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Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania 

 
 

Pracownicy zatrudnieni na czas określony (AD 6) 

w ERCEA 

 

ERCEA/TA/172/2019 
 

 

 

 

 

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) organizuje 

zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia listy rezerwowej około 15 

kandydatów na stanowisko: 

 

 

 

 

Doradca ds. programu badawczego w dziedzinie oceny etycznej i 

nadzoru etycznego 
 

 

 

 

 

 

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się w 26/03/2019 r. i kończy w  

26/04/2019 r., o godzinie 12:00 (południe) czasu brukselskiego. 
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A. Kim jesteśmy i co oferujemy 
 

ERCEA selekcjonuje i finansuje najlepsze, jeszcze niezrealizowane pomysły i wspiera naukowców 

będących ich twórcami. 

W praktyce ERCEA wspiera pracę Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), pierwszego 

ogólnoeuropejskiego organu zajmującego się stwarzaniem odpowiednich warunków dla wybitnych 

badań pionierskich w Europie, założonego przez Unię Europejską w lutym 2007 r. Agencja 

Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych została założona, by zarządzać programem 

„Pomysły”, który stanowi część siódmego ramowego programu badawczego Unii Europejskiej (7PR). 

Jej mandat został przedłużony do 2024 r. do celów wdrożenia części programu ramowego w zakresie 

badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020). 

Aby realizować cele ERBN, ERCEA zarządza kilkoma grantami na badania pionierskie: grantami dla 

początkujących naukowców skierowanymi do rozpoczynających karierę nowych liderów projektów 

badawczych; grantami dla wybitnych naukowców u progu samodzielności badawczej; grantami dla 

doświadczonych naukowców, jak również grantami w zakresie synergii dla grup od dwóch do czterech 

głównych badaczy w celu wspólnej realizacji ambitnych projektów badawczych. Granty badawcze 

finansują projekty w dowolnej dziedzinie badawczej, przy czym wyłącznym kryterium wyboru jest 

doskonałość. Od czasu utworzenia Agencji wsparcie uzyskało około 9 000 najlepszych naukowców na 

różnych etapach swojej kariery. W ramach programu „Horyzont 2020” ERCEA dysponuje całkowitym 

budżetem w wysokości około 13 miliardów euro.  

ERCEA dąży do doskonałości w badaniach i we wszystkich aspektach swojej pracy, dokładając 

wszelkich starań, by jej profesjonalni i wysoce zmotywowani pracownicy dysponowali odpowiednimi 

kwalifikacjami i wiedzą. ERCEA oferuje nowoczesne, dynamiczne, inspirujące i interesujące 

środowisko pracy. 

W ramach ERCEA Departament Zarządzania Naukowego prowadzi działania wymagające zrozumienia 

kwestii naukowych. Wdraża procesy wzajemnej i etycznej oceny w celu przyznawania grantów 

badawczych ERBN oraz nadzoru naukowego i etycznego nad grantami. Departament ten wspiera Radę 

Naukową w jej pracy w zakresie kwestii naukowych.          

Siedziba Agencji zlokalizowana jest w samym centrum Brukseli; planuje się, że do końca 2020 r. będzie 

zatrudniać 529 pracowników. Więcej informacji na temat ERBN i ERCEA można znaleźć na naszej 

stronie internetowej: http://erc.europa.eu/. 

Organizując to zaproszenie do wyrażania zainteresowania, ERCEA usiłuje zapełnić bieżące i przyszłe 

wakaty na stanowisku doradcy ds. programu badawczego w dziedzinie oceny etycznej i nadzoru 

etycznego.   

http://erc.europa.eu/
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Pracownik zatrudniony na czas określony (AD 6) – Kierownik programu 

badawczego 

dziedzinie oceny etycznej i nadzoru etycznego (ERCEA/TA/172/2019) 

 

Kim jesteśmy 
 
W ramach Departamentu B Dział B.1 zajmuje się oceną etyczną i nadzorem eksperckim, określa procesy 

oceny etycznej i nadzoru etycznego oraz nimi zarządza. Dział zajmuje się również zawieraniem umów 

z ekspertami i płatnościami na ich rzecz. 

 

Co oferujemy  
 
Doradca i koordynator ds. oceny i nadzoru etyki we wnioskach i projektach finansowanych przez ERBN 

będzie miał następujące obowiązki: 

 

Zapewnianie doradztwa w kwestiach etycznych 
 

 Wykorzystanie swoich kompetencji i wiedzy w celu doradzania współpracownikom w kwestiach 

etycznych, takich jak badania kliniczne, dobrostan zwierząt, prawa człowieka, ochrona danych, badania 

na tkankach i komórkach, badania w krajach o niskim dochodzie.  

 Przegląd i walidacja dopuszczenia pod względem etycznym wniosków i projektów sporządzonych 

przez urzędników ds. etyki.  

 Udział w panelach ds. oceny etycznej jako ich koordynator. 

 Określanie wytycznych i wzorów w zakresie treści etycznych dla beneficjentów w celu wsparcia ich 

w wykonywaniu badań zgodnie z zasadami etyki.  

 

Organizacja pracy  
 

 Koordynacja pracy urzędników ds. etyki wraz z kierownikiem sektora i innymi pracownikami 

zatrudnionymi na czas określony w sektorze. Uzgadnianie priorytetów i terminów.  

 Działanie jako koordynator wezwań w kwestiach etycznych w sektorze w ramach jednego lub kilku 

wezwań. Nadzór nad procesem etycznym i zapewnianie dotrzymania terminów.  

 Wkład w planowanie paneli oceny etycznej. Powoływanie zespołów ekspertów dla każdego panelu 

w oparciu o ich ekspertyzę.  

 Po wdrożeniu projektów, zapewnianie  ich ciągłości  poprzez monitorowanie postanowień 

umownych za pomocą nadzoru etycznego, kontroli etycznych i przeglądów technicznych.  

 Wspieranie kierownika sektora w realizacji celów sektora.  

 

Przestrzeganieprocedur i wytycznych 
  

 Wkład w wewnętrzne zapewnianie jakości pracy sektora etycznego poprzez sporządzanie 

wytycznych i procedur prawidłowego wdrażania procesu etycznego. Zapewnienie zachowania pełnego 

zestawu procedur i wytycznych dla wszystkich operacji w sektorze.  

 Analiza i ocena procesu etycznego oraz ocena zwrotna i propozycje usprawnień.  
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 Śledzenie ewolucji systemów informatycznych związanych z sektorem (takich jak SEP, Sygma, 

Compass) poprzez aktywny udział w grupach użytkowników. Aktywne proponowanie i negocjowanie 

nowych funkcji. Wkład w testowanie nowych wersji systemów informatycznych.  

 

B. Wymagane kwalifikacje ogólne i doświadczenie 

 

1. Kryteria kwalifikacyjne 

Kandydaci zostaną uznani za kwalifikujących się, jeżeli w dniu upływu terminu składania zgłoszeń 

spełnią następujące kryteria formalne: 
 

1.1 Warunki ogólne: 

 obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej; 

 dysponowanie pełnią praw obywatelskich; 

 uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 cechy charakteru niezbędne do skutecznego wywiązywania się z obowiązków przewidzianych 

dla danego stanowiska1; 

 stan fizyczny umożliwiający skuteczne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. 
 

1.2 Warunki szczegółowe: 

1.2.1 Kwalifikacje 
 

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej 

trzy lata potwierdzony dyplomem. Akceptowane będą wyłącznie kwalifikacje nadane przez organy 

państwa członkowskiego UE i kwalifikacje uznawane za równoważne przez odpowiednie organy 

państwa członkowskiego UE. W przypadku uzyskania dyplomów w państwach niebędących państwami 

członkowskimi od kandydata może być wymagane dostarczenie odpowiedniego porównywalnego 

dokumentu wydanego przez uznawany organ. 

 

1.2.2 Znajomość języków 

biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE i zadowalająca znajomość innego języka 

urzędowego UE w stopniu umożliwiającym wywiązanie się z obowiązków na zajmowanym stanowisku. 

Angielski jest głównym językiem roboczym ERCEA, uważanym powszechnie za lingua franca w 

kręgach naukowych. 

 

1.2.3 Doświadczenie zawodowe 

W dniu zakończenia składania zgłoszeń kandydaci muszą mieć przynajmniej trzyletnie doświadczenie 

zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów wskazanych w punkcie 1.2.1. Program doktorancki, nawet 

bezpłatny, będzie zaliczany do doświadczenia zawodowego w wymiarze maksymalnie trzech lat.  

 

 

 

                                                 
1 Przed zatrudnieniem wybrany kandydat zostanie poproszony o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. 
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2. Kryteria wyboru 

2.1 Zasadnicze 

 

2.1.1  Doświadczenie zawodowe 

 Przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (wskazane w punkcie 1.2.3) powinno dotyczyć 

dziedziny związanej z zajmowaniem się kwestiami etycznymi w co najmniej dwóch z następujących 

obszarów: badania kliniczne, dobrostan zwierząt, prawa człowieka, ochrona danych, badania na 

komórkach i tkankach, badania w krajach o niskim dochodzie, ochrona środowiska i 

bezpieczeństwo, niewłaściwe i podwójne zastosowanie, sztuczna inteligencja. 

 
2.1.2 Ogólne umiejętności i kompetencje (oceniane podczas testu pisemnego i rozmowy) 

 dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i zarządzania; 

 doskonała znajomość kwestii etycznych; 

 doskonałe umiejętności analityczne; 

 wyjątkowe umiejętności redakcyjne, z umiejętnością zwracania uwagi na szczegóły; 

 entuzjazm i pewność siebie podczas koordynacji pracy paneli oceniających z udziałem 

zewnętrznych  ekspertów  

 umiejętność pracy pod presją i w wielokulturowym środowisku; 

 dobra znajomość odpowiednich polityk i działań UE w dziedzinie badań.  

 

2.1.3   Znajomość języków 

Od kandydatów wymaga się bardzo dobrej znajomości jednego z języków urzędowych UE oraz 

zadowalającej znajomości drugiego języka UE w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków. 

Kandydaci muszą wykazać się w szczególności doskonałą znajomością języka angielskiego w mowie i 

w piśmie (poziom C1).2 

 

2.2 Dodatkowe atuty 

 dobra znajomość przepisów UE odnoszących się do etyki badawczej;  

 wykształcenie akademickie w jednej z poniższych dziedzin: etyka, filozofia, nauki biomedyczne, 

biologia, prawo, prawa człowieka, geografia społeczno-ekonomiczna, weterynaria, psychologia, 

antropologia, ekonomia, nauki o środowisku, nauki polityczne, sztuczna inteligencja. 

 

C. Wybór kandydatów 

1. Komisja rekrutacyjna 

Dla tego stanowiska zostanie wyznaczona pięcioosobowa komisja rekrutacyjna, w której jeden z 

członków będzie wyznaczony przez Komitet Pracowniczy. Zastępcy członków mogą zostać 

wyznaczeni w celu zastąpienia członków, którzy zgłosili konflikt interesów. 
 

Kandydaci nie mogą pod żadnym pozorem, bezpośrednio ani pośrednio, kontaktować się z komisją 

                                                 
2 Europejski system opisu kształcenia językowego. 
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rekrutacyjną w kwestiach związanych z procedurą rekrutacyjną. Organ powołujący ERCEA (zwany 

dalej AHCC [fr. autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, organ upoważniony do 

zawierania umów o pracę]) zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia kandydata, który naruszy 

ten zakaz. Podczas oceny kandydatów komisja rekrutacyjna będzie przestrzegać zasady równego 

traktowania. 

 

2. Orientacyjny harmonogram 

Proces selekcji trwa kilka miesięcy. Kandydaci będą w odpowiednim czasie informowani o wynikach 

poszczególnych etapów. 

 

3. Dopuszczenie do procedury rekrutacyjnej 

Po upływie terminu składania wniosków, komisja rekrutacyjna sprawdzi przesłane zgłoszenia w oparciu 

o kryteria kwalifikowalności wskazane powyżej w rozdziale B, część 1. 

 

4. Wstępna ocena zgłoszeń 

Komisja rekrutacyjna oceni kandydatury kwalifikujących się kandydatów pod kątem kryteriów 

wyboru wskazanych w rozdziale B, część 2 powyżej. 

 

5. Zaproszenie na testy pisemne 

Po ukończeniu oceny komisja rekrutacyjna sporządzi listę około 45 kandydatów najlepiej pasujących 

do stanowiska. Kandydaci dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni do 

przystąpienia do testu pisemnego3. 

 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy uzyskają wynik 

powyżej minimalnej liczby punktów z testów pisemnych (zob. 6.1 poniżej). 

 

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną pocztą elektroniczną; zaproszenia 

zostaną przesłane z adresu ERC-SELECTION@ec.europa.eu. Prosimy o poinformowanie o zmianie 

adresu e-mail kandydata, jeśli nastąpi ona przed zakończeniem procesu selekcji, na adres ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. 

 

Pragniemy zaznaczyć, że z przyczyn organizacyjnych wyznaczona przez ERCEA data rozmowy 

kwalifikacyjnej z reguły nie może zostać zmieniona na życzenie kandydata. 

 

6. Testy 

6.1 Test pisemny 

Test zostanie przeprowadzony w języku angielskim w siedzibie ERCEA w Brukseli i będzie oceniany 

anonimowo; kandydat może zdobyć w sumie 100 punktów (wymagane minimum: 70 punktów). 

Egzamin pisemny będzie obejmował: 

                                                 
3Na testy pisemne zostanie zaproszona liczba kandydatów nie większa niż trzykrotność liczby kandydatów do 

umieszczenia na liście rezerwowej. 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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(1) Zadanie w oparciu o studium przypadku dotyczące kwestii związanej ze stanowiskiem, które 

ma umożliwić sprawdzenie wiedzy technicznej kandydatów, a także ich umiejętności 

rozumienia, analizowania, streszczania i redagowania tekstów w języku angielskim. 
 

(2) Ogólne pytania umożliwiające ocenę wiedzy kandydata na temat instytucji UE, europejskich 

polityk i programów badawczych, ERBN i jej pracy, w tym ogólnych umiejętności i 

kompetencji wyszczególnionych w pkt 2.1.2 „Ogólne umiejętności i kompetencje”. 

 

6.2 Rozmowa kwalifikacyjna 
 

Rozmowa będzie końcowym etapem oceny kandydatów w oparciu o kryteria wyboru. 

Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku angielskim w siedzibie ERCEA w Brukseli. Znajomość 

drugiego języka urzędowego kandydata zostanie oceniona zgodnie z treścią pkt 1.2.2 „Znajomość 

języków”. Za rozmowę można otrzymać maksymalnie 100 punktów (wymagane minimum: 70 

punktów). 

 

7. Weryfikacja dokumentów i kwalifikowalność 
 

Zgłoszenie kandydata zostanie sprawdzone na podstawie oryginalnych dokumentów i certyfikatów 

przedłożonych w celu potwierdzenia prawdziwości oświadczeń zawartych w zgłoszeniu i 

kwalifikowalności kandydata. 
 

Jeżeli na którymkolwiek etapie procedury okaże się, że informacje podane w zgłoszeniu zostały 

świadomie sfałszowane, kandydat zostanie zdyskwalifikowany. 
 

Wpisanie na listę rezerwową zależy od potwierdzenia kwalifikowalności kandydata po weryfikacji 

oryginalnych dokumentów. 

 

8. Lista rezerwowa 

Komisja rekrutacyjna umieści na liście rezerwowej około 15 kandydatów z najwyższymi wynikami. 

Projekt nierankingowej listy rezerwowej w porządku alfabetycznym zostanie złożony do AHCC celem 

zatwierdzenia przez ERCEA.  

 

Kandydaci powinni pamiętać o tym, że fakt wpisania ich na listę rezerwową nie oznacza 

uprawnienia do zatrudnienia. 
 

Lista rezerwowa będzie ważna przez okres 12 miesięcy od daty jej utworzenia. Ważność listy 

rezerwowej może zostać przedłużona decyzją AHCC. 

 

9. Powiadamianie kandydatów 

 

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku swojego zgłoszenia drogą elektroniczną, 

otrzymując wiadomość z adresu ERC-SELECTION@ec.europa.eu. Aby usprawnić przebieg procedury 

rekrutacyjnej, korespondencja dotycząca przedmiotowego stanowiska będzie prowadzona w języku 

angielskim. 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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10. Procedura zgłaszania kandydatur 

 

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszenia w języku angielskim i przesłać go na adres ERC-

SELECTION@ec.europa.eu.  

 

W temacie wiadomości e-mail należy podać nazwisko wraz z numerem referencyjnym zaproszenia w 

następujący sposób: „NAZWISKO - ERCEA/TA/172/2019 – Ethics Review and Monitoring”. 
 

ERCEA uwzględni jedynie zgłoszenia otrzymane przed upływem terminu wyznaczonego na 

26/04/2019 r. godzina 12:00 (południe) czasu brukselskiego. 

 

Komisja może odnieść się do referencji zawodowych (zob. strona 6 formularza zgłoszenia), jeśli 

kandydaci zostaną ujęci na liście rezerwowej ERCEA (co oznacza ich pomyślny udział w niniejszej 

rekrutacji) oraz gdy rekrutujący dopuszczą ich do kolejnego etapu rekrutacji z perspektywą 

zaproponowania umowy o pracę; a także w celu potwierdzenia oświadczeń złożonych w procesie 

rekrutacji. Prosimy pamiętać, że w celu zachowania zgodności z zasadami ochrony danych osobistych, 

nazwiska i dane kontaktowe powinny być podawane za zgodą osób, których dotyczą. 

Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z przedłożeniem swoich zgłoszeń do ostatniego dnia, z uwagi na 

fakt, że duże obciążenie łączy internetowych lub problem techniczny z połączeniem internetowym 

mogą utrudnić pomyślne dokonanie zgłoszenia. ERCEA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

opóźnienia powstałe w wyniku wystąpienia tego rodzaju trudności. Kandydaci ponoszą 

odpowiedzialność za przekazywane przez siebie informacje, które będą podstawą oceny 

przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. Odpowiadają za sprawdzenie kompletności i poprawności 

wszystkich informacji przed przesłaniem zgłoszenia. 

 

Kandydaci zostaną zdyskwalifikowani, jeśli: 

 nie będą przestrzegać warunków składania zgłoszeń w odpowiedzi na opublikowane zaproszenie; 

 nie wyślą zgłoszenia w terminie; 

 nie wyślą kompletnego zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane elementy; 

 nie spełnią wszystkich kryteriów kwalifikowalności; 

 nie przekażą wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających. 

 

11. Dostarczenie oryginalnych dokumentów w dniu rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci będą musieli przedłożyć w dniu rozmowy oryginalne 

lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ich obywatelstwo, wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe. Kandydaci są zobowiązani przedłożyć w dniu rozmowy: 
 

 dokument potwierdzający obywatelstwo (np. paszport, dowód osobisty lub inny dokument 

urzędowy wskazujący obywatelstwo, uzyskany nie później niż w dniu rejestracji online); 

 w stosownych przypadkach dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej; 

 dyplom (dyplomy) potwierdzający/-e pomyślne ukończenie studiów wyższych; 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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 dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, wskazujące daty rozpoczęcia i zakończenia 

oraz charakter wykonywanych zadań (np. umowy o pracę, zaświadczenia pracodawców). 

 

Wydruki stron internetowych lub odnośniki do stron internetowych nie stanowią dokumentów 

potwierdzających. 
 

Kandydaci muszą także przynieść fotokopię każdego z powyższych dokumentu. Po dokonaniu 

weryfikacji, oryginały dokumentów zostaną zwrócone kandydatom w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kserokopie zostaną zachowane przez okres wskazany w oświadczeniu o ochronie prywatności 

opublikowanym na stronie internetowej ERBN – zob. sekcja F. 

 

D. Warunki zatrudnienia 

Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej będącej rezultatem niniejszego procesu selekcji mogą 

zostać zaproszeni na drugą rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzą służby rekrutacyjne ERCEA. 

Kandydatom, którzy pomyślnie przejdą drugą rozmowę kwalifikacyjną, może zostać zaoferowana 

umowa o pracę na czas określony, zgodnie z treścią tytułu I art. 2 lit. f) Warunków zatrudnienia innych 

pracowników Unii Europejskiej (WZIP)4. Miejscem zatrudnienia będzie Bruksela (Belgia). 

Grupą zaszeregowania będzie AD 6. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli procedurę rekrutacyjną i 

którym zaproponowano podpisanie umowy o pracę zostaną przypisani do stopnia 1 lub 2, stosownie do 

posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego. Podstawa wynagrodzenia w grupie 

zaszeregowania AD 6 wynosi: 

 Stopień 1: 5.416,58 € 

 Stopień 2: 5.644,20 € 

Uwzględnione zostanie jedynie doświadczenie zawodowe powiązane z jednym z obszarów działalności 

Instytucji. Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty uzyskania przez kandydata minimalnych 

kwalifikacji wymaganych na przedmiotowym stanowisku. Doświadczenie zawodowe zdobyte 

wcześniej nie będzie uwzględniane. Niezbędne jest zatem podanie informacji na temat kwalifikacji 

umożliwiających dostęp do stanowiska, w szczególności daty zdobycia tych kwalifikacji. Uwzględnia 

się wyłącznie należycie udokumentowaną działalność zawodową (tj. wynagradzane zatrudnienie lub 

samozatrudnienie). Uwzględnia się obowiązkową służbę wojskową lub równoważną służbę cywilną. 

Urlop macierzyński w ustawowym wymiarze, w odróżnieniu od urlopu bezpłatnego, jest uwzględniany 

przy obliczaniu okresu doświadczenia zawodowego. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy 

zostanie uwzględnione proporcjonalnie do procentowej ilości przepracowanych godzin pełnoetatowych. 

Nie uwzględnia się okresów kształcenia lub szkolenia ani staży, za które nie przysługuje wynagrodzenie. 

Każdy dany okres czasu można zaliczyć wyłącznie raz (np. jeżeli kandydat był zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy oraz prowadził działalność doradczą jako freelancer wieczorami i w weekendy, 

dni przeznaczone na prowadzenie tej działalności nie zostaną dodane do przedmiotowego okresu pracy). 

W przypadku oferty zatrudnienia i przed podpisaniem umowy wybrany kandydat zostanie poproszony 

                                                 
4 Zob. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:PL:PDF
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o poddanie się obowiązkowemu badaniu lekarskiemu przez jednego z lekarzy Instytucji, aby udowodnić 

spełnienie wymogu wskazanego w art. 28 lit. e) regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot 

Europejskich („regulamin pracowniczy"). 

Umowa zostaje zawarta początkowo na okres dwóch lat i może zostać przedłużona na kolejny okres 

jednego roku. W przypadku ponownego przedłużenia, umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i 

wygaśnie, jeśli ERBN przestanie istnieć. 

Instytucje europejskie mają własny system zabezpieczenia społecznego i emerytalnego. Poza 

wynagrodzeniem podstawowym pracownicy mogą być również uprawnieni do pobierania różnego 

rodzaju dodatków, w szczególności dodatku zagranicznego, dodatku na gospodarstwo domowe, dodatku 

na dziecko pozostające na utrzymaniu i dodatku edukacyjnego. Od wynagrodzenia pobiera się podatek 

wspólnotowy u źródła, przy czym pracownicy są zwolnieni z podatków krajowych. 

E. Równe szanse 

ERCEA ceni różnorodność i promuje równość. Urząd stosuje politykę równych szans i przyjmuje 

zgłoszenia kandydatów bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, 

cechy genetyczne, język, wyznanie lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, 

przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną, zgodnie z treścią art. 1 lit. d) pkt 1 regulaminu pracowniczego. Oferujemy elastyczne, 

przyjazne rodzinie warunki zatrudnienia (elastyczny czas pracy, telepraca) z uwzględnieniem potrzeb 

operacyjnych. 

 

F. Ochrona danych osobowych 
 

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zapewnia, aby dane osobiste 

kandydatów były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej, L 295 z dnia 21 listopada 2018 r.). Dotyczy to w szczególności poufności 

i bezpieczeństwa tych danych. 

 

Szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności opublikowano na stronie internetowej ERBN pod 

następującym adresem: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf. 
 

Kandydaci proszeni są o uważne zapoznanie się z jego treścią, ponieważ zawiera użyteczne informacji 

na temat przetwarzania ich danych osobowych i praw z tym związanych. 

 

 

 

 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
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F. Wniosek o ponowne rozpatrzenie, odwołania i skargi 
 

Ponowne rozpatrzenie 
 

ERCEA i komisja rekrutacyjna działają w oparciu o przepisy prawa Unii Europejskiej i zgodnie z 

wykładnią sądów. Oceniając zgłoszenia kandydatów, komisja rekrutacyjna przestrzega zasady równego 

traktowania. 
 

Jeżeli jednak kandydaci uznają, że pewna zasada nie została w ich przypadku zastosowana, mają prawo 

złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

powiadomienia o decyzji, przesyłając list z uzasadnieniem na adres e-mail: ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. 
 

W temacie wiadomości należy podać: numer referencyjny danego procesu rekrutacyjnego; imię i 

nazwisko; zapis „Request for review”; etap selekcji, której dotyczy skarga. 

ERCEA przekaże wiadomość przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej, jeżeli rozpatrzenie 

wchodzić będzie w zakres kompetencji komisji, a kandydaci otrzymają odpowiedź tak szybko, jak 

będzie to możliwe. 

 

Procedura odwoławcza 
 

Jeżeli na jakimkolwiek etapie procedury rekrutacji kandydat uzna, że dana decyzja lub jej brak narusza 

jego interesy, może podjąć następujące działania: 

 

• kandydaci mogą wnieść skargę administracyjną zgodnie z treścią art. 90 ust. 2 regulaminu 

pracowniczego pod następującym adresem: 

 

European Research Council Executive Agency 

To the Attention of the Director 

NR REF.: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Place Rogier 16 

B-1049 Brussels 

 

Odwołanie należy złożyć – wyłącznie jeśli przepisy dotyczące procesu rekrutacji zostały w znaczący 

sposób naruszone – w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym kandydaci zostaną poinformowani o 

działaniu mającym na nich negatywny wpływ lub o jego braku. AHCC nie może zmienić osądu 

wartościującego (tzn. dotyczącego wyników kandydata w teście pisemnym lub ustnym lub 

odpowiedniości jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego) dokonanego przez komisję 

rekrutacyjną. AHCC powiadomi zainteresowaną osobę o swojej uzasadnionej decyzji w ciągu czterech 

miesięcy od dnia złożenia skargi. 

 

 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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• W przypadku odrzucenia wyżej wymienionej skargi, kandydaci mogą złożyć wniosek o poddanie 

niekorzystnej dla nich decyzji kontroli sądowej, zgodnie z treścią art. 270 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 91 regulaminu pracowniczego, na adres Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej: 

 

Court of Justice of the European Union 

Registry of the General Court 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luksemburg 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/ 

 

Wniosek o przeprowadzenie kontroli sądowej należy złożyć w terminie trzech miesięcy od daty 

powiadomienia kandydata o decyzji podjętej w odpowiedzi na wyżej wspomnianą skargę 

administracyjną. 

 

Kandydaci powinni powoływać się na numer referencyjny niniejszego zaproszenia. 

 

Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 

 
Każdy obywatel Unii Europejskiej i dowolna osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania 

lub statutową siedzibę w państwie członkowskim może wnieść skargę dotyczącą niewłaściwego 

administrowania do Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z treścią art. 228 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej: 

 

The European Ombudsman 

1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403 

F-67001 Strasbourg Cedex 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces 

 

Należy zauważyć, że skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie zawieszają biegu 

terminów wskazanych w art. 90 ust. 2 i art. 91 regulaminu pracowniczego dotyczących składania skarg 

lub wnoszenia odwołań do Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z treścią art. 270 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Należy również pamiętać, że na mocy art. 2 ust. 4 ogólnych 

warunków wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, każda skarga złożona do Rzecznika 

musi być poprzedzona odpowiednimi działaniami administracyjnymi podjętymi w stosunku do 

zainteresowanych instytucji i organów. 

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

