
PYTANIA/ODPOWIEDZI

REKRUTACJA

1. Moja gmina nie wydaje zaświadczeń o miejscu zamieszkania. Jakie dokumenty mogę przedstawić zamiast takiego zaświadczenia?

Osoba zajmująca się twoimi aktami osobowymi rozpatruje indywidualnie każdy taki wniosek. Większość krajów europejskich wydaje tego rodzaju dokument,
tylko w niewielu nie można go uzyskać i wtedy osoba zajmująca się twoimi aktami osobowymi poprosi o przedstawienie innego dowodu zamieszkania (ostatnie
imienne rachunki z adresem). Zaakceptowanie tego rodzaju dokumentów jest jednak bardzo wyjątkowe i dotyczy bardzo niewielu krajów europejskich.

2. Bardzo trudno jest mi zgromadzić wszystkie umowy i inne dowody doświadczenia zawodowego w krótkim czasie. Czy mogę przedłużyć termin poza 10 dni, o
których mowa w piśmie potwierdzającym zainteresowanie?

Najważniejsze to odpowiedzieć na to pismo przed upływem 10 dni.

Termin ten można przedłużyć o rozsądny dodatkowy okres, ale wszystkie wymagane dokumenty muszą dotrzeć do osoby zajmującej się twoimi aktami
osobowymi przed sporządzeniem oferty. Rekrutacja zostanie odpowiednio opóźniona i istnieje ryzyko, że dział wnioskujący nie będzie już zainteresowany twoją
kandydaturą.

3. Jaki jest cel oświadczenia o braku konfliktu interesów, które pracownicy kontraktowi wypełniają i przedstawiają w czasie rekrutacji?

Musisz złożyć oświadczenie o wszelkiej działalności zawodowej i wszelkich mandatach pełnionych przed objęciem funkcji w Parlamencie Europejskim, aby
wykluczyć sytuacje konfliktu interesów. Dostarczone informacje muszą obejmować nieprzerwany okres pięciu lat poprzedzających rozpoczęcie pracy w
Parlamencie Europejskim (w tym w razie potrzeby okres studiów i okresy bez działalności zawodowej).

4. Jak uwzględnia się moje doświadczenie zawodowe?

Dostarczenie osobie zajmującej się twoimi aktami osobowymi wszystkich dokumentów wymienionych w piśmie potwierdzającym zainteresowanie, dotyczących
doświadczenia zawodowego (płatne staże powyżej 5 miesięcy, służba wojskowa, zaświadczenia o pracy, odcinki wynagrodzenia ...) leży w twoim interesie i zależy
tylko od ciebie. Doświadczenie zawodowe ocenia się na podstawie części tych dokumentów (dyplomy, umowy, zaświadczenia, odcinki wypłaty). Od
doświadczenia zawodowego będzie zależał stopień rekrutacji, a w konsekwencji wynagrodzenie.

Radzimy zajrzeć do załącznika do pisma potwierdzającego zainteresowanie (otrzymanego lub które otrzymasz), wyszczególniającego „dokumenty wymagane do
sporządzenia oferty”.



5. Kto ma prawo potwierdzania kopii dokumentów, które mam wysłać?

Krajowa administracja publiczna, w tym samorządy lokalne i terytorialne, przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne oraz organy sądownicze i policyjne,
następujące organizacje międzynarodowe: NZ, NATO, OECD, OBWE, organy należące (całkowicie lub częściowo) do jednego z państw członkowskich, uprawnione
lub uznane za uprawnione przez nie do świadczenia usług publicznych obywatelom (np. krajowe usługi pocztowe), uniwersytety i inne ośrodki kształcenia
wyłącznie w odniesieniu do ich dyplomów, niektóre służby zarządzające zasobami ludzkimi instytucji Unii Europejskiej, a także organy im podobne, notariusze,
adwokaci wyłącznie w państwach, w których są do tego uprawnieni na mocy prawa, tj.: „Barristers” i „Solicitors” w Zjednoczonym Królestwie i w Republice
Irlandii, „Advocates” na Malcie i „Advogados” w Portugalii.

6. Przy poprzedniej rekrutacji już przedstawiłem pewne dokumenty (np. akt urodzenia). Czy muszę je znowu wysyłać?

W przypadku większości dokumentów nie jest to konieczne, jeżeli dokumenty znajdujące się w twoich aktach osobowych wciąż spełniają warunki określone we
właśnie otrzymanym piśmie potwierdzającym zainteresowanie. Natomiast jeżeli warunki te różnią się od pierwotnych warunków związanych z poprzednimi
umowami, trzeba przedstawić nowe dokumenty.

Jeżeli w okresie między końcem poprzedniej a początkiem nowej umowy w Parlamencie Europejskim zdobyłeś dodatkowe doświadczenie zawodowe, o którym
nie ma mowy w twoich aktach osobowych, w twoim interesie jest powiadomienie nas o tym, ponieważ twoje doświadczenie zawodowe zostanie na nowo
ocenione. Ten dodatkowy okres doświadczenia może mieć wpływ na stopień rekrutacji.

Natomiast w każdym przypadku trzeba przedstawić osobie zajmującej się twoimi aktami osobowymi nowe zaświadczenie o niekaralności.

Jeżeli ważność dokumentu tożsamości wygasła, trzeba również przedstawić potwierdzoną kopię nowego.

7. Jak – mając status freelance/samozatrudnienia – mogę udowodnić, że nie wiąże mnie żadna umowa o pracę?

Trzeba przedstawić dowód likwidacji statusu samozatrudnienia, wydany przez oficjalny organ (urząd podatkowy, kasa emerytalna...), wskazujący datę
zakończenia najpóźniej w przeddzień dnia objęcia funkcji w Parlamencie.

8. Jakie muszę przedstawić dokumenty do oceny mojego doświadczenia zawodowego zdobytego w trakcie samozatrudnienia?

Takie doświadczenie zawodowe jest oceniane na podstawie oświadczeń podatkowych złożonych w krajach, w których miałeś status samozatrudnienia.

9. Dlaczego moje doświadczenie zawodowe nie uprawnia mnie do wyższego stopnia rekrutacji niż ten, który mi przyznano?

Uwzględniliśmy wszystkie dostarczone dokumenty umożliwiające ocenę twojego całkowitego doświadczenia zawodowego. W wyniku tej oceny przyznano ci
konkretny stopień.

Uwzględniliśmy jedynie doświadczenie zawodowe powiązane z grupą funkcyjną, do której jesteś rekrutowany. Wszelkie doświadczenie zawodowe niższego
poziomu, nawet dowiedzione, nie jest uwzględniane.



10. Czy możecie uwzględnić dyplom uzyskany w trakcie obowiązywania umowy o pracę w Parlamencie Europejskim?

Na ogół uwzględniane są tylko dyplomy uzyskane przed procedurą rekrutacji.

Jednakże na wniosek twojej dyrekcji generalnej lub grupy politycznej, do której zostałeś przydzielony, możemy go uwzględnić w trakcie obowiązywania umowy
lub jeżeli umowa została przedłużona przynajmniej o sześć miesięcy. W tym drugim przypadku twoje akta osobowe zostaną ponownie przeanalizowane przed
sporządzeniem aneksu dotyczącego przedłużenia umowy. To samo będzie miało miejsce w przypadku nowej rekrutacji na podstawie nowej umowy po przerwie
w pracy w Parlamencie Europejskim. W każdym razie zmiana stopnia będzie możliwa tylko wtedy, gdy nowo uzyskany dyplom będzie miał wpływ na całkowitą
liczbę lat doświadczenia zawodowego.

11. Mam dyplom ukończenia uniwersytetu, a także doktorat. Czy mam przedstawić ten dyplom? Czy praca doktorska może mieć wpływ na moje wynagrodzenie?

W twoim interesie jest przedstawienie nam tego dyplomu. Natomiast bezcelowe jest wysyłanie nam pracy doktorskiej, która nie ma żadnego wpływu na ocenę
twojego doświadczenia zawodowego.

Doktorat może – w niektórych bardzo konkretnych przypadkach oraz po dogłębnej analizie twoich pozostałych dyplomów i doświadczenia zawodowego – dać ci
pewne korzyści.

12. Czy mogę odbyć związane z zatrudnieniem badania lekarskie poza Parlamentem Europejskim, np. u mojego lekarza domowego?

Nie. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w otrzymanej ofercie (lub ofercie, którą otrzymasz).

Jeżeli jednak takie badania miały miejsce wcześniej w innej instytucji europejskiej, należy jak najszybciej skontaktować się ze służbą medyczną, która oceni
konieczność przeprowadzenia kolejnych badań w Parlamencie Europejskim. Więcej informacji dotyczących służb medycznych można uzyskać pod adresem:

Brussels Medical Service
bmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels
ASP 02F343
Tel. : +32 228 42 123

Luxembourg Medical Service
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Tel. : +352 43 00 22 878



13. Czy Dział ds. Rekrutacji jest uprawniony do rozpatrzenia moich kosztów dodatkowych (koszty podróży, dodatki, wynagrodzenie, zwrot kosztów
przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne...)?

Nie. Trzeba kontaktować się mailem z Działem Uprawnień Indywidualnych i Wynagrodzeń (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Skąd mogę się dowiedzieć, czy przysługują mi inne dodatki (za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem za granicą, rodzinny, dziecko na utrzymaniu)?
Jakie trzeba przedstawić dokumenty?

Wykaz dokumentów, jakie należy przedstawić w celu wyliczenia poszczególnych dodatków, jest załączony do otrzymanej oferty lub oferty, którą otrzymasz. Po
objęciu funkcji zostaną one rozpatrzone przez Dział Uprawnień Indywidualnych i Wynagrodzeń (PERSDI@europarl.europa.eu), który poinformuje o
przysługujących dodatkach.

15. Czy wasz dział może mi pomóc w znalezieniu mieszkania w mieście, do którego mnie oddelegowano?

Nie. To nie należy do naszych kompetencji, ale nasza instytucja posiada punkt informacyjny w Brukseli (Accueilbru@europarl.europa.eu) i w Luksemburgu
(Accueillux@europarl.europa.eu), z którym można się skontaktować mailem.

Osoby oddelegowane do biur informacyjnych są proszone o skontaktowanie się bezpośrednio z odpowiednim biurem informacyjnym.

16. Czy moja umowa 3a będzie mogła zostać przekształcona w umowę 3b? I odwrotnie?

Tak, to ewentualnie będzie możliwe.

Jeżeli masz umowę pracownika kontraktowego 3a, nie ma przeciwwskazań, żeby zaproponowano ci umowę pracownika kontraktowego 3b. Musisz natomiast
znajdować się na liście CAST (https://epso.europa.eu/).

Podobnie, jeżeli masz umowę pracownika kontraktowego 3b, nie ma przeciwwskazań, żeby zaproponowano ci umowę pracownika kontraktowego 3a. Musisz
natomiast znajdować się na liście AMI (zaproszenie do wyrażenia zainteresowania).

17. Czy jako pracownikowi kontraktowemu przysługuje mi urlop bezpłatny?

Tak, pod pewnymi warunkami. Długość urlopu bezpłatnego nie może przekraczać jednej czwartej długości przepracowanego okresu, nie może też przekraczać:

– 3 miesięcy, jeżeli przepracowałeś mniej niż 4 lata;

– 12 miesięcy, jeżeli przepracowałeś więcej niż 4 lata.

Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.


