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Wstęp 

Cieszące się wciąż popularnością w Polsce studia w zakresie administracji i eu-
ropeistyki przygotowują kolejne kadry młodych absolwentów, którzy najczęściej 
pragną wejść do korpusu urzędniczego. Polskie przepisy krajowe w dość spójny 
sposób regulują zarówno zatrudnienie, jak i mianowanie urzędników służby cywil-
nej w administracji rządowej, służby zagranicznej oraz pracowników organów sa-
morządu terytorialnego. Rzadziej jednak Polacy wybierają karierę urzędników 
wspólnotowych, a powodem tego jest między innymi brak wiedzy o procedurach 
naboru stosowanych przez Unię Europejską.  

Dlatego warto przedstawić podstawowe informacje, kategorie i procedury regu-
lujące nabory członków korpusu urzędniczego Unii Europejskiej. Wiedza taka, poza 
walorem porządkującym i popularyzatorsko-naukowym może mieć dla czytelników 
także wymiar praktyczny. W tym też celu autorzy wypis z obowiązujących przepi-
sów prawa wyposażyli także w opis konkretnych przykładów oraz przykłady wspól-
notowego orzecznictwa w sprawach naborów. 

Niniejszy tekst nie podejmuje wątku systemu instytucjonalnego naboru jaki 
dokonywany jest przez EPSO, gdyż zagadnienie to autorzy opisali w poprzednim 
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numerze czasopisma. Skupia się on na procedurach rekrutacji urzędników Unii Eu-
ropejskiej przez EPSO.   

1.  Konkurs, jako podstawowa metoda rekrutacji urzędników Unii Europejskiej 

Obsadzanie wolnych stanowisk w korpusie urzędniczym Unii Europejskiej opie-
ra się zasadniczo na procedurze konkursowej. Wyróżniamy konkursy generalne (ogól-
ne) oraz konkursy wewnętrzne. Ma to w szczególności zastosowanie do tzw. funkcjo-
nariuszy. Wiele stanowisk na wyższych szczeblach jest również obsadzana w drodze 
awansu. Jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze i dyrektorskie na najwyższych szcze-
blach, po ogłoszeniu naboru, osoby zainteresowane przedkładają swoje kandydatury. 
W celu dokonania wyboru komitet doradczy ds. mianowania wysokich rangą urzędni-
ków sporządza listę kandydatów. Następnie proponuje nazwiska osób, które powinny 
zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Prezydium przyjmuje wspomnianą 
listę, po czym komitet doradczy przystępuje do przeprowadzania rozmów, a następnie 
przedkłada do decyzji prezydium sprawozdanie końcowe. Aby zapewnić organowi 
uprawnionemu do mianowania większe możliwości wyboru, procedura naboru odby-
wa się równolegle z procedurą wewnętrzną i międzyinstytucjonalną na dane stanowi-
sko1.  

Personel kontraktowy i pomocniczy wyłaniany jest w drodze rekrutacji przez Eu-
ropejski Urząd Doboru Kadr2 i zatrudniany na podstawie umowy. W odróżnieniu od 
konkursów na funkcjonariuszy oznaczonych w zależności od profilu, czyli adekwatnie 
konkursy dla administratorów i asystentów, konkursy dla pracowników kontrakto-
wych noszą nazwę CAST. Kontrakty zwykle trwają nie dłużej niż 3 lata, czasami z 
możliwością przedłużenia. Personel kontraktowy jest zatrudniany w instytucjach, 
przedstawicielstwach i delegaturach Komisji Europejskiej oraz w pozostałych jed-
nostkach zlokalizowanych poza Unią Europejską, pod warunkiem, że odpowiednie 
środki zostały zarezerwowane na pokrycie uposażenia w budżecie danej jednostki. 
Niemniej udział pracowników kontraktowych wśród pracowników agencji, przedsta-
wicielstw i delegacji nie może przekraczać 75% ogółu zatrudnionych.  Odnośnie per-
sonelu miejscowego jest on również zatrudniany na podstawie umowy, przy czym 
poszczególne instytucje zlokalizowane poza Unią Europejską, zatrudniające personel 
lokalny, są zobowiązane do określenia zasad rekrutacji i polityki zatrudnienia. 

Rekrutacja personelu tymczasowego ma charakter uproszczony. Selekcja kandy-
datów odbywa się na podstawie złożonej aplikacji. Po rozpatrzeniu aplikacji, kandy-
daci spełniający warunki zaproszeni zostają na rozmowę kwalifikacyjną. 
Po pomyślnym jej przejściu trafiają na listę rezerwowych. O ich zatrudnieniu decydują 
z reguły dyrektorzy generalni lub odpowiadający im urzędnicy departamentów naj-

                                                        
1 Wcześniej obowiązujące w tym zakresie procedury opisują: M. Małecki, K. Tomaszew-
ski, Status Urzędnika Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 61. 
2 Więcej o instytucji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr, dalej jako EPSO, czytaj w: 
T. Bojar-Fijałkowski, M. Hać, EPSO jako organ rekrutujący korpus urzędniczy Unii 
Europejskiej, Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo, numer 6/II/2014, s. 55−70.  
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wyższego szczebla, w których występują wolne wakaty3. Jest to kategoria urzędni-
ków, która ma możliwość awansu na stanowisko funkcjonariusza, w związku z czym 
przewidziany jest 6 miesięczny okres próbny.  

Następną kategorią stanowią specjalni doradcy, którzy mogą być zatrudnieni 
regularnie lub okazjonalnie. O ich zatrudnieniu decydują same instytucje. Również 
same warunki zatrudnienia są bezpośrednio negocjowane przez doradcę z daną in-
stytucją. Podkreślić należy, że kontrakt zawierany jest na 2 lata maksymalnie z moż-
liwością przedłużenia. Zwracając uwagę na fakt, że głównym zadaniem tej kategorii 
jest pomoc doradcza, podstawowym warunkiem zatrudnienia są szczególne i specja-
listyczne kwalifikacje doradcy.  

Szczególną kategorię stanowią akredytowani asystenci parlamentarni. Asysten-
ci parlamentarni są wybierani bezpośrednio przez posłów do Parlamentu Europej-
skiego, aby pomagać im w pracach. Zatrudniani są na podstawie umowy4. Umowy 
z asystentami parlamentarnymi zawierane są na czas określony i wygasają najpóź-
niej wraz z końcem kadencji5, podczas której zostały zawarte. 

Jeszcze odmienną kategorię stanowią oddelegowani eksperci krajowi. Prawo 
do zgłaszania kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych przysługuje admi-
nistracji rządowej za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Spra-
wia to, że akceptacja kandydatów musi być również dokonana na szczeblu rządo-
wym, przez odpowiedzialny za koordynację zagadnień resort. W przypadku, kiedy 
z inicjatywą przyjęcia eksperta narodowego występuje instytucja lub agencja UE, 
przesyła ona ofertę do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Oferta określa wy-
mogi, które muszą spełniać kandydaci. Agencja lub instytucja może zgłosić się rów-
nież do instytucji macierzystej zatrudniającej kandydata, lub też bezpośrednio 
do kandydata, którym jest zainteresowana. W tych wypadkach wymagana jest także 
zgoda pracodawcy na jego oddelegowanie. Podczas oddelegowania instytucja ma-
cierzysta wypłaca ekspertowi wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę.  

Ponadto instytucje oferują staże i praktyki, na okres od trzech do pięciu miesię-
cy. Staże oferowane są studentom, absolwentom uczelni wyższych oraz lingwistom. 
Stażyści rekrutowani są bezpośrednio przez poszczególne instytucje. Niektóre pra-
ce6 wykonują osoby zatrudnione przez zewnętrznych wykonawców, wyłonionych 
w drodze przetargu.  

                                                        
3 K. Wach, Europejski rynek pracy, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 441.  
4 Warunki ich zatrudnienia zostały znowelizowane Rozporządzeniem Rady (WE) 
Nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniającym warunki zatrudnienia innych pra-
cowników Wspólnot Europejskich. (Dz. Urz. L 55 z 2009 roku). Do tej pory byli oni 
zatrudniani przez posłów, ale na podstawie umów podlegających prawu krajowemu 
danego posła, po nowelizacji są zatrudniani na podstawie bezpośredniej umowy z Par-
lamentem Europejskim.  
5 Podobnie jak zatrudnienie asystentów i doradców w polskich jednostkach samorządu 
terytorialnego czy członków gabinetów politycznych w ministerstwach.  
6 Jak konserwacja sprzętów i budynków, catering itp. 
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Główną metodą rekrutacji urzędników Unii Europejskiej jest konkurs, który po-
zwala instytucjom na zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach, odpo-
wiadających ich zapotrzebowaniu. Procedura ta pozwala na zagwarantowanie równe-
go traktowania kandydatów pragnących wstąpić do europejskiej służby publicznej. 
System konkursowy ma konstrukcję bardzo rozbudowaną z uwagi na jego charakter, 
cel i tryb przeprowadzania. Ze względu na charakter dzielimy je na konkursy ze-
wnętrzne, tzw. otwarte, i konkursy wewnętrzne. Konkurs o charakterze wewnętrznym 
jest przeprowadzany dla jednej instytucji lub kilku instytucji. Konkurs otwarty, 
w odpowiednich przypadkach, może być również wspólny dla dwóch lub większej 
liczby instytucji7. Konkurs otwarty jest przeprowadzany dopiero wtedy, gdy nie jest 
możliwe obsadzenie wolnego stanowiska w drodze przeniesienia lub awansu. Pierw-
szeństwo zachowują jednak konkursy wewnętrzne. Zasadniczo w drodze konkursu 
otwartego mogą być obsadzane stanowiska w niższych grupach zaszeregowania. 
Wyższe stanowiska są obsadzane z reguły w drodze awansu lub przeniesienia8.  

Mówiąc o trybie ich przeprowadzania może to być konkurs świadectw i kwalifi-
kacji lub procedura egzaminacyjna. Dla każdego konkursu powołuje się komisję kon-
kursową. Komisja konkursowa po zakończeniu prac sporządza listę odpowiednich 
kandydatów, przewidzianą w art. 30 regulaminu pracowniczego. Wybrani kandydaci 
zatrudniani są wyłącznie do grupy funkcyjnej objętej postępowaniem rekrutacyjnym9 
na najniższym stopniu zaszeregowania10. 

Proces naboru ukierunkowany jest na pozyskanie dla instytucji europejskich 
urzędników, którzy reprezentują najwyższe standardy umiejętności, wiedzy, wydajno-
ści i uczciwości. Kandydat powinien posiadać określone obywatelstwo, mieć uregu-
lowany stosunek do służby wojskowej, korzystać w pełni z praw publicznych oraz 
posiadać odpowiednie cechy charakteru, niezbędne do wykonywania swoich obo-
wiązków. Doceniane są umiejętności radzenia sobie ze złożonymi problemami 
o różnej naturze, skuteczna komunikacja jak też szybka reakcja na zmiany sytuacji. 
Ponadto kandydaci powinni wykazać się dużą motywacją, inicjatywą i wyobraźnią. 
Bardzo ważną cechą jest umiejętność przystosowania się do pracy w szczególnym, 
zróżnicowanym kulturowo środowisku. Kandydaci powinni również posiadać grun-
towną znajomość jednego z języków Unii Europejskiej oraz zadawalającą znajomość 
drugiego języka. Powinni oni także wykazywać gotowość do doskonalenia zawodo-
wego w czasie trwania całej kariery. Wymagane jest również posiadanie odpowiedni-
ka wymaganego wykształcenia, potwierdzonego ekwiwalentnym dyplomem11.  

                                                        
7 Załącznik III, art. 1 ust.1a. Rozporządzenia Rady nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 roku 
Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich, (Dz. Urz. L 56 z 1968 roku, z późn. zm.). 
8 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i Warunki zatrudnienia innych 
pracowników Unii Europejskiej, art.31 ust. 2 i 3. 
9 Ibidem, art.30. 
10 Ibidem, art. 32. 
11 Na stronie internetowej EPSO zamieszczone jest przykładowa tabela zestawienia 
dyplomów poszczególnych państw członkowskich, odpowiadających wymaganemu 
wykształceniu, www.europa.eu/epso (15.10.2015). 
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2.  Procedury konkursów otwartych w EPSO 

Dla kandydatów, zainteresowanych udziałem w konkursie, najważniejszy jest 
wybór konkursu, który odpowiada ich kwalifikacjom. W związku z tym bardzo duże 
znaczenie ma śledzenie ogłoszeń konkursowych. Ogłoszenia o konkursie są przygo-
towywane przez EPSO po konsultacji z komitetem konsultacyjnym COPARCO12. 
Wszystkie ogłoszenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Oprócz tego EPSO wykorzystuje dwa inne środki informowania potencjalnych kan-
dydatów: stale korzysta ze swojej strony internetowej i w poszczególnych przypad-
kach zamieszcza ogłoszenia w najpopularniejszych europejskich tytułach praso-
wych. Ogłoszenia są publikowane wraz z  „przewodnikiem kandydata”, zawierają-
cym niezbędne informacje dla procedury rekrutacyjnej13. Wiadomości o konkursach 
w języku polskim są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Za-
granicznych. 

Sporządzone ogłoszenie o konkursie określa: charakter konkursu; rodzaj obo-
wiązków oraz zakres zadań związanych ze stanowiskiem, które podlega obsadzeniu 
(tzw. profil kandydata); w odpowiednich przypadkach znajomość językową; naro-
dowości objęte konkursem14; datę rozpoczynającą zgłaszanie kandydatur; końcową 
datę i godzinę składania kandydatur.  

Pierwszym etapem procesu rekrutacyjnego jest utworzenie konta EPSO na 
stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr. Konto EPSO spełnia 
funkcję interfejsu elektronicznego w komunikacji pomiędzy kandydatami zaintere-
sowanymi pracą w  instytucjach europejskich a EPSO. Należy zaznaczyć, że EPSO, 
jako podmiot odpowiedzialny za organizację procedur naboru, powinien dokładać 
wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych kandydatów odbywało się 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych15. 

Konto EPSO należy utworzyć przed zgłoszeniem się do udziału w konkursie. 
Utworzone konto jest jedyną drogą do złożenia zgłoszenia do udziału w konkursie. 
Kandydatom zainteresowanym konkursami organizowanymi przez EPSO i mającym 
zamiar podjęcia pracy w instytucjach europejskich doradza się utworzenie konta 
EPSO z wyprzedzeniem ogłoszenia konkursowego. Samo utworzenie konta EPSO, 
bowiem nie jest w żaden sposób zobowiązujące. Zabrania się jednak utworzenia 

                                                        
12 COPARCO, Common Joint Committee (fr. Commission Paritaire Commune) Między-
instytucjonalny komitet konsultacyjny. 
13 Więcej: R. Gielisse, Devenir fonctionnaire européen: le guide de concours, Ecole 
nationale d’administration (France), Centre des études européennes de Strasbourg, 
Strasbourg 2006. 
14 Np. konkurs otwarty jest dla obywateli Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji gdy 
z ustaleń podziału stanowisk wynikają takie parytety, czy też konkurs otwarty dla oby-
wateli wszystkich 28 krajów członkowskich.  
15 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. 
(Dz. Urz. L 8 z 2001 roku).   
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więcej niż jednego konta. W celu utworzenia konta EPSO kandydat musi posiadać 
ważny adres poczty elektronicznej, który później będzie stanowił login umożliwia-
jący dostęp do własnego konta EPSO. W obowiązku kandydata leży bieżące uaktu-
alnianie adresu poczty elektronicznej oraz danych osobowych zamieszczonych na 
koncie EPSO.  

Procedura zgłoszeniowa zaczyna się poprzez złożenie przez kandydata zgło-
szenia elektronicznego. Decydując się do przystąpienia do konkursu, kandydat powi-
nien zgłosić się za pośrednictwem swojego konta EPSO i wypełnić elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy dla określonego konkursu. Wskazane jest niezwlekanie 
z dokonywaniem zgłoszenia do ostatnich dni przed upływem terminu. Duże obciąże-
nie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może wiązać się 
z koniecznością powtórzenia całego procesu, co stanie się niemożliwe po upływie 
określonego terminu zgłoszeń. Ponadto należy zwrócić uwagę, że sama procedura jest 
czasochłonna ze względu na dużą ilość danych, którą trzeba wprowadzić do systemu. 
Doradzane jest więc zgromadzenie wszystkich danych jeszcze przed przystąpieniem 
do zapisu elektronicznego. Wymagane informacje będą dotyczyły w szczególności: 
posiadanych dyplomów i wykształcenia; doświadczenia zawodowego; znajomości 
języków; motywacji w ubieganiu się o stanowisko16. 

W zależności od wybranego konkursu kandydat może również otrzymać pro-
pozycję rozwiązania testu interaktywnego, który pozwoli mu na ocenę własnego po-
ziomu w zestawieniu z poziomem wymaganym przy testach wstępnych. W chwili 
dokonywania zgłoszenia i po pierwszym zapisaniu przez kandydata swoich danych, 
kandydatowi przypisany zostaje indywidualny numer. Numer ten jest numerem refe-
rencyjnym. Po wypełnieniu formularza kandydat przesyła go drogą elektroniczną. Po 
zakończeniu procedury pojawia się informacja o pomyślnym zakończeniu operacji. 
Wtedy numer referencyjny staje się ostatecznym numerem kandydata, który należy 
podawać w całej późniejszej korespondencji17. Kandydat ma możliwość wprowadza-
nia zmian w zgłoszeniu lub też jego wycofania do czasu upływu terminu zgłoszeń. 

Przed zgłoszeniem się do udziału w konkursie kandydat powinien dokładnie 
sprawdzić, czy spełnia wszystkie warunki udziału, zarówno ogólne, jak i szcze-
gółowe. W tym celu należy uprzednio zaznajomić się z ogłoszeniem o konkursie oraz 
przepisami ogólnymi mającymi zastosowanie do konkursów, akceptując jednocześnie 
określone w nich warunki. Faktem jest, że ogłoszenia o konkursach nie określają do-
puszczalnego wieku kandydatów, należy jednak wziąć pod uwagę wiek emerytalny 
określony w Regulaminie pracowniczym urzędników18. Po dokonaniu zgłoszenia 

                                                        
16 Procedury Administracyjne, Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) z 26 lutego 2009 r., 
Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych, (Dz. Urz. C 47 z 2009 roku). 
17 Jeżeli z przyczyn technicznych wspomniana informacja o pomyślnym zakończeniu opera-
cji nie pojawi się, kandydat może w każdej chwili sprawdzić, czy wniosek zgłoszeniowy 
został prawidłowo zarejestrowany poprzez zalogowanie się do swojego konta EPSO. 
18 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i Warunki zatrudnienia innych 
pracowników Unii Europejskiej wydany na podstawie art. 2 i 3 rozporządzenia Rady 
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kandydaci, którzy wymagają warunków szczególnych19 zaznaczają w polu formula-
rza zgłoszeniowego środki, jakie ich zdaniem trzeba podjąć, aby ułatwić ich udział 
w poszczególnych etapach egzaminów. Na adres EPSO należy również przesłać 
stosowne zaświadczenia. Termin przesłania dokumentacji zgłoszeniowej jest okre-
ślony w ogłoszeniu o danym konkursie. Najczęściej następuje to na późniejszych 
etapach postępowania konkursowego. Szczegółowe informacje dotyczące przesłania 
dokumentacji zostają ogłoszone za pośrednictwem konta EPSO. Terminy te mogą 
być zmienne, w zależności od konkursu. Dokumentów przesłanych po wyznaczo-
nym terminie nie bierze się pod uwagę. 

Dokumentację zgłoszeniową uznaje się za kompletną, jeżeli są spełnione wszyst-
kie warunki formalne20, czyli formularz zgłoszeniowy jest opatrzony oryginalnym 
własnoręcznym podpisem kandydata i dokumentacja zgłoszeniowa zawiera wszystkie 
wymagane dokumenty. Należy przesyłać wyłącznie niepoświadczone kserokopie 
wymaganych dokumentów. Jeżeli chodzi o dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymogów dotyczących posiadania wymaganego obywatelstwa, należy przesłać kopię 
dokumentu poświadczającego obywatelstwo21. Podpis złożony przez kandydata na 
formularzu zgłoszeniowym stanowi jednocześnie oświadczenie, że spełnia on wszyst-
kie stawiane warunki.  

Jeżeli chodzi o poświadczenie wykształcenia, w przypadku dyplomów zdoby-
tych po uzyskaniu wykształcenia średniego zaleca się załączenie możliwie jak naj-
bardziej wyczerpujących informacji, kładąc nacisk na poszczególne przedmioty 
i czasu trwania zajęć z  tych przedmiotów, tak, aby komisja konkursowa mogła oce-
nić znaczenie posiadanego przez kandydata dyplomu pod kątem charakteru jego 
przyszłych obowiązków22. Komisja konkursowa uwzględnia fakt, że systemy 
kształcenia mogą być różne. Na stronie internetowej EPSO podano przykłady dy-
plomów, które stanowią wymóg minimalny w przypadku poszczególnych kategorii, 
z zastrzeżeniem, że ogłoszenia o konkursach mogą zawierać bardziej rygorystyczne 
wymogi23. Opisując doświadczenie zawodowe kandydat powinien określić charakter 
swoich zadań w sposób jak najbardziej szczegółowy, tak by komisja konkursowa 

                                                                                                                                         
Nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. w art. 52 określa wiek emerytalny jako 65 lat. 
(Dz. Urz. L 56 z 1968 roku z późn. zm.).   
19 Czyli np. osoby niepełnosprawne. 
20 Procedury Administracyjne, Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) z 26 lutego 
2009 r., Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych, (Dz. Urz. C 47 
z 2009 roku), pkt. 2.4.3., str.9. 
21 Np. paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego wyraźnie okre-
ślającego obywatelstwo, który powinien zachowywać ważność do dnia, w którym upły-
wa termin dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną. 
22 Jeżeli kandydat odbył szkolenie techniczne lub zawodowe lub kurs doskonalący lub 
specjalistyczny, powinien określić, czy kurs był prowadzony w pełnym czy niepełnym 
wymiarze godzin lub czy był to kurs wieczorowy, a także określić przedmioty i oficjalny 
czas trwania studiów. 
23 Przewodnik dotyczący konkursów otwartych 2010 r., Postępowania administracyjne 
Europejskiego Urzędu doboru Kadr (EPSO), (Dz.Urz. C 184 z 2010 roku). 
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była w stanie ocenić przydatność posiadanego przez kandydata doświadczenia pod 
kątem charakteru jego przyszłej pracy. Jeżeli chodzi o znajomość języków, jeżeli 
takie wymogi zamieszczono w ogłoszeniu konkursowym, w przypadku tego warun-
ku nie są wymagane żadne stosowne dokumenty; wyjątek stanowią niektóre konkur-
sy dla lingwistów. W przypadku tych konkursów i zgodnie z ogłoszeniem o konkur-
sie wy-maganą znajomość języków należy udokumentować dyplomem lub opisać, 
w jaki sposób kandydat opanował dane języki. 

Informacje o charakterze ogólnym oraz komunikaty do kandydatów lub infor-
macje otrzymywane od kandydatów, przekazywane są wyłącznie w języku angiel-
skim, francuskim lub niemieckim. To samo dotyczy zaproszeń na poszczególne 
testy i egzaminy, jak również całej korespondencji pomiędzy EPSO a kandydatami. 
Odnośnie informacji przekazywanych kandydatom przez EPSO, należy zaznaczyć, 
że wszelkie zaproszenia i korespondencja są przekazywane wyłącznie za pośrednic-
twem konta EPSO. Kandydaci powinni śledzić przebieg konkursu i kontrolować 
informacje ich dotyczące, sprawdzając swoje konto EPSO regularnie, co najmniej 
2 razy w tygodniu. Jeżeli kandydat nie jest w stanie zweryfikować przekazanych mu 
informacji, jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt EPSO24. Dla ułatwienia 
pracy administracyjnej, we wszelkiej korespondencji dotyczącej danego kandydata, 
należy podawać imię i nazwisko, numer konkursu oraz numer przypisany kandyda-
towi podczas dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną. Po zakończeniu tego eta-
pu, kandydaci spełniający warunki zostają poinformowani poprzez konto EPSO 
o datach egzaminów wstępnych i zaproszeni do rezerwacji drogą elektroniczną daty, 
godziny i ośrodka egzaminacyjnego. Poprzez swoje konto EPSO kandydat otrzymu-
je także szczegółowe informacje dotyczące rodzaju testu a także czasu, jakim będzie 
dysponował do jego rozwiązania oraz instrukcji rozwiązywania25. Po otrzymaniu 
potwierdzenia rezerwacji, należy wydrukować informację. Każdej rezerwacji jest 
przydzielony osobny numer. Następnie, z wydrukowanym potwierdzeniem i doku-
mentem tożsamości należy stawić się w określonym dniu i godzinie w centrum eg-
zaminacyjnym.  

3.  Egzaminy 

Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej od roku 2003 rekrutacją zajmuje się wy-
łącznie EPSO. Zainteresowanie pracą w instytucjach unijnych pośród obywateli kra-
jów kandydujących znacznie przerosło oczekiwania. O jedno miejsce teoretycznie 
ubiegało się 13 kandydatów. Okazało się, że nie we wszystkich państwach konkurs 
cieszył się taką samą popularnością. Już 22 maja 2003 roku w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej opublikowano trzy konkursy: na administratorów pomocniczych; 
dla tłumaczy pomocniczych lub asystentów tłumacza pisemnego; na stanowiska sekre-
tarskie. Według informacji EPSO do udziału w trzech wymienionych konkursach 
                                                        
24 Informacje ogólne o poszczególnych etapach konkursu można znaleźć na stronie in-
ternetowej EPSO, www.europa.eu/epso  (22.09.2015). 
25 Należy zwrócić uwagę, że EPSO nie publikuje zbiorów testów, nie organizuje kursów 
przygotowawczych. Jedynym źródłem informacji, gdzie można zapoznać się z przykła-
dowymi testami jest strona internetowa.  
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zgłosiło się prawie 38.000 osób ze wszystkich krajów przystępujących do UE26. Był to 
pierwszy nabór urzędników na tak wielką skalę. Do konkursów zgłosiło się około 
12.500 Polaków, co stanowiło prawie 30% wszystkich kandydatów. W Polsce proce-
dura pisania testów zorganizowana została w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i War-
szawie. Wielu Polaków także uczestniczyło w konkursie poza granicami kraju.  

Pierwsze konkursy składały się z trzech etapów: testu preselekcyjnego, egzaminu 
pisemnego i egzaminu ustnego27. Sprawdzenie prac pisemnych oraz wymaganych 
dokumentów przez komisję przeprowadzane było tylko dla tych kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów w teście preselekcyjnym. Jednocześnie 
z ogłoszeniem konkursów dla nowo przystępujących państw członkowskich radykal-
nie zmieniony został tzw. language régime. Uprzednio przeprowadzano wszystkie 
testy w 11 oficjalnych językach urzędowych Unii Europejskiej. Zmiana polegała na 
przeprowadzaniu wszystkich testów wyłącznie w trzech językach urzędowych, do 
wyboru: w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Każdy uczestnik konkursu 
w zgłoszeniu elektronicznym musiał sprecyzować, z którego z proponowanych języ-
ków będzie korzystał podczas zdawania testów. Najczęściej wybieranym językiem był 
język angielski28. Testy preselekcyjne były najtrudniejszą barierą do pokonania w 
postępowaniu konkursowym. Po tym etapie procedury do następnej tury przechodziło 
zaledwie 8−15% kandydatów. Testy preselekcyjne składały się zazwyczaj z następu-
jących części: testu oceniającego ogólne umiejętności i kompetencje, zwłaszcza umie-
jętności logicznego myślenia i zrozumienia liczb29; testu z najważniejszych kierunków 
rozwoju w procesie integracji europejskiej i różnych obszarów polityki wspólnotowej; 
testu z wybranej dziedziny.  

Stosując testy preselekcyjne w formie testów z kilkoma odpowiedziami do wybo-
ru, instytucje Unii Europejskiej skorzystały z rozwiązania stosowanego od dawna 
w administracji amerykańskiej. Na każde pytanie zaproponowane były cztery możliwe 
odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna. W początkowych latach testy te 
pisane były na papierze, na specjalnie przygotowanych formularzach sprawdzanych za 
pomocą lektury optycznej. Raz źle odznaczona odpowiedź nie podlegała już żadnej 
zmianie. W przeciwieństwie zaś do procedur sprzed roku 2003 za złe odpowiedzi nie 
odliczano już punktów.  

W roku 2006 wprowadzone zostały testy komputerowe dla testów obejmujących 
preselekcję. Pojawiła się możliwość powrotu do wybranego pytania i zmiany odpo-
wiedzi, zaznaczeniu wybranego pytania z odpowiedzią, co do której mamy wątpliwo-
ści. Niestety jednocześnie został skrócony czas. Wprowadzenie testowania kompute-

                                                        
26 Komunikat prasowy EPSO z dnia 1 lipca 2003 r. 
27 Testy preselekcyjne (etap 1) i egzamin pisemny (etap 2) przeprowadzane były tego 
samego dnia ze względów organizacyjnych. 
28 Według komunikatu prasowego EPSO z dnia 1 lipca 2003 roku, 68% osób wybierało 
język angielski, 20% język niemiecki i 12% język francuski, jako język egzaminów. 
29 Ta część testu uważana była za najbardziej ryzykowną ze wszystkich testów preselek-
cyjnych, ponieważ bardzo łatwo można było w niej stracić punkty i nie uzyskać 50% 
poprawnych odpowiedzi. 
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rowego zwiększyło jednak poziom uczestnictwa o 10 punktów procentowych. W każ-
dym z testów kandydat musiał uzyskać przynajmniej 50% maksymalnej liczby punk-
tów. Jeżeli więc kandydat zdobył w dwóch pierwszych testów pełną liczbę punktów, 
ale w trzecim teście odpowiedział poprawnie tylko na 49% pytań, to cały test prese-
lekcyjny uchodził za niezdany. Należy jednak podkreślić, że do następnego etapu 
zakwalifikowani byli tylko kandydaci, którzy uzyskali najlepsze rezultaty według 
średniej konkursowej.  

Następnym etapem był egzamin pisemny. Odbywał się on w formie tzw. case 
study. Dotyczył wybranej przez kandydata dziedziny i sprawdzał specjalistyczną wie-
dzę, zdolność rozumienia informacji, analizy i syntetyzowania danych oraz umiejętno-
ści sporządzenia wypowiedzi pisemnej w języku obcym. Jeżeli chodzi o czas trwania 
tego etapu wynosił on około dwóch godzin. Następne 30 minut przeznaczone było na 
sprawdzenie umiejętności posługiwania się ojczystym językiem pisemnym, a polegało 
to na sporządzeniu przez kandydata, w jego ojczystym języku, krótkiej notatki zawie-
rającej uwagi i konkluzje podsumowujące egzamin. Po egzaminie pisemnym odpadało 
z reguły 50% kandydatów. 

Ostatnią fazą postępowania konkursowego był egzamin ustny. Po egzaminie ust-
nym odpadało kolejne 45−50%. Egzamin ten odbywał się w drugim języku kandyda-
ta30. Znacząca była umiejętność zwięzłego i przekonywującego przedstawienia wła-
snego życiorysu, podkreślając przy tym te doświadczenia i umiejętności, które 
w szczególny sposób mogły okazać się przydatne w pracy w instytucjach europej-
skich. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez etap egzaminu ustnego zostawali 
umieszczeni na tzw. liście rezerwowej. 

Średni czas trwania konkursu, od terminu składania zgłoszeń przez kandydatów 
do publikacji listy rezerwowej, wynosił 16 miesięcy, a długość trwania poszczegól-
nych konkursów wahała się od dziewięciu miesięcy do dwóch lat. Główną przyczyną 
tego opóźnienia były zapotrzebowania czasowe na sprawdzanie testów pisemnych 
oraz na przeprowadzenie egzaminów ustnych, ze względu na fakt, że członkowie 
komisji konkursowych oceniający prace kandydatów nie byli dostępni przez nieprze-
rwany okres w pełnym wymiarze godzin, co z kolei nie pozwoliło im wypełnić powie-
rzonych im obowiązków. 

Powyższy problem nie był jedynym istniejącym, który pojawił się w działalności 
EPSO związanej z rekrutacją. Wiele innych zostało wyłonionych podczas kontroli 
EPSO, która rozpoczęła się w lecie 2007 roku i przeprowadzona była przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. Wynikiem czego było sprawozdanie dotyczące wydajności 
i skuteczności działań prowadzonych przez EPSO, w zakresie doboru pracowników. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu, na 
posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2009 roku31. W październiku 2009 roku został przed-

                                                        
30 Czyli nie w języku ojczystym. 
31 Jednym z członków Komisji Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim była 
polska posłanka do Parlamentu Europejskiego, Sydonia Jędrzejewska. 
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stawiony dokument roboczy32 dotyczący tegoż sprawozdania na forum Komisji Kon-
troli Budżetowej. Główne zalecenia przedstawione przez Europejski Trybunał Obra-
chunkowy dotyczyły następujących problemów: zbyt długiej procedury doboru pra-
cowników i opóźnienia w trakcie fazy konkursowej33 oraz braku osiągnięcia liczby 
docelowej laureatów konkursów oraz niespełnienia wymogu zachowania  możliwie 
najszerszej równowagi geograficznej34. Mankamentem okazały się także braki: prze-
kazywanych w odpowiednim czasie spójnych informacji na temat potrzeb kadrowych 
instytucji; szczególnych wymogów językowych, które mogły zniechęcić odpowied-
nich kandydatów; systemu informowania o konkursach, który nie był zadowalający35; 
uchybień w prowadzonych przez EPSO bazach danych. 

W 2008 roku w ramach przeprowadzonej kontroli kierownictwo EPSO dokonało 
przeglądu swojej organizacji i działalności. Słabe punkty, które zostały ujawnione w 
czasie przeglądu, skłoniły EPSO do opracowania specjalnego programu, tzw. Progra-
mu rozwoju EPSO, który został przyjęty 10 września 2008 roku. Rezultatem czego 
była radykalna reforma dotycząca procesu rekrutacji. Najważniejsze zmiany to: wyłą-
czony został test wiedzy o Unii Europejskiej; rekrutacja będzie trwała 9 miesięcy36; 
wprowadzony został cykliczny nabór na poszczególne stanowiska; w ślad za moderni-
zacją procedur bardzo poważną zmianą jest przeprowadzanie testów wstępnych, tzw. 
preselekcji we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej; konkursy na sta-

                                                        
32 Dokument Roboczy w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego nr 9/2009 na temat skuteczności i efektywności działalności Europej-
skiego Urzędu Doboru Kadr w zakresie rekrutacji pracowników Komisja Kontroli Bu-
dżetowej, Sprawozdawca: S. Jędrzejewska, z dnia 15.10.2009 r. PE430.284v 01-00 
33 Zob. na przykład sprawa F-25/05, w której sąd ds. służby publicznej uchylił decyzje 
komisji konkursowej z  dnia 6 i 7 września 2004 r. odmawiające dopuszczenia kandyda-
tów do egzaminów konkursu EPSO/c/11/03. 
34 Liczba laureatów określona w ogłoszeniach o konkursach powinna być osiągana, 
by zapewnić stały i odpowiedni poziom zatrudnienia w instytucjach, przy jednoczesnym 
zachowaniu wymaganych od wybieranych kandydatów standardów jakości. W trakcie 
kontroli poddano kompleksowej analizie wszystkie dane dotyczące 176 konkursów zor-
ganizowanych między 2003 a 2006 r. i zakończonych najpóźniej na początku 2008 r. 
Docelowa liczba laureatów na listach rezerwowych z tych konkursów wynosiła 15.500. 
Średnio osiągnięto tylko dwie trzecie docelowej liczby laureatów. Z około 208.000 zare-
jestrowanych zgłoszeń na te konkursy 95.000 (46%) osób faktycznie wzięło udział 
w testach. Niewiele ponad 10.000 spośród nich zdało konkurs, co dało niedobór 5.500 
osób w stosunku do zakładanej liczby docelowej. Sprawozdanie specjalne nr 9/2009 
(przedstawione na mocy art. 248 ust. 4 akapit drugi Traktatu WE) dotyczące wydajności 
i skuteczności działań prowadzonych przez Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich 
w zakresie doboru pracowników, przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksem-
burgu w dniu 11 czerwca 2009 r. 
35 W dniu 9 maja 2007 r. Hiszpania wniosła skargę przeciwko Komisji, żądając publika-
cji wszystkich ogłoszeń o konkursach dotyczących stanowisk w europejskiej służbie 
cywilnej w Dzienniku Urzędowym we wszystkich językach UE Sprawa T-156/07: Skar-
ga wniesiona w dniu 9 maja 2007 r. Hiszpania przeciwko Komisji 2007/C 140/69. 
36 Zamiast 2 lat, jak to miało miejsce w poprzednim systemie. 
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nowiska administratorów zostały otwarte dla absolwentów studiów wyższych, pomija-
jąc brak wcześniej wymaganego doświadczenia zawodowego; do uczestnictwa 
w konkursach na stanowiska administratorów zostali dopuszczeni studenci ostatniego 
roku studiów licencjackich; podział kandydatów na absolwentów i osoby z doświad-
czeniem zawodowym; testy preselekcyjne aktualnie składają się z zrozumienia tekstu 
pisanego i umiejętności operowania danymi liczbowymi oraz trzech nowych rodzajów 
testów, jakimi są testy myślenia abstrakcyjnego, test umiejętność oceny sytuacji i test 
kompetencji zawodowych. 

Następnym etapem jest ocena zintegrowana, która zastępuje występujące w po-
przedniej procedurze egzaminy pisemne i ustne. Założeniem jest, aby konstrukcja 
doboru zadań była tak przygotowana, aby każdy z  kandydatów miał szansę zaprezen-
tować swoje atuty. W oparciu o opis kompetencji sprawdzane są umiejętności kandy-
data, a każda umiejętność sprawdzana jest przynajmniej dwukrotnie.  

Poprzez wprowadzenie nowej procedury oraz elementu oceny zintegrowanej 
EPSO ma na celu ustalenie w sposób odpowiedni i wiarygodny wszystkich najważ-
niejszych umiejętności kandydata. Większą wagę przykładać się będzie do sprawdze-
nia konkretnych umiejętności związanych z danym stanowiskiem, niż do sprawdzenia 
poziomu wiedzy. W oparciu o opis kompetencji oceniane będą wybrane umiejętności 
kandydata. Stwierdzono, że oprócz kompetencji w dziedzinie, której znajomość 
sprawdza konkurs, pracownik instytucji UE powinien posiadać siedem wymienionych 
poniżej umiejętności podstawowych:  

– Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów: w skomplikowanych 
sprawach kandydat dostrzega najważniejsze fakty i znajduje kreatywne i prak-
tyczne rozwiązania. 

– Zdolności komunikacyjne: wyraża się jasno i precyzyjnie, zarówno w mowie, 
jak i na piśmie. 

– Jakość i wydajność pracy: bierze osobistą odpowiedzialność za wykonanie 
zadania zgodnie z wysokimi standardami jakości w ramach ustalonych proce-
dur i wykazuje się inicjatywą. 

– Nauka i rozwój osobisty: rozwija i doskonali swoje umiejętności oraz znajo-
mość organizacji i otoczenia, w którym ona funkcjonuje. 

– Ustalanie priorytetów i organizacja: przywiązuje największą wagę do najważ-
niejszych zadań, w pracy wykazuje się elastycznością i efektywnie organizuje 
swoją pracę. 

– Resilience, czyli kandydat działa skutecznie pomimo dużego natężenia pracy, 
radzi sobie ze stresem i dostosowuje się do zmieniającego się środowiska pra-
cy. Trudno znaleźć polski odpowiednik tego terminu. Dosłownie oznacza on 
elastyczność, odporność, zdolność do adaptacji. 

– Umiejętność pracy w zespole. 
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W zależności od rodzaju konkursu etap oceny zintegrowanej trwa pół dnia lub 
cały dzień. Testy odbywają się w drugim języku kandydata37, chyba, że dane stano-
wisko wymagać będzie sprawdzenia umiejętności w innym języku. Inną metodolo-
gią, która pozwala na sprawdzenie poziomu kompetencji kandydata jest „competen-
cy based structured interview”, czyli ustrukturyzowana rozmowa. Można powie-
dzieć, że w pewien sposób zastępuje to wykorzystywane we wcześniejszych proce-
durach egzaminy ustne. Technika ta polega na postawieniu szeregu pytań, wcześniej 
opracowanych, starannie dobranych do stanowiska i kandydata. Obie metody dają 
w miarę spójny profil kandydata, a wykorzystanie „competency based structured 
interview” pozwala na uzupełnienie luk w wizerunku i wyjaśnienie wątpliwości. 
Na koniec całej procedury kandydaci otrzymują tzw. „paszport kompetencji”, zawie-
rający ich wyniki uzyskane w trakcie oceny zintegrowanej. Dokument ten zostaje 
następnie przekazany instytucjom i posłuży, jako pomoc w procesie rekrutacji. 

Osoby, które otrzymają najwięcej punktów w trakcie całego procesu rekruta-
cyjnego wpisywane zostają na listę laureatów, tzw. listę rezerwową38, a ich nazwi-
ska są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Lista stanowi pod-
stawę zatrudnienia kandydata. Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest rozmo-
wa kwalifikacyjna. W tym etapie EPSO już nie uczestniczy. Kandydaci wybrani 
z listy rezerwowej zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifika-
cyjne odbywają się w Brukseli, a kandydaci otrzymują zwrot kosztów podróży. 
Rozmowa odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z 3 do 12 funkcjonariuszy 
Unii Europejskiej. Dotyczy ona spraw związanych z funkcjonowaniem struktur 
i polityk wspólnotowych.  

Lista rezerwowa stanowi podstawę zatrudnienia kandydata w ciągu okresu jej 
ważności, w zależności od zapotrzebowania kadrowego i kwalifikacji kandydata, 
aczkolwiek nie stanowi ona gwarancji rzeczywistego zatrudnienia. Proces rekrutacji 
zwykle przebiega dosyć długo. W przypadku niektórych konkursów całe postępo-
wanie rekrutacyjne może trwać nawet ponad rok. Po wpisaniu na listę rezerwową 
niektórzy kandydaci uruchamiają własną inicjatywę i rozpoczynają działania lob-
bingowe na rzecz rozpoczęcia pracy w wybranej instytucji. Na tym etapie procedury 
można byłoby podkreślić dużą rolę, jaką odgrywa MSZ w celu wsparcia kandyda-
tów, którzy już znaleźli się na listach rezerwowych. Nieoficjalnie MSZ zwraca się 
z prośbą do Polaków już pracujących w instytucjach o przekazanie wiadomości 
o zwalniających się wakatach. Wydział ds. instytucjonalnych i prawnych w Stałym 
Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej tworzy bazy danych laureatów kon-
kursów EPSO, którzy znaleźli się na listach rezerwowych. Ich celem jest przekazy-
wanie kandydatom szybkiej i aktualnej informacji o wakatach na stanowiskach 
w instytucjach europejskich. Trudno określić skuteczność takich działań, ale ważna 
jest już sama chęć pomocy.  

Kandydaci, tak, jak w pozostałych etapach, o swoich wynikach uzyskanych 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej informowani są poprzez ich konto na serwerze 

                                                        
37 Język: angielski, francuski lub niemiecki. 
38 M. Małecki, K. Tomaszewski, Op. cit., str. 58. 
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EPSO. Kandydaci muszą zostać zatrudnieni w okresie ważności listy rezerwowych. 
W przeciwnym razie wyniki konkursu tracą ważność i kandydaci muszą zaczynać 
całą procedurę od nowa. 

4.  Środki odwoławcze 

W ramach procedur konkursowych kandydatom przyznaje się prawo uzyskania 
dostępu do informacji, które dotyczą ich w sposób osobisty i bezpośredni. Na mocy 
powyższego, EPSO może przekazać na wniosek kandydata, informacje dodatkowe 
dotyczące jego udziału w konkursie. Wniosek o udzielenie informacji należy przesłać 
w przeciągu 10 dni od uzyskania wyników konkursowych do EPSO drogą elektro-
niczną. Jeżeli chodzi o testy komputerowe mogą być podane jedynie prawidłowe od-
powiedzi i wykaz odpowiedzi kandydata. Kandydat może również wystąpić 
z wnioskiem o uzyskanie kopii swoich prac pisemnych.  

Kandydat może również wystąpić z wnioskiem o ponowne sprawdzenie. EPSO 
oraz komisja konkursowa powinny wykonywać swoje zadania zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa. Komisja konkursowa powinna oceniać kandydatów z poszanowa-
niem zasady równego traktowania. Jeżeli mimo to kandydat uważa, że któraś z zasad 
nie została zastosowana w jego przypadku, może, w terminie 10 dni kalendarzowych 
od dnia wysłania drogą elektroniczną pisma z informacją o decyzji, złożyć wniosek 
o ponowne sprawdzenie.  

Jeżeli kandydat uważa, że jakaś decyzja narusza jego prawa, może na każdym 
etapie procesu naboru złożyć zażalenie skierowane do EPSO. Przy czym dyrektor 
EPSO nie jest uprawniony do zmiany decyzji komisji konkursowej. Szerokie upraw-
nienia dyskrecjonalne komisji konkursowych podlegają kontroli jedynie w przypadku 
oczywistego naruszenia zasad rządzących pracami komisji konkursowej.  

W ramach instytucji sądowniczej Unii Europejskiej, sporami z zakresu służby 
publicznej Unii Europejskiej zajmuje się Sąd do spraw Służby Publicznej, w których 
wcześniej właściwy był Trybunał Sprawiedliwości, a od jego utworzenia w 1989 r. 
Sąd Pierwszej Instancji. Powstanie kolejnego szczebla w postaci Sądu do spraw 
Służby Publicznej w strukturze unijnego sądownictwa było konieczne wobec nad-
miernej ilości obowiązków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu 
Pierwszej Instancji39. Sąd do spraw Służby Publicznej ustanowiony został decyzja 
Rady Unii Europejskiej z dnia 2 listopada 2004 roku40 w celu odciążenia Trybunału 
Sprawiedliwości jak i Sądu Pierwszej Instancji i usprawnienia procedur. Jest to spe-
cjalistyczna izba sądowa, która instytucjonalnie i organizacyjnie stanowi integralną 
część Trybunału Sprawiedliwości. Jest on właściwy do rozpoznawania w pierwszej 
instancji sporów między Unią Europejską a jej pracownikami. Od orzeczeń Sądu 
do spraw Służby Publicznej można w terminie dwóch miesięcy wnieść odwołanie 
do Sądu Pierwszej Instancji. W wyjątkowych tylko przypadkach można je wnieść do 
                                                        
39 M. Strzałkowska, Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, Dom Organiza-
tora, Toruń 2008, str. 35. 
40 Decyzja Rady z 2.11.2004 ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Euro-
pejskiej 2004/752/WE, Euratom. (Dz. Urz. L 333 z 2004 roku).  
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Trybunału Sprawiedliwości. Odwołanie takie ogranicza się do kwestii prawnych. 
Postępowanie przed Sądem do spraw Służby Publicznej jest uregulowane postano-
wieniami statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz postanowieniami statutu oraz 
regulaminem postępowania41. 

Liczne uchybienia EPSO zarówno w ogłoszeniach konkursowych jak i w dal-
szych częściach postępowania konkursowego skłaniają coraz liczniejszych kandy-
datów do zastosowania różnych przewidzianych prawem środków odwoławczych. 
Bardzo liczne w związku z tym są skargi kierowane do Sądu do spraw Służby Pu-
blicznej. Jedną z ciekawszych rozpatrywanych spraw przez Sąd do spraw Służby 
Publicznej była sprawa Pachtitisa42 vs. Komisja Europejska43, gdzie decyzja EPSO 
została unieważniona, Komisja Europejska natomiast została obciążona kosztami 
postępowania. Podobnie w sprawie di Prospero vs. Komisja Europejska 44, czy też 
Bartha vs. Komisja Europejska45. Każdy kandydat, jako obywatel Unii Europejskiej, 
                                                        
41 Więcej: S. Stefano, La procédure devant le tribunal de la fonction publique de l’Union 
européenne: principales  innovations introduites par son règlement de procédure, 
Cahiers de droit européen 2007 v.43, n.5−6, s. 733−776. 
42 Obywatela greckiego, kandydata i uczestnika konkursu, związana z konkursem ogło-
szonym w roku 2006 EPSO/AD/77/06, popieranego przez Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych. 
43 Skarżący Dimitrios Pachtitis w pierwszej procedurze podważył „ważność i treść” 
decyzji EPSO z dnia 31 maja 2007 r., wnosząc zażalenie, w którym podniósł z jednej 
strony naruszenie zasad równości, obiektywności i przejrzystości oraz niedopełnienie 
obowiązku, a z drugiej strony błędy w ocenie, które komisja konkursowa oceniająca 
komputerowe testy wstępne musiała popełnić przy sprawdzaniu jego prac. Domagał się, 
aby EPSO zmienił treść tej decyzji po ponownej weryfikacji jego testów wstępnych 
i poinformował go, czy i, jeśli tak, które z pytań z testów wstępnych zostały usunięte 
przez komisję konkursową. Wyrokiem Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europej-
skiej (pierwsza izba) z dnia 15 czerwca 2010 r. sąd ten stwierdził nieważność decyzji 
Europejskiego Urzędu Doboru Kadr z dnia 31 maja 2007 r. i z dnia 6 grudnia 2007 r. 
wykluczających D. Pachtitisa z listy 110 kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki 
w testach wstępnych konkursu otwartego EPSO/AD/77/06. W swoim odwołaniu, wnie-
sionym na podstawie art. 9 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej, Komisja Europejska wniosła o uchylenie wydanego w pierwszej instancji 
wyroku. Jednakże w postępowaniu odwoławczym skarga Komisji została odrzucona. 
Sąd podtrzymał wydany wyrok, uznając, że EPSO nie dopełniło swoich obowiązków, 
zaś całej procedurze wyraźnie brakowało przejrzystości. Sprawa została zakończona 
w 2011 wyrokiem wydanym w postępowaniu odwoławczym. Sprawa T-361/10 2012/C 
32/46. (Dz. Urz. C 32 z 2012 roku). 
44 Sprawa F-99/08. Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 
17 listopada 2009 r. − Di Prospero przeciwko Komisji (Służba publiczna − Konkurs 
otwarty − Dziedzina zwalczania nadużyć finansowych − Ogłoszenia o konkursie      
EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08 − Brak możliwości dla kandydatów zgłoszenia się 
jednocześnie na kilka konkursów − Odrzucenie kandydatury skarżącej na konkurs   
EPSO/AD/117/08), 2010/C 24/141. (Dz. Urz. C 24 z 2010 roku). 
45 Sprawa F-50/08. Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 
23 listopada 2010 r. Bartha przeciwko Komisji, (Służba publiczna − Urzędnicy − Kon-
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ma również prawo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
w osobnym trybie. Wszystkie takie wyroki zmuszają EPSO do głębszej refleksji nad 
ich metodami rekrutacyjnymi oraz uświadamiają, że niektóre kontrowersyjne dzia-
łania podejmowane przez Europejski Urząd Doboru Kadr nie pozostaną bez echa46. 

Zakończenie 

Rekrutacja większości olbrzymiego korpusu urzędniczego Unii Europejskiej od-
bywa się w oparciu o te same reguły i dokonywana jest przez jeden wyspecjalizowany 
do tego urząd – EPSO. Podsumowanie artykułu nie jest miejscem na przypominanie 
całej, dość długiej, procedury rekrutacji opisanej w tekście, ale warto odnotować kilka 
jej cech. Po pierwsze mogą być one pomocne czytelnikom w lepszym przygotowaniu 
się do procesu rekrutacji. Po drugie mogą służyć krajowemu ustawodawcy w refor-
mowaniu polskiego systemu prawa urzędniczego jako wnioski de lege ferenda. 

1. EPSO prowadzi rekrutację wyprzedzającą tworząc potencjalny zasób kadrowy 
z którego w miarę potrzeb poszczególne organy i instytucje Unii Europejskiej 
czerpią kandydatów.   

2. Regulacje prawne Unii Europejskiej są regularnie, w określonych okresach 
kilku lat, weryfikowane co do ich efektywności. Taki właśnie przegląd stał się 
powodem zmiany systemu rekrutacji dokonywanej przez EPSO sprzed kilku 
lat. Dokonywanie cyklicznych ocen prawa w duchu teorii zarządzania jakością 
jest rozwiązaniem korzystnym, co potwierdza także ulepszenie działalności re-
krutacyjnej i wyeliminowanie z niej mankamentów. 

3. W procedurze rekrutacyjnej jaką stosuje EPSO szeroko wykorzystywane są 
metody i narzędzia pochodzące bezpośrednio z zarządzania kadrami, w tym 
najnowszych rozwiązań przedstawianych przez sektor prywatny. Stąd rekruta-
cja ta przebiega w stosunkowo szybki i efektywny sposób. 

4. Rekrutacja kadry urzędniczej Unii Europejskiej obejmuje testy wiedzy, umie-
jętności, predyspozycji zarówno pisemne jak i ustne. Tam gdzie tylko jest to 
możliwe wykorzystywane są metody kształcenia on-line, stąd przy rekrutacji 
dokonywanej przez EPSO koniecznym jest sprawna obsługa nowoczesnych 
technologii.  

5. Analiza ogólnych procedur rekrutacyjnych nie pozostawia wątpliwości, 
że podstawowymi warunkami udziału w rekrutacji są: znajomość przynajmniej 
dwóch języków obcych, wiedza o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
umiejętności obsługi komputera. We wszystkie te przymioty większość pol-
skich szkół wyższych, zgodnie ze standardami kształcenia, wyposaża absol-
wenta. Warto, aby organy państwowe, przy współpracy z władzami uczelni 
rozpowszechniły wiedzę o możliwościach i procedurach rekrutacji na stanowi-

                                                                                                                                         
kurs ogólny − Niewpisanie na listę rezerwy − Zrównoważona reprezentacja kobiet 
i mężczyzn w komisji konkursowej), 2011/C 30/109. (Dz. Urz. C 128 z 2008 roku). 
46 Więcej: I. Govaere, G. Vandersanden La fonction publique communautaire: nouvelles 
règles et développements contentieux, Bruylant- éditions juridiques, Bruxelles 2008. 
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ska urzędnicze w Unii Europejskiej, gdyż udział w takich konkursach Polaków 
jest wciąż poniżej ustalonych dla nas jako kraju limitów.  

6. W odróżnieniu od polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym i sądo-
wo-administracyjnym, rekrutacja dokonywana przez EPSO i jej rezultaty, pod-
legają kontroli sądowej. Dokonuje jej wyspecjalizowany Sąd do spraw Służby 
Publicznej. Sprawy takie leżą także w kompetencji unijnego Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Polski Kodeks Postępowania Administracyjnego wyraźnie wy-
łącza ze swojej jurysdykcji sprawy zatrudnienia, w jakiejkolwiek formie czy 
to powołania, mianowania czy umowy o pracę, w polskiej administracji pu-
blicznej. Tym samym, przy barku decyzji w tym zakresie brak jest także sądo-
wej kontroli takich rozstrzygnięć na drodze postępowania przed sądami admi-
nistracyjnymi ani innymi wyspecjalizowanymi w takim zakresie.   
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Streszczenie  

Niniejszy tekst przedstawia procedury rekrutacji przez EPSO kadry urzędniczej 
Unii Europejskiej. Pierwsza jego część przedstawia metodologię, założenia i cele 
konkursów prowadzonych na stanowiska urzędnicze w Unii Europejskiej oraz rys 
historyczny ewolucji przyjętych rozwiązań.  Część druga tekstu dotyczy aktualnej 
procedury konkursowej. Część trzecia opisuje egzaminy będące częścią procedury 
konkursowej. Część czwarta, ostatnia, przedstawia dostępne prawem drogi odwo-
ławcze, sądowe, od rozstrzygnięć rekrutacyjnych EPSO. Całość kończy podsumo-
wanie i wykaz wykorzystanych źródeł, aktualnych na dzień 30.09.2015. 

Summary 

The text presents recruitment procedures for European Union civil officers tak-
en by EPSO. The first part presents information on methodology, foundations and 
goals of contest procedures for office position in European Union with some histori-
cal review of its evaluation. The second part refers to current procedures 
of recruitment. The third part describes exams, as part of contest procedures. The 
fourth part, which is the last, focus on legally available repeal, also in the court, 
of recruitment decisions by EPSO. The paper finishes with conclusions and list of 
references and sources valid on Septeber 30th of 2015. 
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