Najczęściej zadawane pytania
Staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim
1. Czy mogę wysłać swoje zgłoszenie spontanicznie?
Nie, Parlament Europejski nie przyjmuje spontanicznych zgłoszeń. Zgłoszenia na staże w
Parlamencie Europejskim można wysyłać dwa razy w roku:
 w październiku: na staż odbywający się od marca do lipca;
 w maju: na staż odbywający się od października do lutego.
2. Jakie kwalifikacje są potrzebne, aby ubiegać się o staż im. Roberta Schumana w
Parlamencie Europejskim?
Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych.
Dyplom ten trzeba uzyskać na co najmniej 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia stażu.
3. Ukończyłem/-am trzyletnie studia wyższe, ale nie otrzymałem/-am jeszcze dyplomu.
Czy mogę ubiegać się o staż?
Tak, lecz kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces selekcji, muszą dostarczyć wydane przez
uczelnię oficjalne zaświadczenie o ukończeniu studiów, w którym zaświadcza się, że nastąpiło
to na co najmniej 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia stażu.
4. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat w momencie rozpoczęcia stażu. Nie ma górnej
granicy wiekowej.
5. Nie mam obywatelstwa żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Czy
mogę ubiegać się o staż?
Tak. Właściwy organ może przyjąć na staż ograniczoną liczbę kandydatów spoza Unii
Europejskiej. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces selekcji, muszą otrzymać wizę,
zezwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę. Poniesione w związku z tym koszty nie zostaną
zwrócone.
6. Czy liczba zgłoszeń, które mogę wysłać, jest ograniczona?
Tak. W każdym okresie wysyłania zgłoszeń można wysłać maksymalnie 3 zgłoszenia.
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7. Jeśli wśród ofert stażu znajdują się identyczne stanowiska (A, B, C, itd.), to czy mogę
ubiegać się o więcej niż jedno z nich?
W niektórych przypadkach litery (A, B, C, itd.) oznaczają takie same stanowiska dostępne w
danym dziale lub służbach. Każde ogłoszenie/każda litera odpowiada jednemu stanowisku.
Kandydaci mogą odpowiedzieć na maksymalnie 3 oferty. Kandydaci muszą samodzielnie
zdecydować, na które oferty stażu odpowiedzieć. Co ważne, kandydaci nie mogą opowiedzieć
na więcej niż 3 oferty, nawet jeśli dotyczą one takiego samego stanowiska.
8. Czy mogę jednocześnie ubiegać się o staż w innych instytucjach europejskich?
Tak.
9. Odbyłem/-am już staż lub pracowałem/-am już w jednej z instytucji Unii
Europejskiej. Czy mogę ubiegać się o staż w Parlamencie Europejskim?
W przypadku odbycia w jednej z instytucji, organów lub agencji UE stażu (płatnego lub
bezpłatnego), który trwał dłużej niż dwa kolejne miesiące, nie można ubiegać się o staż im.
Roberta Schumana. Ta sama zasada dotyczy kandydatów, którzy pracowali w którejkolwiek z
instytucji unijnych dłużej niż dwa kolejne miesiące.
Jeśli jednak staż lub okres zatrudnienia trwał dokładnie dwa miesiące lub mniej, można ubiegać
się o staż w Parlamencie Europejskim.
10. Czy mogę wprowadzić zmiany do swojego zgłoszenia online po jego wysłaniu?
Po wysłaniu zgłoszenia wprowadzenie zmian nie jest już możliwe. Kandydaci mogą jednak
poprosić o usunięcie konta, wysyłając email na adres PERS-SchumanTrainees@europarl.europa.eu. Należy wyraźnie podać adres e-mail powiązany z kontem, które
ma zostać usunięte. Po otrzymaniu potwierdzenia o usunięciu konta możliwa jest ponowna
rejestracja i wysłanie zgłoszenia na maksymalnie 3 oferty stażu.
11. Nie mam dostępu do swojego konta. Co zrobić w takiej sytuacji?
Jeżeli zapomnisz hasła, możesz je przywrócić, klikając przycisk „FORGOT YOUR
PASSWORD?”. Jeżeli w ciągu kilku godzin nie otrzymasz e-maila z linkiem do zresetowania
hasła, prosimy o kontakt pod adresem PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
System rekrutacyjny automatycznie archiwizuje puste konta – przykładowo taka sytuacja ma
miejsce, gdy pomimo rozpoczęcia rejestracji kandydat/-ka nie wyśle zgłoszenia na staż w ciągu
kilku następnych dni.
12. W jakim języku powinno zostać napisane zgłoszenie (CV, list motywacyjny)?
Zgłoszenia można wysyłać w dowolnym języku urzędowym UE. Jednak, aby zwiększyć szanse
na pomyślne przejście procesu selekcji, CV powinno zostać napisane w języku angielskim albo
francuskim. Zaleca się napisanie listu motywacyjnego w języku oferty, na którą się odpowiada.
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13. Kiedy należy przesłać dokumenty poświadczające?
Jeśli nie jest to sprecyzowane w ofercie stażu, nie trzeba wysyłać dokumentów
poświadczających spełnienie wymaganych kryteriów kwalifikacyjnych w momencie
wysyłania zgłoszenia. Kandydaci muszą jednak przedłożyć te dokumenty, jeśli zostaną
wstępnie wybrani.
14. Czy podczas procesu selekcji odbywają się rozmowy kwalifikacyjne?
Rekruterzy mogą skontaktować się z kandydatami w celu odbycia krótkiej rozmowy
telefonicznej. Kandydaci mogą też zostać wstępnie wybrani bez rozmowy kwalifikacyjnej.
15. Jakie dokumenty poświadczające muszę wysłać i w jakim języku?
Wstępnie wybrani kandydaci muszą dostarczyć:
 kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 kopię paszportu lub dowodu tożsamości
 kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego w ciągu sześciu miesięcy przed dniem
rozpoczęcia stażu.
Dokumenty te mogą być sporządzone w dowolnym języku urzędowym UE. Ze względu na to,
że uzyskanie niektórych z tych dokumentów może zająć więcej czasu, kandydatom zaleca się
ich wcześniejsze przygotowanie ich na wypadek pomyślnego przejścia etapu wstępnej selekcji.
16. Zostałem/-am wstępnie wybrany/-a. Czy to oznacza, że zaoferowano mi staż w
Parlamencie?
Nie. W procesie selekcji kilkoro kandydatów zostaje wstępnie wybranych, ale tylko jedna
osoba otrzymuje ofertę stażu. Wybrany/-a kandydat/-ka (spośród wstępnie wybranych
kandydatów) otrzyma ofertę stażu po pomyślnej weryfikacji kryteriów kwalifikacyjnych. W
przeciwnym wypadku kontynuuje się proces selekcji z udziałem innych kandydatów. Jeśli
kwalifikacje i umiejętności wstępnie wybranych kandydatów są na takim samym poziomie, w
celu wyłonienia kandydata/-ki, który/-a otrzyma ofertę stażu, właściwy organ może zastosować
kryteria równowagi płci i równowagi geograficznej.
17. Nie zostałem/-am wstępnie wybrany/-a albo wybrany/-a na staż w instytucji. Czy
mam możliwość zapytania, dlaczego moje zgłoszenie nie zostało zaakceptowane?
Nie. Z racji dużej liczby zgłoszeń Dział ds. Poszukiwania i Rekrutacji Stażystów nie jest w
stanie informować kandydatów o przyczynach odrzucenia indywidualnych zgłoszeń na staż.
Dział ds. Poszukiwania i Rekrutacji Stażystów nie może też podawać powodów, dla których
kandydat/-ka nie został/-a wstępnie wybrany/-a ani radzić, jak przygotować lepsze zgłoszenie
w przyszłości.
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18. Czy mam obowiązek odprowadzania podatku od otrzymywanego świadczenia
miesięcznego?
Miesięczne świadczenie nie podlega podatkowi unijnemu. Po ukończeniu stażu stażyści
otrzymują zaświadczenie precyzujące łączną kwotę, którą otrzymali za staż. Stażysta/-ka ma
obowiązek sprawdzić, czy miesięczne świadczenie podlega opodatkowaniu w jego/jej kraju.
19. Czy mogę kontynuować naukę w czasie trwania stażu?
Stażyści mogą kontynuować naukę podczas stażu. Jednak ponieważ staż odbywa się w pełnym
wymiarze godzin, stażyści nie mogą brać udziału w zajęciach uniwersyteckich w godzinach
pracy.
20. Jestem osobą niepełnosprawną. Czy są z tym związane jakieś udogodnienia?
Stażyści z niepełnosprawnością uznaną przez Parlament Europejski mogą korzystać z
racjonalnych udogodnień i dodatkowego świadczenia w wysokości do 50% miesięcznego
świadczenia w zależności od stopnia niepełnosprawności (oceny dokonuje Parlament
Europejski).
 W przypadku stopnia niepełnosprawności poniżej 20% nie przyznaje się dodatkowych
środków.
 W przypadku stopnia niepełnosprawności wynoszącego co najmniej 20%, ale mniej niż
50% dodatkowe środki stanowią 20% świadczenia miesięcznego.
 Jeżeli stopień niepełnosprawności wynosi co najmniej 50%, dodatkowe środki
stanowią 50% świadczenia miesięcznego.
21. Niepełnosprawność uniemożliwia mi zredagowanie dokumentów wymaganych do
skompletowania zgłoszenia. Co mogę zrobić?
Jeżeli niepełnosprawność uniemożliwia kandydatowi/-ce zredagowanie dokumentów
wymaganych do skompletowania zgłoszenia lub udział w procesie selekcji, prosimy o kontakt
pod adresem PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
22. Moja uczelnia wymaga podpisania określonej umowy o staż, by zostały za niego
przyznane punkty zaliczeniowe. Czy Parlament Europejski może wypełnić i podpisać
wzór umowy dostarczony przez uczelnię?
Parlament Europejski nie może wypełnić ani podpisać żadnej umowy ani żadnego formularza
wydanego przez zewnętrzną placówkę edukacyjną albo stronę trzecią. Jeśli uczelnia stażysty/ki wymaga umowy o staż w celu jego zaliczenia, Parlament Europejski może wydać umowę o
staż, którą podpisują trzy strony: Parlament Europejski, stażysta/-ka i uczelnia. Jeśli
otrzymałeś/-aś pismo potwierdzające przyjęcie na staż i potrzebujesz takiego dokumentu,
prosimy o kontakt pod adresem Pers-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu przed dniem
rozpoczęcia stażu.
W razie dalszych pytań nieuwzględnionych w tym dokumencie lub w wewnętrznych zasadach
prosimy o kontakt pod adres:
PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu
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