
 1 

 

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA 
STANOWISKAMI PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH 

 
Grupa funkcyjna III: Asystent administracyjny 

Grupa funkcyjna IV: Doradca/specjalista 
 

DOTYCZĄCE STANOWISK W UHRW Z SIEDZIBĄ W ALICANTE 
(HISZPANIA) 

 
OHIM/CAST/10/2014 

 
 

I. WPROWADZENIE 
 
Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) ogłasza procedurę naboru w celu stworzenia bazy 

danych kandydatów, z której rekrutowany będzie personel kontraktowy. Procedura naboru zostanie 
zorganizowana przy wsparciu technicznym Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO). 

Baza danych będzie wykorzystywana wyłącznie przez UHRW w celu obsadzenia wakatów w Alicante 

(Hiszpania). 

Kandydaci, którym zostanie zaproponowane stanowisko, będą rekrutowani zgodnie z procedurą określoną 
w dziale VI niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. 

Pracownicy tacy zostaną zatrudnieni w oparciu o warunki zatrudnienia innych pracowników Unii 

Europejskiej (CEOS)1 w zakresie dotyczącym personelu kontraktowego, zgodnie z art. 3a tych warunków. 

Procedury naboru personelu kontraktowego zazwyczaj przyciągają dużą liczbę wykwalifikowanych 
kandydatów, z których wielu następnie przechodzi daną procedurę naboru z wynikiem pozytywnym. 

W związku z tym kandydaci powinni być świadomi faktu, że liczba nazwisk w bazie danych może znacznie 

przekraczać liczbę osób, które agencja chce pozyskać przez rekrutację. 

Kandydaci mogą złożyć zgłoszenie dotyczące tylko jednej grupy funkcyjnej i tylko jednego 
profilu. 

Kandydaci składający więcej niż jedno zgłoszenie zostaną wykluczeni. 

Stanowiska mają spełnić zapotrzebowanie Urzędu na lata 2014–2018. Umowy zostaną zawarte na okres 

wstępny o długości do pięciu lat, a następnie mogą zostać przedłużone, nie więcej niż jednokrotnie, na 
kolejny okres o ustalonej długości nie dłuższy niż pięć lat. 

 
 
 
 
 
 

  
                                                           
1Zob. rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1) zmienione rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 723/2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1) i po raz ostatni zmienione rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1023/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2013 r. zmieniającym regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej 
i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15). 
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II. CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW2 
 
GF III – Asystent administracyjny 

Członek personelu kontraktowego, pod nadzorem urzędnika lub członka personelu zatrudnionego na czas 

określony, wykonuje zadania techniczne takie, jak: redakcja, kompilacja, obróbka i weryfikacja danych, 
obsługa archiwum, przygotowanie spotkań/imprez w obszarach wsparcia urzędu. 

Wymagane profile: 

 

a) Administracja zasobami ludzkimi 
Zapewnianie obsługi kadrowej w zakresie: 

 uprawnień 

 rekrutacji 

 misji 

 zarządzania wynikami i rozwoju personelu 

 przygotowania płac/dodatków 

 dobrostanu, działalności społecznej 

 
Zakres obowiązków może obejmować np.: pomoc przy organizacji procedur naboru / rozmów 

kwalifikacyjnych; prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących ustalania indywidualnych 
uprawnień, warunków pracy, dobrostanu i mobilności wewnętrznej; pomoc przy zarządzaniu polityką 

ds. zasobów ludzkich (przygotowanie briefingów, wdrażanie procesów/usług dotyczących zasobów 

ludzkich, redagowanie umów); przygotowanie statystyk dotyczących zasobów ludzkich (np. składu 
personalnego); 

Niezbędne jest doświadczenie w dziedzinie zasobów ludzkich. Opisane obowiązki wymagają 

umiejętności zapewnienia obsługi administracyjnej i technicznej, a także bardzo dobrej znajomości 
oprogramowania biurowego. 

b) Finanse 

Zapewnianie/weryfikacja obsługi finansowej w zakresie: 
 rachunkowości 

 zasobów finansowych 

 zamówień 

 zarządzania dostawcami 

Zakres obowiązków może obejmować np.: wykonywanie operacji finansowych (przetwarzanie 
i zatwierdzanie płatności i zwrotów, przygotowanie zobowiązań, zamówienia, planowanie 

i sprawozdawczość finansowa); prowadzenie rachunkowości (płatności dla dostawców, przelewy 
bankowe i sprawozdania roczne); wykonywanie operacji budżetowych (weryfikacja 

transakcji/przelewów); przygotowanie i prowadzenie zaproszeń do składania ofert i zaproszeń do 

wyrażenia zainteresowania (projekty umów); wykonywanie zadań administracyjnych związanych 
z aktywami (odbiór towarów, gospodarka magazynowa). 

Niezbędne jest doświadczenie w dziedzinie finansów. Opisane obowiązki wymagają umiejętności 

zapewnienia obsługi administracyjnej i technicznej, a także bardzo dobrej znajomości 
oprogramowania biurowego. 

c) Projektant systemów informatycznych 

 tworzenie oprogramowania 

 analiza biznesowa 

 kontrola jakości (testy) 

 zarządzanie sprzętem 

                                                           
2Przedstawiono uproszczoną wersję ogólnych profili, które będą wykorzystywane przy sporządzaniu umów. Służy ona wyłącznie 
celom informacyjnym i nie ma wartości prawnej. 
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Zakres obowiązków może obejmować np.: tworzenie dokumentacji analizy biznesowej i wymogów 

projektowych (wytyczne projektowe, wymogi wysokiego poziomu, dokumentów SRS, scenariuszy 
testowych itp.); zastosowanie wiedzy specjalistycznej w zakresie utrzymania i modernizacji 

systemów; zastosowanie wiedzy specjalistycznej w zakresie tworzenia lub konfiguracji 
oprogramowania i najczęściej stosowanych systemów ERP; zastosowanie wiedzy specjalistycznej 

w zakresie zarządzania sprzętem; zastosowanie wiedzy specjalistycznej w zakresie zarządzania 
architekturą informatyczną. 

Niezbędne jest doświadczenie we wskazanych dziedzinach. Opisane obowiązki wymagają również 

umiejętności zapewnienia obsługi administracyjnej i technicznej, a także bardzo dobrej znajomości 

oprogramowania biurowego. 

d) Komunikacja 

Wsparcie ogólnej firmowej strategii komunikacyjnej w zakresie opracowania i produkcji treści. 

Zakres obowiązków może obejmować np.: organizację imprez/spotkań firmowych; obsługę 

kontaktów z prasą, agencjami PR i klientami; opracowywanie treści (meritum i wygląd) publikacji 
internetowych i drukowanych z zakresu komunikacji; redagowanie (przemówień, artykułów, 

biuletynów informacyjnych, informacji dla prasy), zastosowanie wiedzy specjalistycznej z zakresu 
technik audiowizualnych, w tym nagrywania obrazu, fotografii, technik audio i webcastingu. 

Opisane obowiązki wymagają doświadczenia w zakresie działań komunikacyjnych, a także 

umiejętności redagowania tekstów i zaawansowanych umiejętności w zakresie prezentacji ustnych. 

e) Realizacja projektów 

Wsparcie zarządzania projektami/programami, młodszy kierownik projektu. 

Zakres obowiązków może obejmować np.: pomoc w zarządzaniu projektami (sporządzanie 
dokumentacji projektów, np. planów lub sprawozdań), pomoc w monitorowaniu jakości i zasobów, 

zarządzanie ryzykiem, pomoc w definiowaniu i realizacji projektów oraz koordynacja 
zainteresowanych stron, udział w pracach funkcyjnych grup roboczych. 

Opisane obowiązki wymagają dobrej znajomości standardów i metodyki zarządzania projektami, 

umiejętności zapewnienia obsługi administracyjnej i technicznej, a także bardzo dobrej znajomości 
oprogramowania biurowego, w szczególności doświadczenia w wykorzystywaniu narzędzi do 

zarządzania projektami. 

f) Profil językowy (korekta) 

Poprawianie tekstów pod kątem językowym i typograficznym. 

Zakres obowiązków może obejmować np.: weryfikację tekstów i sformułowań zawartych w bazach 
danych i narzędziach internetowych UHRW, głównie w następujących językach: ES, EN, FR, DE i IT 

(gramatyka, interpunkcja i pisownia). 

Opisane obowiązki wymagają bardzo wysokiego poziomu zdolności do pracy z językiem (C2) w co 
najmniej jednym z pięciu języków roboczych UHRW oraz wysokiego poziomu zdolności do pracy z 

językiem (C1) w innym z pięciu języków roboczych UHRW. Niezbędna jest umiejętność zapewnienia 
obsługi administracyjnej i technicznej, a także bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego. 

g) Pomoc wykonawcza/techniczna 

Zapewnienie wsparcia w realizacji różnorodnych zadań związanych z działalnością UHRW. 

Zakres obowiązków może obejmować zajmowanie się sprawami związanymi z: zarządzaniem 

płatnościami, pobieraniem i zwrotem opłat administracyjnych, zarządzaniem kontami użytkowników, 
organizacją spotkań, imprez i podróży, zarządzaniem działaniami dotyczącymi prowadzenia Rejestru, 

udzielaniem użytkownikom informacji z pierwszej ręki oraz rozpatrywaniem skarg, wprowadzaniem 
danych do odpowiednich baz danych, implementacją narzędzi statystycznych i sprawozdawczych, 

udziałem w czynnościach dotyczących certyfikatów ISO, w szczególności utrzymywaniem narzędzi 

jakości oraz aktualizacją wskaźników i danych w karcie wyników. 

Niezbędne jest doświadczenie w wielu różnych obszarach wsparcia, zwłaszcza w zadaniach 
technicznych związanych z rejestracją znaków towarowych i wzorów, kontaktem z użytkownikami 
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oraz kwestiach dotyczących jakości. Opisane obowiązki wymagają umiejętności zapewnienia obsługi 

administracyjnej i technicznej, a także dobrej znajomości oprogramowania biurowego. 

 

GF IV – Doradca/specjalista 

 

Członek personelu kontraktowego, pod nadzorem urzędnika lub członka personelu zatrudnionego na czas 
określony, wykonuje ogólne zadania doradcze/specjalistyczne i techniczne jako wsparcie dla funkcji 

koncepcyjnych, analitycznych lub kierowniczych w obszarach wsparcia urzędu. 

Wymagane profile: 
 

a) Prawo 
Pomoc prawna i zastosowanie wiedzy specjalistycznej m.in. w związku z regulaminem pracowniczym, 

zamówieniami publicznymi, dostępem do dokumentów, ochroną danych, sprawami instytucjonalnymi 

itp. 

Zakres obowiązków może obejmować np.: doradztwo prawne na temat ogólnego prawodawstwa 

unijnego; pomoc prawną w kwestiach prawnych dotyczących personelu unijnego, w tym 

przygotowanie spraw sądowych; pomoc prawną w sprawach dotyczących zamówień; pomoc prawną 
w zakresie dostępu do dokumentów i ochrony danych. 

Opisane obowiązku wymagają doświadczenia prawniczego w danej dziedzinie oraz bardzo dobrej 

znajomości unijnych ram prawnych. 

b) Zarządzanie programami/zarządzanie projektami na wyższym szczeblu 
Zastosowanie wiedzy specjalistycznej, narzędzi i metodyki w celu zapewnienia udanej realizacji 

projektów/programów: dostarczanie nowych produktów lub usług na odpowiednim poziomie jakości, 
w terminie i w ramach budżetu, zgodnie z planem projektu/programu. Obszarem interwencji będzie 

głównie obszar technologii informacyjnych i jakości, choć bez bezwzględnego ograniczenia do 

tychże. 

Obowiązki dotyczą zarządzania na wszystkich etapach cyklu projektowego, włącznie z 

programowaniem nowych działań, identyfikacją i formułowaniem projektów oraz zarządzaniem ich 

realizacją, monitoringiem i oceną. 

Zakres obowiązków może obejmować np.: definiowanie i realizowanie projektów lub programów, 
zarządzanie zasobami projektów lub programów; analizę biznesową wymagań; planowanie i 

wykonanie w oparciu o ustalone zasady i ramy finansowe; koordynację zainteresowanych stron; 
zarządzanie jakością, wynikami i ryzykiem; ocenę wydajności projektu i rekomendowanie nowych 

inicjatyw. 

Opisane obowiązki wymagają zdolności przywódczych, doświadczenia w zarządzaniu wieloma 
stronami, a także doskonałych umiejętności komunikacyjnych i sprawozdawczych. Wskazane jest 

posiadanie certyfikatów w zakresie zarządzania projektami. Niezbędna jest bardzo dobra znajomość 

oprogramowania biurowego, w tym narzędzi do zarządzania projektami. 

c) Współpraca międzynarodowa i stosunki zewnętrzne 
Doradztwo w sprawach tworzenia i realizacji programów pomocy lub inicjatyw współpracy 

podejmowanych przez UHRW w kontekście międzynarodowym. 

Zakres obowiązków może obejmować np.: działania z zakresu współpracy wewnątrz- i pozaunijnej; 
pełnienie roli doradczej lub łącznikowej w kontekście stosunków instytucjonalnych z podmiotami 

takimi jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) lub Europejski Urząd Patentowy 
(EPO) bądź krajowe lub regionalne urzędy ds. własności intelektualnej; budowanie synergii i 

tworzenie wspólnych narzędzi dla współdziałania organów krajowych i UHRW. 

Opisane obowiązki wymagają zdolności do pracy w środowisku międzynarodowym/wielokulturowym, 
samomotywacji pozwalającej na niezwłoczne podejmowanie działania, doświadczenia w pracy 

zespołowej oraz znajomości potrzeb, celów i ograniczeń osób zajmujących się innymi dziedzinami i 

pełniących inne funkcje. Ze względu na zróżnicowanie potencjalnych rozmówców, niezbędna jest 
zdolność płynnego mówienia, czytania i pisania (poziom C1) w języku angielskim. 
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d) Obserwatorium/akademia 

Doradztwo i analiza, opracowanie i realizacja szkoleń, tworzenie, rozwijanie i monitorowanie sieci. 

Zakres obowiązków może obejmować np.: działania w środowisku 

międzynarodowym/wielokulturowym – gromadzenie, analizowanie, opracowywanie i 

upowszechnianie danych na dużych obszarach geograficznych; doradztwo, prowadzenie szkoleń, 
organizację konferencji, tworzenie internetowych narzędzi edukacyjnych (z zakresu gospodarki, 

prawa unijnego itp.) dotyczących tematyki własności intelektualnej; szkolenie osób prowadzących 
szkolenia z tematyki własności intelektualnej; przygotowywanie kampanii informacyjnych; 

przygotowanie sprawozdań i publikacji; doradztwo w dziedzinie zachowań klientów i powiązanych 

aspektów gospodarczych; tworzenie, rozwijanie i zapewnianie możliwości funkcjonowania sieci 
zainteresowanych stron (użytkowników, ekspertów, naukowców, uczelni wyższych, społeczeństwa 

obywatelskiego, organów krajowych itp.) oraz tworzenie programów pomocy na rzecz państw 
trzecich. 

Opisane obowiązki wymagają zdolności do pracy w środowisku międzynarodowym/wielokulturowym 

oraz doświadczenia w tworzeniu i koordynowaniu sieci ekspertów. W przypadku obserwatorium 
niezbędny jest wysoki poziom znajomości tematyki związanej z własnością intelektualną, w 

szczególności kwestii egzekucji i naruszania praw własności intelektualnej. W przypadku akademii za 

duży atut uznaje się doświadczenie w projektowaniu szkoleń, działań edukacyjnych i szkoleniu osób 
prowadzących szkolenia. 

e) Ekspert ds. technologii informacyjnych 

Analiza, rozwój i ocena kompleksowych systemów, zastosowanie wiedzy specjalistycznej w związku 
z integracją specjalistycznego oprogramowania lub systemów ERP w środowiskach kompleksowych. 

Zakres obowiązków może obejmować np.: doradzanie kierownikom projektów i programów we 

wszelkich aspektach technologii projektowej; znajomość i wykorzystywanie „najlepszych praktyk” i 
programów innowacyjnych z zakresu biznesowych technologii informacyjnych; zastosowanie wiedzy 

specjalistycznej w celu ograniczenia złożoności infrastruktury informatycznej i lepszego zarządzania 
technologiami; projektowanie/realizacja działań związanych z modernizacją systemów 

z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa; dostarczanie rozwiązań informatycznych. 

Opisane obowiązki wymagają umiejętności z zakresu inżynierii informatycznej lub równoważnych 

umiejętności. 

f) Ekspert ds. kadrowych 

Doradztwo i analiza w zakresie szczegółowych spraw kadrowych, redagowanie dokumentów 

dotyczących polityki i zarządzanie relacjami z lokalnymi zainteresowanymi stronami. 
Zakres obowiązków może obejmować np.: przygotowanie wytycznych i narzędzi dotyczących praktyk 

kadrowych; udział w procesach naboru; relacje z lokalnymi zainteresowanymi stronami (władzami 
lokalnymi, szkołami, zakładami transportu publicznego itp.); koordynację działań społecznych. 

Opisane obowiązki wymagają doświadczenia w zakresie szczegółowych spraw kadrowych (technik 

rekrutacji, regulaminów pracowniczych, zarządzania wynikami, planowania sukcesji, rozwoju 

organizacyjnego itp.). Istotne są również profile z bardzo dobrą znajomością administracji 
hiszpańskiej i hiszpańskich władz lokalnych. 

 
 

III. WYMOGI KWALIFIKOWALNOŚCI 
 
Realizując politykę równości szans, instytucje i agencje europejskie przyjmują zgłoszenia bez względu na 

pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, filozoficzne lub religijne, wiek lub 
niepełnosprawność, płeć lub orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną. 

Rekrutacja pracownika kontraktowego jest możliwa wyłącznie w przypadku spełnienia poniższych 

warunków przed upływem terminu składania zgłoszeń elektronicznych. W przypadku zaproszenia (po 

zaproszeniu) do udziału w testach umiejętności w zakresie rozumienia i analizy, teście kompetencyjnym 
i rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji 

towarzyszącej. W przypadku ustalenia nieprawdziwości przedstawionych informacji na dowolnym etapie 
procedury kandydat zostaje wykluczony, a jego nazwisko zostaje wykreślone z bazy danych. 
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A. Warunki ogólne 

a) Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

b) Kandydaci muszą korzystać z pełni praw obywatelskich. 

c) Kandydaci muszą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

d) Kandydaci muszą posiadać odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych 

obowiązków. 

e) Kandydaci muszą być odpowiednio sprawni fizycznie, by wykonywać swoje obowiązki. 

B. Minimalne warunki szczegółowe (przed upływem terminu składania zgłoszeń) – 

wykształcenie/doświadczenie 

 

GF III: Asystent administracyjny 

Wykształcenie na poziomie pomaturalnym potwierdzone oficjalnie uznawanym dyplomem oraz odpowiednie 

roczne doświadczenie zawodowe w zakresie obowiązków związanych z profilem GF III, o który ubiega się 
dany kandydat,  zgodnie z opisem w dziale II. 

lub 
Wykształcenie średnie potwierdzone oficjalnie uznawanym dyplomem uprawniającym do rozpoczęcia nauki 

na poziomie pomaturalnym oraz odpowiednie czteroletnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

obowiązków związanych z profilem GF III, o który ubiega się dany kandydat, zgodnie z opisem w dziale II. 
 

GF IV: Doradca/specjalista 

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończeniu co najmniej trzyletniego kursu studiów uniwersyteckich 

potwierdzony oficjalnie uznawanym dyplomem. 
oraz 

co najmniej trzyletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie obowiązków związanych z 
profilem GF IV, o który ubiega się dany kandydat, zgodnie z opisem w dziale II. 

Dyplomy uzyskane poza Unią Europejską muszą zostać nostryfikowane przez właściwy organ krajowy 

państwa członkowskiego przed upływem terminu składania zgłoszeń. 

C. Znajomość języków 

 

a) język 1 (L1) 

oraz 
 

b) język 2 (L2) 
 

 

Język podstawowy: gruntowna znajomość (poziom C1)
3
 jednego z 24 języków 

urzędowych Unii Europejskiej
4
 

 

Zadowalająca znajomość (poziom B2) jednego z pięciu języków roboczych UHRW 
(hiszpańskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub włoskiego); język 2 

nie może być tym samym językiem, co język 1. 

 
W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka izba) w 

sprawie C-566/10 P Włochy przeciwko Komisji, instytucje unijne pragną 
uzasadnić dokonane ograniczenie wyboru drugiego języka w procedurze naboru 

do niewielkiej liczby języków urzędowych UE. 

 
W związku z tym informuje się kandydatów, że warianty drugiego języka w 

ramach procedury naboru zostały określone zgodnie z interesem służby, która 
wymaga od nowo pozyskanych pracowników zdolności do niezwłocznego 

podjęcia pracy oraz do skutecznego porozumiewania się w ramach codziennych 
zadań. W przeciwnym wypadku mogłaby poważnie ucierpieć skuteczność 

funkcjonowania instytucji. 

                                                           
3Zob. tabela wzorcowa na stronie Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr. 
4Językami urzędowymi Unii Europejskiej są języki: bułgarski (BG), chorwacki (HR), czeski (CS), duński (DA), niderlandzki (NL), 
niemiecki (DE), grecki (EL), angielski (EN), estoński (ET), fiński (FI), francuski (FR), irlandzki (GA), węgierski (HU), włoski (IT), 
łotewski (LV), litewski (LT), maltański (MT), polski (PL), portugalski (PT), rumuński (RO), słowacki (SK), słoweński (SL), hiszpański 
(ES) i szwedzki (SV).  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego i ujednoliconego 

przez rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego, ustanowiony został Urząd Harmonizacji 

Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), który jest niezależny 

w sprawach technicznych i posiada autonomię prawną, administracyjną 
i finansową. 

 
W art. 119 ust. 2 rozporządzenia określono w sposób szczegółowy kwestię 

języków Urzędu: językami Urzędu są hiszpański, angielski, francuski, niemiecki i 

włoski. 
 

Również w art. 97 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych potwierdzono fakt wykorzystywania 

tych językówjako języków postępowania przed Urzędem. 
 

W związku z tym informuje się kandydatów, że warianty drugiego języka w 

ramach niniejszej procedury naboru zostały określone zgodnie z powyższymi 
rozporządzeniami i wynikającym z nich interesem służby. 

 
W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich kandydatów każdy 

kandydat zobowiązany jest do złożenia niektórych testów w drugim języku, 

wybranym spośród następujących pięciu: ES/EN/FR/DE/IT. 
 

Ponadto, stosownie do potrzeb poszczególnych rekrutacji, UHRW ocenia zdolność 
kandydatów do niezwłocznego podjęcia pracy w otoczeniu językowym 

odpowiadającym realiom, z jakimi mieliby oni do czynienia w pracy, zawsze 
w obrębie pięciu języków roboczych UHRW (ES/EN/FR/DE/IT). 

 

 
Zmiana wyboru języka po zatwierdzeniu przez kandydata elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego nie jest możliwa. 

 

 

IV. ORIENTACYJNY HARMONOGRAM PROCEDURY NABORU 
 

Ustala się następujący orientacyjny harmonogram procedury: 

 Orientacyjna data 

Rejestracja w bazie danych za pośrednictwem konta EPSO 

Zgłoszenie elektroniczne 7 lipca 2014 r. – 8 sierpnia 2014 r. 

Nabór dla celów potencjalnego etapu rekrutacji 

Testy umiejętności w zakresie rozumienia i analizy 

prowadzone pod nadzorem, test kompetencyjny 

i rozmowa kwalifikacyjna. 

Zależnie od terminu dostępności wakatów w 

UHRW 

 

V. REJESTRACJA W BAZIE DANYCH 
 

Kandydaci zostaną zaproszeni do wyrażenia zainteresowania jednym z profili i grup funkcyjnych 

opisanych w dziale II. Rejestracja będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem konta EPSO i w terminie 
określonym w dziale IV. Wszyscy kandydaci, którzy odpowiedzą na zaproszenie, zostaną zarejestrowani 

w bazie danych na okres jednego roku z możliwością jego przedłużenia. 
 

 

VI. NABÓR DLA CELÓW POTENCJALNEJ REKRUTACJI 
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W momencie pojawienia się wakatów UHRW rozpocznie wyszukiwanie kandydatów w puli 

zarejestrowanych kandydatów na podstawie ich CV i odpowiedzi na pytania w zakładce „ocena zdolności” 
udzielonych w ramach procedury zgłoszenia, i może sporządzić krótką listę kandydatów pod kątem 

potencjalnej rekrutacji. Wstępnie wybrani kandydaci zarejestrowani w bazie danych, którzy najlepiej 
odpowiadają wymogom stanowiska (krótka lista) zostaną zaproszeni przez UHRW do udziału w testach 

umiejętności w zakresie rozumienia i analizy, teście kompetencyjnym i rozmowie kwalifikacyjnej.5 
Odpowiedzi udzielone w zakładkach „oceny zdolności” nie będą wykorzystywane do klasyfikacji lub 

eliminacji kandydatów, ale raczej jako informacja uzupełniająca, pozwalająca na ustalenie, czy 

kwalifikacje i doświadczenie kandydatów są zbieżne z wymogami stanowiska. Na podstawie wyników 
testów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą otrzymać propozycję stanowiska. Umowa zostanie 

sporządzona zgodnie z art. 3a6 CEOS. 

UWAGA: kandydaci wybrani dla celów potencjalnej rekrutacji zostaną zobowiązani do 
przedstawienia odpowiedniej dokumentacji towarzyszącej w celu potwierdzenia 

prawdziwości oświadczeń złożonych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. 
W przypadku ustalenia, że podane informacje są nieprawdziwe, kandydat zostanie 

wykluczony z procedury naboru (oraz wykreślony z bazy danych). 

 
 

1. TESTY W ZAKRESIE ROZUMIENIA I ANALIZY 
 

Testy w zakresie rozumienia i analizy będą obejmować szereg testów dodatkowych służących do pomiaru 

umiejętności kandydatów w zakresie rozumienia i analizy zgodnie z poniższą tabelą. Testy w zakresie 
rozumienia i analizy będą przeprowadzane z wykorzystaniem komputerów. Kandydaci będą je pisać w 

drugim języku. 
 

 

 

Format testu 
 

Czas na 

napisani
e testu 

Język 
testu 

Maksymaln

a liczba 
punktów  

Wymagany 
wynik 

minimalny 

GF III GF IV 

Test 
dodatkowy 

a) 

Rozumienie 
tekstu 

pisanego 

(test 
wielokrotnego 

wyboru) 

 

18 minut 

Drugi 

język 

kandydata 

(L2) 

 

10 

 

5/10 

 

6/10 

Test 

dodatkowy 

b) 

Operowanie 

danymi 

liczbowymi 
(test 

wielokrotneg
o wyboru) 

 

10 minut 

Drugi 

język 

kandydata 

(L2) 

 

5 

Łączny wynik 

minimalny 

dla testów b) 

i c) wynosi 

8/15 

Łączny wynik 

minimalny dla 

testów b) i c) 

wynosi 9/15 

Test 

dodatkowy 
c) 

Myślenie 

abstrakcyjne  
(test 

wielokrotneg
o wyboru) 

 

10 minut 

Drugi 

język 

kandydata 

(L2) 

 

10 

 

Testy prawdopodobnie zostaną przeprowadzone w siedzibie UHRW w Alicante. 
 

 

2. TEST KOMPETENCYJNY 
 

                                                           
5Testy i rozmowa kwalifikacyjna prawdopodobnie zostaną przeprowadzone w siedzibie UHRW w Alicante. OHIM pokryje część 
kosztów podróży kandydatów, zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi zwrotu kosztów – zob. strona: 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm 
6Zgodnie z art. 3a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (CEOS) oraz zgodnie z warunkami określonymi w 
CEOS oraz w ogólnych przepisach wykonawczych danej instytucji, agencji. 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm


 9 

Kandydaci składają test kompetencyjny, który pozwala ocenić ich wiedzę w wybranej dziedzinie. 

Kandydaci składają test w jednym z pięciu języków roboczych UHRW, określonym przez Urząd zgodnie 
z wymaganym profilem danego stanowiska. Test przeprowadzany jest z wykorzystaniem komputerów, na 

papierze lub w formie testu praktycznego.  
 

 

Format testu 
Czas na 

napisanie 

testu 

Język 
testu 

 

Maksymalna liczba 
punktów  

Wymagany 
wynik 

minimalny  

Test z wybranej 
dziedziny 

 
45 minut 

ES lub EN lub FR lub 
DE lub IT 

 
50 

 
25 

 
Test kompetencyjny prawdopodobnie zostanie przeprowadzony w siedzibie UHRW w Alicante. 

 

 
3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

 

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w celu oceny ogólnych umiejętności kandydata, 

a także jego kompetencji w danej dziedzinie. 

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w jednym z pięciu języków roboczych UHRW. 

Rozmowa prawdopodobnie zostanie przeprowadzona w siedzibie UHRW w Alicante. 

Kandydaci, którzy otrzymają minimalną ocenę zaliczającą ze wszystkich testów oraz uzyskają najlepsze 

wyniki ogólne, mogą otrzymać propozycję stanowiska. 

 
 

VII. PROCEDURA PRZEGLĄDU/SKŁADANIA ODWOŁAŃ 
 
1. ODWOŁANIA 

 
Jeżeli na jakimkolwiek etapie procedury naboru kandydat uzna, że popełniono błąd lub że UHRW działał 

w sposób niesprawiedliwy bądź niezgodny z zasadami procedury naboru oraz że w rezultacie naruszono 
interes kandydata, może on skorzystać z następujących procedur odwoławczych, w kolejności podanej w 

poniższej tabeli: 

  



 10 

 

Procedura Punkt kontaktowy Termin 

1. Wniosek o przegląd  Pocztą elektroniczną na adres UHRW: 
contractagentselection@oami.europa.eu 

10 dni kalendarzowych 

2. Wniesienie zażalenia na 

podstawie art. 90 ust. 2 
regulaminu pracowniczego 

urzędników Unii Europejskiej7. 

Pocztą tradycyjną na adres: 

OHIM 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 

Hiszpania 
lub pocztą elektroniczną na adres: 

contractagentselection@oami.europa.eu 

3 miesiące 

Po zrealizowaniu pkt. 2 (pkt 1 ma charakter fakultatywny) kandydat może podjąć następujące środki: 

3. Jeśli zażalenie kandydata 

zostanie odrzucone w sposób 
wyraźny lub poprzez brak 

odpowiedzi (po upływie okresu 

4 miesięcy od daty złożenia 
zażalenia (pkt 2)) kandydat może  

złożyć skargę sądową na 
podstawie art. 270 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz art. 91 

regulaminu pracowniczego8 

European Union Civil Service Tribunal 

Rue du Fort Niedergrünewald 
2925 Luxembourg 

 

3 miesiące 

 
Podobnie jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej, kandydat może wystąpić ze skargą do Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich: 

European Ombudsman 
1 avenue du Président Robert Schuman — 

CS 30403 

67001 Strasbourg Cedex 

FRANCJA9 

 
 

2. WNIOSKI O PODJĘCIE ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH 
 

Jeśli jakiekolwiek kwestie techniczne uniemożliwiłyby rejestrację kandydata, musi on niezwłocznie 

poinformować EPSO tego samego dnia za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie 
internetowej EPSO. 

Wnioski o podjęcie środków naprawczych w związku z treścią testów w zakresie rozumienia i analizy lub 

testu kompetencyjnego należy składać jak najszybciej – nie później niż 10 dni kalendarzowych od 
daty testu – pocztą elektroniczną na adres: contractagentselection@oami.europa.eu. 

We wniosku należy podać numer kandydata, informacje konieczne do ustalenia charakteru 
domniemanego błędu oraz uzasadnienie potrzeby przeglądu. 

Nie będą brane pod uwagę wnioski złożone po terminie lub niezawierające dostatecznie 

precyzyjnego opisu domniemanego błędu umożliwiającego jego identyfikację. 

                                                           
7W temacie pisma należy podać: numer procedury naboru, numer kandydata oraz dopisek „zażalenie na podstawie art. 90 ust. 2”. 
8Szczegółowe informacje na temat składania skargi oraz sposobu obliczania terminów można znaleźć na stronie Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
9Należy pamiętać, że wystąpienie ze skargą do Rzecznika nie przerywa biegu terminu przewidzianego w art. 90 ust. 2 i art. 91 

regulaminu pracowniczego na wniesienie zażalenia lub odwołania do Sądu do spraw Służby Publicznej na podstawie art. 270 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 4 warunków ogólnych regulujących 

wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich każda skarga złożona do Rzecznika musi być poprzedzona odpowiednimi 

działaniami administracyjnymi wobec instytucji i organów, których dotyczy. Szczegółowe informacje na temat tej procedury 

dostępne są na stronie internetowej: http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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VIII. KOMUNIKACJA 

Na wszystkich etapach procedury komunikacja będzie się odbywać z wykorzystaniem adresu e-mail 
UHRW: contractagentselection@oami.europa.eu. W zaproszeniach na testy selekcyjne i rozmowę 

kwalifikacyjną oraz we wszelkiej korespondencji pomiędzy kandydatami a UHRW wykorzystywanych 

będzie pięć języków roboczych UHRW (hiszpański, angielski, francuski, niemiecki i włoski). 

Na etapie naboru dla celów potencjalnej rekrutacji (dział IV niniejszego zaproszenia do wyrażenia 

zainteresowania) UHRW będzie kontaktował się z kandydatami za pośrednictwem adresów e-mail 
podanych w kontach EPSO. Odpowiedzialność za regularną kontrolę zawartości skrzynki odbiorczej poczty 

elektronicznej pod kątem informacji o istotnym znaczeniu dla złożonego zgłoszenia ponosi sam kandydat. 

 
 

IX. PRZESŁANKI DO WYKLUCZENIA Z PROCEDURY NABORU 
ZWIĄZANE Z PROCESEM DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ 

 

EPSO i UHRW podejmują szczególne starania w celu zachowania zasady równego traktowania. 

W konsekwencji, jeżeli na jakimkolwiek etapie procedury EPSO lub UHRW dokona ustalenia, że dany 
kandydat stworzył więcej niż jedno konto EPSO, dokonał więcej niż jednego zgłoszenia w ramach 

niniejszej procedury naboru lub złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, kandydat taki zostanie 
wykluczony. 

Każdy przypadek oszustwa lub próby oszustwa może podlegać karze. Pragniemy podkreślić, że wszystkie 

osoby zatrudniane w instytucjach/agencjach winny wykazywać się najwyższym poziomem uczciwości. 
 

 

X. SZCZEGÓLNE USTALENIA 
 

a) problemy zdrowotne występujące w momencie dokonywania zgłoszenia 

1. Osoby niepełnosprawne lub osoby z problemami zdrowotnymi mogącymi stwarzać trudności 
podczas testów lub rozmowy kwalifikacyjnej powinny zaznaczyć odpowiednie pole 

w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym i wskazać środki, które ich zdaniem należy 

podjąć, aby ułatwić im udział w testach lub rozmowie kwalifikacyjnej. Konieczne jest 
również podanie numeru niniejszej procedury oraz numeru zgłoszenia. 

2. Prosimy o przesłanie, jak najszybciej po zatwierdzeniu zgłoszenia elektronicznego, 
zaświadczenia lekarskiego lub (w stosownym przypadku) zaświadczenia o niepełnosprawności 

wydanego przez uprawniony organ. Powyższa dokumentacja towarzysząca zostanie 

sprawdzona i podjęte zostaną szczególne środki, stosownie do każdego przypadku, w celu 
spełnienia (w miarę możliwości) wymagań uznanych za uzasadnione. 
Wnioski wraz z dokumentacją towarzyszącą należy przesłać 
pocztą elektroniczną na adres: contractagentselection@oami.europa.eu 
lub pocztą tradycyjną na adres: 

OHIM 
Resources Department 

(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 

Hiszpania 

 
 

b) problemy zdrowotne, które wystąpiły po dokonaniu zgłoszenia 

1. Jeśli opisane wyżej problemy zdrowotne wystąpiły po upływie terminu dokonywania zgłoszeń 
elektronicznych, należy jak najszybciej poinformować o tym fakcie UHRW. Kandydaci powinni 

wskazać w formie pisemnej, jakie środki uważają za niezbędne. 
2. Odpowiednią dokumentację należy przesłać 

pocztą elektroniczną na adres: contractagentselection@oami.europa.eu 
lub pocztą tradycyjną na adres: 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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OHIM 

Resources Department 
(Contract agent selection) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 

Hiszpania 

 

 

 

XI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ 
 

Zgłoszenia należy składać droga elektroniczną zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie 
internetowej EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), w szczególności zawartymi w 

podręczniku dotyczącym zgłoszeń elektronicznych. Formularz zgłoszenia należy wypełnić w języku 
hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub włoskim. 

Każdy kandydat może złożyć zgłoszenie dotyczące tylko jednej grupy funkcyjnej i tylko 

jednego profilu. 

Całkowitą odpowiedzialność za dokonanie zgłoszenia elektronicznego przed upływem terminu ponosi 
kandydat. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatniej chwili, ponieważ 

losowe wystąpienie dużego obciążenia łączy internetowych lub błędu połączenia internetowego może 
wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu zgłoszenia elektronicznego, co stanie się 

niemożliwe po upływie wskazanego terminu. 

Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji; dane są od razu 

przetwarzane przez UHRW we współpracy z EPSO w celu organizacji procedury naboru. 
 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ (włącznie z zatwierdzeniem): 

8 sierpnia 2014 r., godz. 12.00 (w południe) czasu brukselskiego. 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

