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Zostań 
pracownikiem 
Parlamentu 
Europejskiego !



Pracownicy instytucji UE codziennie pracują na rzecz Europy, 
jaką znamy dziś, i kształtowania jej przyszłości. Ich wspólnym 
celem jest praca dla setek milionów osób, a  każdy obywatel 
UE ma możliwość wstąpienia w ich szeregi. Jeśli interesują Cię 
staże albo rozpoczęcie kariery w  Parlamencie Europejskim 
w  niniejszym przewodniku znajdziesz przegląd dostępnych 
możliwości i procedur. Mamy nadzieję, że zawiera on 
odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania oraz że pewnego dnia 
będziemy mieli przyjemność wspólnej pracy.

Miłej lektury!

Dział Kontaktów z Personelem

Dyrekcja Generalna ds. Personelu

Właściwe organy posiadają szeroką swobodę decyzyjną, jeśli 
chodzi o nabór pracowników. W związku z tym zastrzegamy, 
że informacje zawarte w niniejszym przewodniku nie mogą pod 
żadnym pozorem zostać wykorzystane przeciw Parlamentowi 
Europejskiemu w postępowaniu sądowym.
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1 Podstawowe informacje  
na temat Parlamentu Europejskiego
Parlament jest jedyną instytucją 
europejską wybieraną (już od 
1979 r.) w wyborach powszech-
nych i stanowi jeden z  kamieni 
węgielnych demokracji w  Unii 
Europejskiej. Zgromadzenie to, 
w skład którego w ósmej kaden-
cji wchodzi 751  posłów, jest 
głosem ponad 500  milionów 
Europejczyków z  28  państw 
członkowskich.

Parlament Europejski posiada 
uprawnienia w trzech głównych 
obszarach: uprawnienia usta-
wodawcze, budżetowe i do 
sprawowania kontroli politycz-
nej nad instytucjami europej-
skimi. Jego rola wciąż się zmie-
nia. Tytułem przykładu: pań-
stwa członkowskie UE muszą 
uwzględnić wyniki wyborów 
europejskich przy mianowa-
niu kandydatów na stanowisko 
przewodniczącego Komisji. Kan-
dydat jest potem zatwierdzany 
przez nowy Parlament. Zgodnie 
z  traktatem przewodniczący 
Komisji jest zatem „wybierany” 
przez Parlament, co oznacza, 
że wyborcy mają wpływ na to, 
kto stanie na czele organu wyko-
nawczego UE.

Więcej informacji znajduje 
się na stronie internetowej 
PE http://www.europarl.
europa.eu/portal/pl, naszą 
działalność można również 
śledzić na  Facebooku 
https://www.facebook.com/
europeanparliament i Twitterze 
https://twitter.com/Europarl_pl

Parlament Europejski prowadzi 
działalność w  trzech miejscach 
pracy: Brukseli, Luksemburgu 
i Strasburgu. Choć Sekretariat 
Generalny Parlamentu znajduje 
się w Luksemburgu, posłowie do 
Parlamentu Europejskiego i ściśle 
z nimi współpracujące wydziały 
znajdują się w Brukseli. Tam wła-
śnie odbywają się posiedzenia 
grup politycznych i komisji par-
lamentarnych oraz dodatkowe 
posiedzenia plenarne (oprócz 
tych odbywających się w Stras-
burgu). Parlament Europejski 
organizuje 12  tygodniowych 
sesji w roku, które odbywają się 
w Strasburgu, jego oficjalnej sie-
dzibie.

Obsługę administracyjną Parla-
mentu Europejskiego zapewnia 
Sekretariat Generalny. Składa 

http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_pl
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się na niego 12  dyrekcji gene-
ralnych i Wydział Prawny. Ich 
rolą jest wspieranie posłów do 
PE w ich codziennej pracy oraz 
zapewnianie wszelkich udogod-
nień i wsparcia logistycznego. 
Sekretariat obsługuje także 
grupy polityczne, natomiast 
posłowie do PE są wspierani 
przez swych asystentów par-
lamentarnych i personel grup 
politycznych. Ogółem Parlament 
Europejski zatrudnia około 9 tys. 
osób.

Personel Parlamentu Europej-
skiego ma realizować różno-

rodne i pasjonujące zadania 
w sercu demokratycznej, otwar-
tej i pełnej zaangażowania 
instytucji. Jako pracodawca Par-
lament Europejski zobowiązuje 
się wspierać równość i różno-
rodność w  Sekretariacie Gene-
ralnym i gwarantuje, że zasada 
braku dyskryminacji jest w pełni 
stosowana, tak aby skład perso-
nelu wiernie reprezentował euro-
pejskie społeczeństwo.

Oferta zatrudnienia jest szeroka 
– od staży po karierę w europej-
skiej służbie publicznej.
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2 Jak zostać urzędnikiem  
Parlamentu Europejskiego

Jeśli pragniesz rozpocząć 
karierę urzędnika w  Sekreta-
riacie Generalnym Parlamentu 
Europejskiego, konieczne jest 
zdanie konkursu organizowa-
nego przez Europejski Urząd 
Doboru Kadr (EPSO). W zależ-
ności od wybranego profilu 
konkurs składa się z różnych eta-
pów: selekcja w oparciu o kwali-
fikacje, testy oceniające umiejęt-
ność logicznego myślenia, testy 
językowe i oceniające kwalifika-
cje zawodowe. Na ostatnim eta-
pie konkursu ma miejsce ocena 

zintegrowana podczas której za 
pomocą różnych ćwiczeń ocenia 
się 7 lub 8 kompetencji, zależnie 
od grupy zaszeregowania.

EPSO jest odpowiedzialny za 
organizowanie otwartych kon-
kursów dla wszystkich europej-
skich instytucji. Przyszli urzęd-
nicy europejscy są wybierani 
z  list rezerwowych sporządzo-
nych na podstawie konkursów.

Nabór do Sekretariatu General-
nego Parlamentu Europejskiego 
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odbywa się zatem według takiej 
samej procedury jak do innych 
instytucji UE.

Chociaż europejska służba 
publiczna zatrudnia osoby 
wykonujące różne zadania i 

posiadające różne kwalifikacje, 
kryteria kwalifikujące do ubie-
gania się o  stanowisko są takie 
same dla wszystkich. Aby zostać 
dopuszczonym do konkursu, 
kandydaci muszą:

• posiadać obywatelstwo 
jednego z państw członkow-
skich Unii Europejskiej;

• korzystać z pełni praw oby-
watelskich;

• mieć uregulowany stosunek 
do służby wojskowej;

• doskonale władać jednym 
z  języków urzędowych 
Unii Europejskiej i posiadać 

zadowalającą znajomość 
drugiego języka urzędo-
wego;

• tam gdzie stosowne, posia-
dać niezbędne kwalifika-
cje i doświadczenie zawo-
dowe o stopniu specjalizacji 
wymaganym na stanowisku 
i w grupie zaszeregowania 
zgodnej z opublikowanym 
ogłoszeniem.

Wszystkie informacje o  bieżą-
cych i przyszłych procedurach 
naboru oraz wskazówki, jak 
się zarejestrować, są dostępne 
na stronie internetowej Europej-

skiego Urzędu Doboru Kadr 
(http://europa.eu/epso). Wię-
cej informacji znajduje się w roz-
dziale 7 niniejszej broszury.

Obszary działalności
Aby zapewnić posłom do PE 
niezbędne wsparcie, Sekretariat 

Generalny oferuje szereg stano-
wisk dla kandydatów posiadają-

http://europa.eu/epso
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cych doświadczenie zawodowe 
w następujących dziedzinach:

• asystowanie posłom,

• pomoc językowa,

• komunikacja,

• zarządzanie,

• finanse,

• technologie informacyjne,

• pomoc prawna,

• administracja,

• wsparcie logistyczne.

Grupy funkcyjne i zawody
Personel we wszystkich instytu-
cjach europejskich dzieli się na 
trzy kategorie:

Administratorzy (AD)

W kategorii AD istnieje 12 grup 
zaszeregowania. Administrato-
rzy wykonują funkcje administra-
cyjne, doradcze, zapewniają 
obsługę językową i meryto-
ryczną oraz pełnią funkcje kie-
rownicze. Parlament Europej-
ski oferuje różnorodne ścieżki 
kariery dla absolwentów szkół 
wyższych:

• administratorzy w organach 
parlamentarnych,

• rzecznicy prasowi,

• prawnicy lingwiści,

• administratorzy finansowi,

• tłumacze pisemni i ustni itd.

Asystenci (AST)

W kategorii AST istnieje 11 
grup zaszeregowania. Asy-
stenci wykonują zadania we 
wszystkich obszarach działal-
ności instytucji. Wykonują oni 
wiele niezbędnych zadań, jak 
chociażby w  dziedzinie budże-
towej i finansowej, zarządzaniu 
personelem, obsłudze IT i zarzą-
dzaniu dokumentami, są więc 
niezastąpieni.

Pracownicy biurowi 
i pełniący funkcje 
sekretarskie (AST/SC)

W kategorii AST/SC istnieje 
sześć grup zaszeregowania. 
Do ich obowiązków należy 



9

obsługa sekretariatu i zarządza-
nie biurem, wykonują też inne 
praktyczne zadania związane 

z  asystowaniem i logistyką, co 
w  wielu przypadkach wymaga 
umiejętności samodzielnej pracy.

Rozwój kariery w Sekretariacie Generalnym regulują przepisy Regula-
minu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej. Pracownicy otrzy-
mują awans w ramach tej samej grupy funkcyjnej lub, w oparciu o spe-
cjalne procedury, do wyższej grupy funkcyjnej.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:PL:PDF
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3 Umowy czasowe  
w Sekretariacie Generalnym
Oprócz kariery urzędnika Par-
lament Europejski oferuje też 
umowy czasowe. Celem tych 
umów zawieranych na czas 
określony i z  personelem kon-
traktowym lub tymczasowym 
jest obsadzenie stanowisk, 
na które nie udało się nikogo 
zatrudnić z uwagi na nieudaną 
wewnętrzną lub międzyinstytu-
cjonalną procedurę naboru lub 
na które nie znaleziono nikogo 
na listach rezerwowych, a także 
wzmocnienie zespołu w konkret-
nym celu. Umowy na czas okre-
ślony dotyczą wszystkich stano-
wisk i profili zawodowych.

Umowy na czas określony są 
zwykle zawierane maksymalnie 
na sześć lat. Osobom o specjal-
nym profilu zawodowym ofero-
wane są także umowy na czas 
nieokreślony. Są one jednak 
rzadkie i procedury ubiegania 

się o  takie umowy są zwykle 
dostosowane do danego stano-
wiska.

Pracownicy kontraktowi są 
wybierani na podstawie „zapro-
szenia do wyrażenia zaintereso-
wania”, po czym osoby, które 
pomyślnie przeszły selekcję, są 
umieszczane na liście rezerwo-
wej. Po przejściu selekcji kan-
dydaci są zatrudniani zgodnie 
z  potrzebami poszczególnych 
działów. Umowy są zawierane 
na maksymalnie sześć lat.

Do pracowników zatrudnionych 
na umowy czasowe zastoso-
wanie mają specjalne przepisy. 
Więcej informacji na ten temat 
znajduje się na stronie interne-
towej Europejskiego Urzędu 
Doboru Kadr (EPSO):

http://europa.eu/epso

http://europa.eu/epso
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4 Asystenci parlamentarni posłów do PE

Asystenci parlamentarni pracu-
jący bezpośrednio z posłami do 
PE stanowią odrębną kategorię 
pracowników czasowych.

Asystenci parlamentarni poma-
gają posłom w  ich codzien-
nej pracy i pracują w  jednym 
z trzech miejsc pracy Parlamentu 
(akredytowani asystenci parla-
mentarni) lub w  okręgu wybor-
czym posła (asystenci lokalni); 
podczas sesji comiesięcznych 
pracują oni w Strasburgu.

Akredytowani asystenci par-
lamentarni pracują w  jednym 
z  trzech miejsc pracy Parla-
mentu i są odpowiedzialni za 
zbieranie informacji o  ważnych 
kwestiach politycznych zwią-
zanych z  pracą ich posła oraz 
za sporządzanie projektów 
sprawozdań, opinii i poprawek 
składanych przez posła. Przygo-
towują także projekty przemó-
wień, odpowiadają na pytania 
obywateli i opiekują się grupami 
odwiedzających, a  także są 

odpowiedzialni za codzienną 
obsługę biura posła.

Asystenci lokalni pracują 
w  okręgu wyborczym posła. 
Pomagają oni posłowi w  kon-
taktach z wyborcami, władzami 
i stowarzyszeniami. Stanowią 
łącznik między posłem, obywa-
telami i lokalnymi organami par-
tii.

Posłowie blisko współpracują 
z  asystentami i obdarzają ich 
dużym zaufaniem, dlatego 
wybierają swych pracowników 
osobiście. Jeśli pragniesz pra-
cować jako asystent parlamen-
tarny, powinieneś skontakto-
wać się bezpośrednio z biurem 
danego posła do PE.

Pełna lista posłów – w podziale 
na kraje i grupy polityczne – 
znajduje się na stronie interne-
towej Parlamentu Europejskiego 
pod następującym adresem:

http://www.europarl.europa.
eu/meps/pl/map.html

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html
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Zamiast tworzyć bloki narodowe 
posłowie do PE w  Parlamencie 
Europejskim zasiadają w  gru-
pach politycznych zgodnie ze 
swymi poglądami politycznymi.

Pracownicy grup politycznych 
pomagają posłom ze swej grupy 
w  codziennej pracy, a  ich obo-
wiązki mają charakter głównie 
polityczny.

Ich zadanie polega głównie na 
formułowaniu i obronie stanowi-
ska politycznego grupy i przy-
gotowywaniu opinii na poszcze-
gólne tematy, ale wykonują 
także prace przygotowawcze 
do sprawozdań sporządzanych 
przez posłów do PE.

Pracownikom grup politycznych 
oferuje się zwykle umowy na 
czas nieokreślony. Pracownicy 
grup politycznych dzielą się na 
takie same trzy grupy funkcyjne 
jak personel Sekretariatu Parla-
mentu Europejskiego.

Jeśli pragniesz uzyskać więcej 
informacji o procedurach naboru 
lub chcesz się ubiegać o pracę 
w grupie politycznej, powinieneś 
skontaktować się bezpośrednio 
z daną grupą.

Wykaz grup politycznych Parla-
mentu znajduje się na następują-
cej stronie internetowej:

http://www.europarl.europa.
eu/portal/pl

5 Praca w grupach politycznych 
w Parlamencie Europejskim

http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
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Sekretariat Generalny Parla-
mentu Europejskiego oferuje sze-
reg ogólnych i specjalistycznych 
staży oraz wizyt naukowych, 

które mają przybliżyć opinii 
publicznej działalność i prace 
Parlamentu:

6 Staże i wizyty naukowe

• staże dla absolwentów uni-
wersytetów (ogólne, dzien-
nikarskie i opcja „Nagroda 
im. Sacharowa”)

• staże szkoleniowe

• staże tłumaczeniowe dla 
absolwentów uniwersytetów

• staże szkoleniowe w dzie-
dzinie tłumaczeń pisemnych

• wizyty naukowe

Staże są płatne (dla absolwen-
tów uniwersytetów) lub dofinan-
sowywane (staże szkoleniowe).

Podanie o  staż wypełnia się 
elektronicznie. Radzimy nie cze-
kać z  wysłaniem podania do 
ostatniego dnia, ponieważ duża 
ich liczba napływająca w  tym 
samym czasie może przeciążyć 
system.

Więcej informacji o  sta-
żach można znaleźć na 
stronie internetowej Parla-

mentu Europejskiego http://
www.europar l .eu ropa.eu/ 
w  zakładce „Parlament i Ty” 
> „Pracuj z  nami” > „Staże”, 
w tym kryteria kwalifikacji, 
 przepisy wewnętrzne, najczę-
ściej zadawane pytania (FAQ) 
i internetowy formularz zgłosze-
niowy.

W celu uzyskania dodatkowych 
informacji należy skontaktować 
się z odpowiednim departamen-
tem.

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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W sprawie staży ogólnych i 
dziennikarskich dla absolwen-
tów szkół wyższych, staży szko-
leniowych i wizyt naukowych:

Parlament Europejski
Traineeships Office
GEO 02A016
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
+352 4300-24284
stages@ep.europa.eu

W sprawie staży w działach tłu-
maczeń pisemnych i staży szko-
leniowych:

Parlament Europejski
Translation Traineeships
TOB 02B005 
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
dgtrad.translationtraineeships@
ep.europa.eu

mailto:stages%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
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Staże dla absolwentów –  
stypendium Schumana
Staże te przeznaczone są dla 
posiadaczy dyplomów uniwer-
syteckich lub szkół wyższych. 
Celem staży jest umożliwienie 
absolwentom wykorzystania 

wiedzy nabytej podczas studiów 
oraz zapoznania się z działalno-
ścią Unii Europejskiej, a zwłasz-
cza Parlamentu Europejskiego.

Stypendium Schumana obejmuje trzy opcje:
• opcję ogólną, otwartą dla 

wszystkich spełniających kry-
teria kandydatów

• opcję dziennikarską: kandy-
daci muszą posiadać kompe-
tencje zawodowe poświad-
czone publikacjami, przyna-
leżnością do stowarzyszenia 
dziennikarzy danego pań-
stwa członkowskiego UE lub 
posiadaniem dziennikarskich 
kwali f ikacj i  zawodowych 
uznawanych w  państwach 
członkowskich UE lub pań-

stwach kandydujących do 
przystąpienia do UE

• opcja „Nagroda im. Sacha-
rowa”: celem tego programu 
staży jest pogłębienie wiedzy 
o  działaniach Parlamentu 
Europejskiego na rzecz praw 
człowieka, a także międzyna-
rodowych standardów w tym 
zakresie. Program adreso-
wany jest do kandydatów 
zainteresowanych w  szcze-
gólny sposób prawami czło-
wieka.

Staże szkoleniowe
Parlament Europejski oferuje 
osobom, które przed upływem 
ostatecznego terminu składa-
nia zgłoszeń są posiadaczami 
dyplomu ukończenia szkoły śred-

niej uprawniającego do pod-
jęcia studiów w  szkole wyższej 
lub które odbyły równorzędne 
kursy wyższe lub techniczne, 
możliwość odbycia stażu szko-
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leniowego. Priorytetowo trakto-
wani są studenci, których obej-
muje wymóg odbycia praktyk 
w  ramach studiów. Wysyłający 

zgłoszenie powinien mieć ukoń-
czone 18 lat w pierwszym dniu 
stażu.

Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych 
przeznaczone dla posiadaczy dyplomów  
szkół wyższych
Staże te przeznaczone są dla 
posiadaczy dyplomów uniwersy-
tetów lub szkół wyższych. Celem 
staży jest umożliwienie absol-
wentom wykorzystania wiedzy 
nabytej podczas studiów oraz 

zapoznania się z  działalnością 
Unii Europejskiej, a  zwłaszcza 
Parlamentu Europejskiego. Sta-
żyści tłumaczeniowi odbywają 
staż w Luksemburgu.

Staże szkoleniowe w dziedzinie tłumaczeń 
pisemnych
Parlament Europejski oferuje 
osobom, które przed upływem 
ostatecznego terminu składa-
nia zgłoszeń są posiadaczami 
dyplomu ukończenia szkoły śred-
niej uprawniającego do pod-
jęcia studiów w  szkole wyższej 
lub które odbyły równorzędne 
kursy wyższe lub techniczne, 
możliwość odbycia stażu szkole-

niowego. Staże te są szczegól-
nie skierowane do studentów, 
których obejmuje wymóg obo-
wiązkowego odbycia praktyk 
w  ramach studiów. Wysyłający 
zgłoszenie powinien mieć ukoń-
czone 18 lat w pierwszym dniu 
stażu. Stażyści tłumaczeniowi 
odbywają staż w Luksemburgu.
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Wizyty naukowe – projekty badawcze
Wizyty naukowe mają umoż-
liwić osobom, które ukończyły 
18 lat, pogłębienie wiedzy 
dotyczącej zagadnień związa-
nych z  integracją europejską. 
Osoby ubiegające się o ten staż 
mogą także prowadzić badania 
w bibliotece lub archiwach histo-
rycznych Parlamentu Europej-
skiego w Luksemburgu.

Wizyty naukowe trwają nie dłu-
żej niż miesiąc. Jeśli odbyłeś już 
staż w Parlamencie Europejskim, 
musisz odczekać sześć mie-
sięcy przed złożeniem wniosku 
o wizytę naukową.

Parlament Europejski nie 
pokrywa żadnych kosztów 
poniesionych przez osoby odby-
wające wizytę naukową.

Staże w biurach posłów do PE lub  
w grupach politycznych
Posłowie do PE i grupy polityczne 
regularnie zatrudniają stażystów 
w Brukseli i Strasburgu. Studenci 
i świeżo upieczeni absolwenci 
mają możliwość zobaczenia na 
własne oczy jak na co dzień 
wygląda życie polityczne w Par-
lamencie Europejskim. Niektórzy 
posłowie zatrudniają także sta-
żystów w okręgach wyborczych.

W przeciwieństwie do staży 
organizowanych przez Sekre-
tariat Generalny Parlamentu 
Europejskiego te staże nie są 
częścią oficjalnego programu 

Parlamentu. Ich dostępność 
zależy od możliwości zajęcia 
się stażystami przez daną grupę 
lub posła, a  same staże podle-
gają odpowiednim przepisom 
wewnętrznym grup politycznych 
i zasadom ustalonym przez 
konkretnego posła. W  związku 
z  tym ich warunki, długość, ter-
miny składania podań i wyna-
grodzenia znacznie się między 
sobą różnią. Dlatego najlepiej 
jest skontaktować się bezpośred-
nio z  odpowiednim posłem lub 
grupą polityczną.
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7 Europejski Urząd Doboru Kadr

Europejski Urząd Doboru Kadr 
(EPSO) jest odpowiedzialny za 
większość procedur rekrutacji 
pracowników dla instytucji euro-
pejskich.

Organizuje konkursy dla urzęd-
ników i testy, w  których biorą 
udział kandydaci na stanowiska 
czasowe, w  szczególności per-
sonel kontraktowy.

Na stronie internetowej EPSO 
znajdują się wszelkie informa-
cje dotyczące zgłoszeń (http://
europa.eu/epso), w tym:

• orientacyjny kalendarz przy-
szłych konkursów, z  poda-
niem szczegółów dotyczących 
dziedzin i języków istotnych 
w danym konkursie;

• oficjalne ogłoszenia o nabo-
rze;

• zarys procedury naboru;

• portal, na którym można śle-
dzić bieżące informacje doty-
czące własnego zgłoszenia;

• przykładowe testy

• ...

Ogłoszenia o naborze są publi-
kowane w  Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej (Dz.U.) 
i na stronie internetowej EPSO, 
a  także w  niektórych określo-
nych mediach.

W celu uzyskania dodatkowych 
informacji należy skontaktować 
się z EPSO:

• pocztą:
European Personnel 
 Selection Office
Candidate Contact Service
Office C-25 5/40
B-1049 Brussels

• telefonicznie: 
+32 22993131

• faksem: 
+32 22957488

• poprzez stronę internetową

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
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Jeśli znajdziesz się na liście 
rezerwowej, może się z  Tobą 
skontaktować któraś z  instytucji 
europejskich. Wydziały zainte-
resowane życiorysem danego 
kandydata zwykle zapraszają 
go na rozmowę kwalifikacyjną.

EPSO nie zajmuje się naborem 
asystentów parlamentarnych 
posłów do PE ani personelu 
grup politycznych w  Parlamen-
cie Europejskim.
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8 Środowisko pracy

Niezliczone możliwości rozwoju 
zawodowego, wielokulturowe 
środowisko pracy, w  którym 
używa się 24 języków urzędo-
wych, oraz dobra równowaga 
między życiem zawodowym 
a prywatnym to tylko kilka zalet 
pracy w  Parlamencie Europej-
skim, w  którym równość szans, 
różnorodność, dobrostan pra-
cowników i środowisko natu-
ralne są wysoko cenione.

Każdy pracownik Parlamentu 
Europejskiego objęty jest ubez-
pieczeniem społecznym (ubez-

pieczenie zdrowotne, wypad-
kowe i emerytalne) w ramach 
wspólnotowego systemu ubez-
pieczenia zdrowotnego, oraz 
dostosowanym do indywidual-
nych potrzeb programem szko-
leń w ciągu całej kariery zawo-
dowej. Polityka kadrowa Parla-
mentu wspiera także mobilność 
zawodową. Ponadto istnieje 
możliwość zapisania dzieci pra-
cowników do parlamentarnego 
żłobka i szkół europejskich.

Warunki wynagrodzenia perso-
nelu Parlamentu Europejskiego 
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precyzuje Regulamin pracow-
niczy urzędników Unii Euro-
pejskiej i warunki zatrudnienia 
innych pracowników, które mają 
zastosowanie do pracowników 
wszystkich instytucji europej-
skich. Składa się na nie wyna-
grodzenie podstawowe zwią-
zane z grupą zaszeregowania i 
stopniem, na jakim dana osoba 
została zatrudniona, a poza tym 
wynagrodzenie może też obej-
mować dodatki przyznawane 
na podstawie konkretnej sytuacji 
osobistej (dodatek zagraniczny, 
dodatki rodzinne itd.). Od wyna-
grodzeń odprowadzany jest 
podatek wspólnotowy i składki 
na ubezpieczenie społeczne.

Podsumowanie
Praca w  Parlamencie Europej-
skim oferuje możliwość inte-
resującej kariery zawodowej 
w  wielu różnych dziedzinach. 
Jeśli skorzystasz z tej możliwo-
ści, będziesz mieć okazję pracy 
w  jedynym w  swoim rodzaju, 
wielokulturowym i międzynaro-
dowym środowisku pracy.

Parlament Europejski pragnie 
zatrudniać najbardziej wykwa-
lifikowany personel w  wielu 
obszarach i wybiera kandyda-
tów o bardzo różnych profilach. 
Czy chcesz do nas dołączyć?

Nie ma na co czekać! Zostań 
pracownikiem Parlamentu Euro-
pejskiego!
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