
PYTANIA/ODPOWIEDZI

REKRUTACJA

1. Jakie dokumenty są konieczne w procesie rekrutacji?

Wykaz dokumentów do pobrania w aplikacji People znajduje się w ofercie otrzymanej/którą otrzymasz za pośrednictwem aplikacji.

2. Co robić w przypadku problemów z dostępem do aplikacji People (link w ofercie zatrudnienia nie działa / komunikat anti-virus check)

 Sprawdź, czy korzystasz z jednej z poniższych przeglądarek: Mozilla Firefox lub Google Chrome.
 Obejrzyj uważnie film wyjaśniający, jak korzystać z aplikacji, do którego link jest dołączony do komunikatu zawierającego link do aplikacji PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Jeżeli problem z dostępem trwa, możesz wysłać wiadomość za pośrednictwem PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. W miarę możliwości załącz zrzut

ekranu obrazujący „błąd” lub niemożność dostępu do aplikacji.

Jeżeli podczas pobierania dokumentów dostajesz komunikat „anti-virus check”, zamknij aplikację i otwórz ją ponownie po kilku minutach. Możliwe, że potrzebny
dokument załaduje się w międzyczasie.

3. Gdzie wysyłać dokumenty konieczne w procesie rekrutacji?

Oryginały dokumentów lub ich potwierdzone kopie należy złożyć w biurach Działu Kontaktów z Personelem w Brukseli, Rue Montoyer 70, w chwili podpisywania
umowy.
Jeżeli złożenie dokumentów następuje po objęciu funkcji, można przesłać je pocztą wewnętrzną na następujący adres:

Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit
GEO 02B012
Luxembourg

w kopercie z dopiskiem „PARLIAMENTARY ASSISTANTS, Documents”.



4. Co się dzieje, jeżeli nie mogę przedstawić oryginałów lub potwierdzonych kopii dokumentów koniecznych do zatrudnienia w chwili podpisywania umowy?

Od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy masz trzy miesiące na przedstawienie dokumentów.
Twoje akta osobowe pozostaną w Dziale ds. Rekrutacji Pracowników Kontraktowych i Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych do chwili otrzymania
wymaganych dokumentów oryginalnych i/lub ich potwierdzonych kopii (zob. pkt 3).
Oznacza to, że wyliczenie wysokości wynagrodzenia, w tym wyliczenie uprawnień indywidualnych, zostanie opóźnione.
Będziesz otrzymywał tylko wynagrodzenie podstawowe.
Jeżeli po upłynięciu trzech miesięcy wciąż brak jest dokumentów oryginalnych lub ich potwierdzonych kopii, umowa zostaje rozwiązana.

5. Co robić, jeżeli mam dostać pracę w charakterze akredytowanego asystenta parlamentarnego, a nie posiadam obywatelstwa jednego z państw członkowskich
Unii Europejskiej?

Poseł może chcieć zatrudnić w charakterze akredytowanego asystenta parlamentarnego osobę posiadającą obywatelstwo państwa spoza UE. W takim przypadku
poseł musi złożyć należycie uzasadniony wniosek do organu uprawnionego do zawierania umów o zatrudnienie, który może odstąpić od wymogu posiadania
obywatelstwa państwa członkowskiego. Organ informuje posła o decyzji dotyczącej jego wniosku. Następnie poseł może złożyć wniosek o zatrudnienie wybranej
osoby zgodnie z normalną procedurą.

6. Nie mam (jeszcze) dyplomu ukończenia studiów wyższych. Czy można mnie zatrudnić?

Nie. Jeżeli poseł wnioskuje o zatrudnienie na stopień 14–19.

Tak. Jeżeli zamiast dyplomu ukończenia studiów wyższych możesz przedstawić dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych, a
ponadto udokumentować posiadanie odpowiedniego przynajmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego z wynagradzanej pracy w pełnym wymiarze godzin.
Zatrudnienie nie nastąpi na stopień wyższy niż 13.

7. Co robić w przypadku ponownego zatrudnienia z przerwą/bez przerwy (jakie dokumenty są niezbędne)?

W przypadku ponownego zatrudnienia z przerwą:
Procedura jest taka sama, jak w przypadku rekrutacji.
Należy zadbać o załadowanie do People nowego zaświadczenia o niekaralności, nowego oświadczenia o zachowaniu poufności, a w razie potrzeby także ważnego
dokumentu tożsamości (jeżeli dokument przedstawiony przy poprzednim zatrudnieniu stracił ważność). Dyplom i/lub doświadczenie zawodowe można odzyskać z
akt osobowych w Streamline, jeżeli zostały tam zapisane przed wygaśnięciem poprzedniej umowy.

W przypadku ponownego zatrudnienia bez przerwy:
Wniosek o zatrudnienie jest taki sam, jak w przypadku rekrutacji, jedyna różnica to brak wymogu dostarczania jakichkolwiek dokumentów.
Otrzymasz mailem zaproszenie do podpisania nowej umowy.



8. Mam trudności z uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności i/lub dokumentu dotyczącego służby wojskowej (obowiązkowego w przypadku Austrii, Cypru, Danii,
Estonii, Finlandii, Grecji i Litwy oraz krajów spoza UE, również dla osób o podwójnym obywatelstwie) w krótkim terminie. Co robić?

Jeżeli nie możesz załadować (jednego z) tych dokumentów w aplikacji People najpóźniej pięć dni roboczych przed początkiem umowy, organ uprawniony do
zawierania umów o zatrudnienie może zaakceptować pisemne oświadczenie dostępne w aplikacji People, należycie wypełnione, opatrzone datą i podpisane.
Oryginały dokumentów (lub ich potwierdzone kopie) trzeba przedstawić w momencie podpisywania umowy lub w przeciągu trzech miesięcy po rozpoczęciu umowy.

9. 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,
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 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;
 „Advogados” w Portugalii.

10. W jakim celu akredytowani asystenci parlamentarni wypełniają i przedstawiają w momencie zatrudnienia oświadczenie o braku konfliktu interesów?

Jest to statutowe oświadczenie, które organ uprawniony do zawierania umów o zatrudnienie rozpatruje, aby stwierdzić istnienie ewentualnego interesu osobistego
mogącego zagrozić niezależności asystenta, lub jakiegokolwiek innego konfliktu interesów. Dlatego też musisz złożyć oświadczenie o wszelkiej działalności
zawodowej i wszelkich mandatach pełnionych przed objęciem funkcji w Parlamencie, aby wykluczyć sytuacje konfliktu interesów. Przedstawiane informacje mają
obejmować nieprzerwany okres pięciu lat poprzedzający objęcie funkcji w Parlamencie Europejskim (w tym w razie potrzeby okres studiów oraz okresy bez
działalności zawodowej).

11. Czy Dział ds. Rekrutacji Pracowników Kontraktowych i Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych jest uprawniony do zajmowania się także moimi
dodatkami i wynagrodzeniem?

Nie. W tym celu trzeba zwrócić się do Działu Uprawnień Indywidualnych i Wynagrodzeń (INFONAP@europarl.europa.eu w sprawie wynagrodzeń,
PERSDI@europarl.europa.eu w sprawie uprawnień indywidualnych).



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

Nie. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w zawiadomieniu w People informującym, że umowa asystenta parlamentarnego jest gotowa.

Jeżeli jednakże takie badania miały miejsce wcześniej w innej instytucji europejskiej, należy jak najszybciej skontaktować się ze służbą medyczną Parlamentu
Europejskiego, która oceni konieczność przeprowadzenia kolejnych badań. Więcej informacji dotyczących badań lekarskich można uzyskać od adresem:

Brussels Medical Service Luxembourg Medical Service
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Tel. : +32 228 42 123 Tel. : +352 43 00 22 878

13. Czy Dział ds. Rekrutacji Pracowników Kontraktowych i Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych może mi pomóc w znalezieniu mieszkania w mieście, do
którego mnie oddelegowano?

Nie, ale nasza instytucja posiada punkt informacyjny dla akredytowanych asystentów parlamentarnych oddelegowanych do Brukseli, z którym można się
skontaktować mailem pod poniższym adresem zależnie od miejsca oddelegowania: AccueilBru@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 oferty przesłanej za pośrednictwem aplikacji People.
Po objęciu funkcji zostaną one rozpatrzone przez Dział Uprawnień Indywidualnych i Wynagrodzeń, który poinformuje o przysługujących dodatkach i zasiłkach
(PERSDI@europarl.europa.eu ).

15. Otrzymałem mailem powiadomienie z formularzami dotyczącymi wypłaty wynagrodzenia, ubezpieczenia zdrowotnego i od wypadków itp. Co mam zrobić z tymi
dokumentami?

Oryginały tych dokumentów należy wypełnić i przedstawić w momencie podpisywania umowy w biurach
Unit for Relations with Personnel
Rue Montoyer 70
Brussels



16. Kiedy i gdzie trzeba przedstawić dokumenty konieczne do wyliczenia moich uprawnień indywidualnych (zasiłki i dodatki)?

Oryginały dokumentów lub ich potwierdzone kopie należy przedstawić w momencie podpisywania umowy w biurach
Działu Kontaktów z Personelem w Brukseli (Unit for Relations with Personnel), Rue Montoyer 70, Brussels

lub przesłać pocztą do

Działu Uprawnień Indywidualnych i Wynagrodzeń (Individual Entitlements and Payroll Unit)
GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

w kopercie z dopiskiem „PARLIAMENTARY ASSISTANTS, Documents”.
Radzimy dostarczyć te dokumenty jak najszybciej, żeby nie opóźniać wyliczenia przysługujących uprawnień.

17. Czy mogę (nadal) pracować poza Parlamentem Europejskim, równocześnie pełniąc funkcję akredytowanego asystenta parlamentarnego: pracować jako osoba
niezależna, pracownik najemny, polityk na szczeblu lokalnym lub krajowym?

Zatrudnienie może być w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.
Jeżeli na wniosek posła zatrudnienie jest w niepełnym wymiarze godzin, można kontynuować lub podjąć pracę po uzyskaniu pisemnej zgody posła i organu
powołującego Parlamentu Europejskiego. Praca ta nie może szkodzić funkcji pełnionej przy tym pośle ani interesom naszej instytucji. Na ogół nie zezwala się na
pełnienie równocześnie funkcji akredytowanego asystenta parlamentarnego i asystenta posła krajowego czy też bycie akredytowanym asystentem
parlamentarnym i członkiem grupy nacisku, bądź wreszcie bycie akredytowanym asystentem parlamentarnym i występowanie w charakterze uprawnionego
płatnika dla lokalnych asystentów, aby uniknąć konfliktu interesów.

Po uzyskaniu (na wniosek własny) zezwolenia na pracę w niepełnym wymiarze godzin można wykonywać dodatkową pracę zarobkową, pełniąc wyłącznie obieralne
funkcje publiczne.

W razie zainteresowania pracą dodatkową lub pełnieniem obieralnych funkcji publicznych trzeba złożyć wniosek o uprzednią zgodę za pośrednictwem stosownego
formularza (dostępnego w aplikacji People lub w intranecie) w Dziale Zarządzania Personelem i Przebiegiem Kariery Zawodowej, biuro Prawa i Obowiązki
(droitsetobligations@ep.europa.eu).


