a do Londynu 2 godziny i 40 minut. W ka˝dej instytucji znajduje si´ tzw. „Welcome
Office”, czyli biuro, którego personel s∏u˝y pomocà w urzàdzaniu si´ po przeprowadzce
do Brukseli czy Luksemburga, udziela informacji na temat zakwaterowania, szkó∏ itp.
Belgijskie w∏adze powo∏a∏y w Brukseli „Biuro ∏àcznikowe Bruksela - Europa”,
organ majàcy na celu sprawniejszà adaptacj´ jej nowych mieszkaƒców, który
w angielskoj´zycznej sekcji swojej strony internetowej zamieszcza wiele u˝ytecznych
informacji i porad dotyczàcych przeprowadzki do Brukseli. Istnieje równie˝ oficjalna
strona krajowego biura turystyki w Luksemburgu (National Tourist Office of
Luxembourg), podajàca ogólne informacje o kraju i ˝yciu w Luksemburgu.

Sta˝e w instytucjach UE
Je˝eli zamierzasz ubiegaç si´ o stanowisko dost´pne dla osób z wy˝szym
wykszta∏ceniem, warto najpierw wziàç pod uwag´ mo˝liwoÊç zdobycia doÊwiadczenia
zawodowego w instytucjach UE.
Konkurencja na stanowiska sta˝ystów jest bardzo du˝a, ale mo˝liwoÊç odbycia sta˝u
jest wyjàtkowà okazjà, aby przekonaç si´, jak naprawd´ wyglàda praca w instytucjach
unijnych.
Parlament Europejski, Rada UE, Komisja, Trybuna∏ SprawiedliwoÊci, Trybuna∏
Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny, Komitet Regionów oraz biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich - wszystkie te instytucje organizujà sta˝e trwajàce od
3 do 5 miesi´cy. Kandydaci na sta˝ystów muszà posiadaç dyplom ukoƒczenia wy˝szej
uczelni i z regu∏y obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego lub paƒstwa przyst´pujàcego
do Unii. Kandydaci z krajów trzecich stanowià niewielki procent sta˝ystów.
Sta˝ysta mo˝e otrzymaç niewielkà kwot´ na pokrycie kosztów utrzymania podczas
sta˝u. Istniejà tak˝e sta˝e niep∏atne, podczas których sta˝ysta pobiera stypendium lub
jest uprawniony do innej formy dofinansowania. Praca, którà wykonuje sta˝ysta,
zbli˝ona jest do zadaƒ powierzanych m∏odym pracownikom kategorii AD.
Dalsze informacje sà dost´pne na stronach internetowych, których adresy
zamieszczone sà na koƒcu broszury.

Najcz´Êciej zadawane pytania
(FAQ)
Jak mog´ si´ dowiedzieç o terminach konkursów?
Istnieje wiele sposobów na to, by zawsze byç na bie˝àco z informacjami:
• Nale˝y regularnie sprawdzaç strony dotyczàce konkursów na stronach
EPSO serwera Europa.
Najlepiej dodaç t´ stron´ do „Ulubionych” lub zapisaç w inny sposób.
• Mo˝na równie˝ zadzwoniç po informacje na temat rekrutacji do biura
„Info-Recruitment” pod nr (32-2) 299 31 31. Biuro jest czynne od 9.00 do
16.00 w dni robocze, a jego pracownicy z przyjemnoÊcià udzielà wszelkich
informacji. Biuro mieÊci si´ w Brukseli, 80 Avenue de Cortenbergh, B-1049.
• Istniejà tak˝e reprezentacje Komisji Europejskiej w ka˝dym paƒstwie
cz∏onkowskim oraz delegacje w krajach przyst´pujàcych, jak równie˝
biura informacyjne Parlamentu Europejskiego.
• Mo˝na równie˝ zaprenumerowaç Dziennik Urz´dowy, aby otrzymywaç
wszystkie wydania zawierajàce og∏oszenia konkursowe na stanowiska
w instytucjach europejskich. Ten specjalny rodzaj rocznej prenumeraty
Dziennika Urz´dowego „Konkursy” (VJC) mo˝na zamówiç na stronie
Urz´du Publikacji (zamówienia on-line) lub w punkcie sprzeda˝y.
Dziennik Urz´dowy mo˝na równie˝ przeglàdaç bezp∏atnie w Internecie.

Jakie mam szanse?
Instytucje UE dà˝à do pozyskania takiej kadry, która b´dzie jak najlepiej
spe∏niaç ich wymagania. Oferujà one ciekawà prac´, spory pakiet szkoleƒ
oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Konkurencja jest zatem ogromna i szans´
majà tylko najlepsi kandydaci. Nie powinno to jednak zra˝aç osób, które
sàdzà, i˝ spe∏niajà kryteria. Mo˝na samemu sprawdziç swoje si∏y, rozwiàzujàc
testy interaktywne lub testy przyk∏adowe na stronach internetowych Biura.
Nast´pnym krokiem jest znalezienie konkursu, który b´dzie odpowiada∏
naszym umiej´tnoÊciom i kwalifikacjom.

Jak d∏ugo trwa proces rekrutacji?
Biuro Selekcji Kadr dà˝y do zapewnienia wszystkim kandydatom jednakowych
szans i warunków uczestnictwa. Zatem og∏oszenie i organizacja konkursu
z regu∏y odbywa si´ we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich, co jest doÊç
skomplikowanà operacjà. Konkurencja jest bardzo silna i cz´sto nadchodzà
tysiàce zg∏oszeƒ. Na ka˝dym etapie rekrutacji Biuro dok∏ada wszelkich staraƒ,
aby zapewniç uczciwy przebieg konkursu. Skutkiem ubocznym tych staraƒ
jest to, ˝e od momentu og∏oszenia konkursu do chwili utworzenia listy
odpowiednich kandydatów mo˝e up∏ynàç sporo czasu.

Jak wyglàdaç b´dzie rozwój mojej kariery?
Mamy nadziej´, ˝e uda∏o nam si´ pokazaç ogromnà ró˝norodnoÊç dzia∏aƒ
prowadzonych przez instytucje europejskie. Zatrudniony personel mo˝e swobodnie
zmieniaç prac´ w obr´bie instytucji, agencji i innych organów; og∏oszenia na temat
wolnych miejsc pracy w obr´bie instytucji sà regularnie publikowane. Nie ma zatem
w∏aÊciwie ˝adnych ograniczeƒ co do rodzaju wykonywanej pracy. Niedawno mia∏a
miejsce reforma unijnej polityki kadrowej. Jednym z jej celów jest uproszczenie
struktury rozwoju zawodowego i u∏atwienie awansowania z jednej kategorii do innej.

W jaki sposób mo˝na ubiegaç si´ o prac´?
Podania sk∏adane elektronicznie
Wi´kszoÊç konkursów wymaga sk∏adania podaƒ za poÊrednictwem Internetu.
Dla osób niepe∏nosprawnych, które nie sà w stanie z∏o˝yç swojego wniosku
w trybie on-line, przewidziano oczywiÊcie alternatywny tryb sk∏adania podaƒ.

Podania sk∏adane w formie papierowej
Niektóre konkursy b´dà jednak wymaga∏y z∏o˝enia podania w formie papierowej.
W takim przypadku nale˝y dotrzeç do egzemplarza Dziennika Urz´dowego,
w którym znajduje si´ og∏oszenie o konkursie oraz formularze z mo˝liwoÊcià
odczytu optycznego. W przypadku takich konkursów zg∏oszeƒ nale˝y dokonywaç
na wy˝ej wymienionych formularzach i wysy∏aç je pocztà. Formularze zg∏oszeniowe
Êciàgni´te ze strony internetowej nie sà przyjmowane.
Og∏oszenie o konkursie w Dzienniku Urz´dowym, og∏oszenia prasowe oraz
informacje zamieszczone na stronach Biura Selekcji Kadr na temat og∏oszonych
konkursów wyraênie okreÊlajà sposób dokonywania zg∏oszenia.

Nie dowiesz si´,
dopóki nie spróbujesz
JeÊli po przeczytaniu tej broszury wydaje ci si´, ˝e by∏byÊ odpowiednim
pracownikiem instytucji UE, nie czekaj, lecz zacznij dzia∏aç.
Kto wie, jakà rol´ mo˝esz odegraç w kszta∏towaniu Europy jutra?

Dalsze informacje mo˝na uzyskaç
na stronach internetowych:
Unia Europejska on-line
http://europa.eu.int

Instytucje UE, organy doradcze i inne biura
• Parlament Europejski
http://www.europarl.eu.int
• Rada Unii Europejskiej
http://ue.eu.int/cms3_fo/showpage.asp?id=321&lang=pl&mode=g
• Komisja Europejska
http://europa.eu.int/comm
• Dyrekcje Generalne i S∏u˝by Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
• Trybuna∏ SprawiedliwoÊci
http://curia.eu.int/index.htm
• Trybuna∏ Obrachunkowy
http://www.eca.eu.int/services/job/job_competitions_periods_pl.htm
• Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombundsman)
http://www.euro-ombudsman.eu.int
• Europejski inspektor ochrony danych
http://europa.eu.int/institutions/edps/index_en.htm
• Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny
http://www.ces.eu.int
• Komitet Regionów
http://www.cor.eu.int/en/service_tools/contact_us_recruitment_traineeships.htm
• Europejskie Biuro Selekcji Kadr (EPSO)
http://europa.eu.int/epso
• Urzàd Publikacji (OPOCE)
http://publications.eu.int

Sta˝e
• Parlament Europejski
http://www.europarl.eu.int/stages/default.htm
• Rada Unii Europejskiej
http://ue.eu.int/cms3_fo/showpage.asp?id=321&lang=pl&mode=g
• Komisja Europejska
http://europa.eu.int/comm/stages
• Trybuna∏ SprawiedliwoÊci
http://curia.eu.int/en/indexaz/index.htm
• Trybuna∏ Obrachunkowy
http://www.eca.eu.int/services/job/job_competitions_periods_pl.htm
• Komitet Regionów
http://www.cor.eu.int/en/service_tools/contact_us_recruitment_traineeships.htm
• Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny
http://www.ces.eu.int/pages/en/acs/stock.htm
• Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombundsman)
http://www.euro-ombudsman.eu.int/trainee/en/default.htm

Informacje na temat procedury rekrutacji – testy przyk∏adowe
http://europa.eu.int/epso

Umowy na czas okreÊlony
http://europa.eu.int/epso/working/detlw_en.htm

Reprezentacje Komisji Europejskiej w paƒstwach cz∏onkowskich
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm

Biura informacyjne Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm

Dziennik Urz´dowy Unii Europejskiej
http://europa.eu.int/eur-lex (bezp∏atny dost´p on-line)
http://publications.eu.int/others/sales_agents_pl.html (prenumerata serii C)

Rozszerzenie – delegacje w krajach przyst´pujàcych
http://europa.eu.int/comm/enlargement/links/index.htm

Sta∏e przedstawicielstwa paƒstw cz∏onkowskich
w Unii Europejskiej
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id=3780

Strona poÊwi´cona reformie
http://europa.eu.int/comm/reform/2002/index_en.htm

Regulamin pracowniczy funkcjonariuszy
Wspólnot Europejskich
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.pdf

Agencje Wspólnoty Europejskiej
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm

S∏u˝by lingwistyczne
• Strony poÊwi´cone t∏umaczeniom na serwerze Europa
http://europa.eu.int/comm/translation
• Parlament Europejski
Dyrekcja ds. T∏umaczeƒ Pisemnych (lub) T∏umaczeƒ Konferencyjnych
http://www.europarl.eu.int/language/default_en.htm
Parlament Europejski
Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg
• Rada Unii Europejskiej
S∏u˝by odpowiedzialne za rekrutacj´
service.recrutement@consilium.eu.int
• Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. T∏umaczeƒ Pisemnych
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation
Dyrekcja Generalna ds. T∏umaczeƒ Konferencyjnych
http://europa.eu.int/comm/scic
• Trybuna∏ SprawiedliwoÊci
http://curia.eu.int/en/indexaz/index.htm
• Trybuna∏ Obrachunkowy
http://www.eca.eu.int
• Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny
translation@esc.eu.int
• Komitet Regionów
recruitment@cor.eu.int

Biuro ∏àcznikowe Bruksela – Europa
http://www.blbe.irisnet.be

Informacja o Luksemburgu
http://www.ont.lu
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Europejskie Biuro Selekcji Kadr
Informacje na temat rekrutacji
C-80 00/48
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Kariera w instytucjach UE

