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Regiony i miasta nośnikami europejskich wartości i zasad.
Możliwości zacieśnionej współpracy z Europejskim Komitetem Regionów

Szanowni Państwo!

Europejski Komitet Regionów (KR) – jak Państwo wiedzą – reprezentuje ponad milion polityków
wybieranych na szczeblu regionalnym i lokalnym, 300 regionów i 90 tys. gmin w Europie oraz wnosi
wkład w kształtowanie polityki i procesy decyzyjne UE z punktu widzenia władz lokalnych
i regionalnych. Jednocześnie członkinie i członkowie Komitetu przyczyniają się do zwiększenia
skuteczności Unii i zbliżenia jej do obywateli, wdrażając prawo Unii i informując o polityce UE
w terenie.

W orędziu na temat stanu regionów i miast w Unii Europejskiej wygłoszonym 11 października 2022 r.
przewodniczący Vasco Alves Cordeiro wyraził uznanie dla niezbędnej codziennej pracy burmistrzów,
radnych lokalnych, premierów i ministrów rządów regionalnych, a także wszystkich administracji
publicznych w całej Unii.

Działalność polityczna naszych członków i ich znajomość lokalnych realiów, zakorzenione
w regionach i miastach, są wyjątkowym atutem i największą siłą Komitetu. Członkowie KR-u są
wpływowymi osobami opiniotwórczymi w swoich społecznościach i w krajowych stowarzyszeniach
władz lokalnych i regionalnych.

Aby tworzyć synergię i promować wymianę najlepszych praktyk, KR wspiera oddelegowywanie
ekspertów krajowych i zachęca do organizowania ograniczonych w czasie wizyt studyjnych dla
urzędników administracji publicznej władz lokalnych i regionalnych.

Możliwości oddelegowania ekspertów krajowych w celu poznania działalności KR-u od
wewnątrz i zacieśnienia współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi a KR-em

Ubieganie się o takie stanowisko pozwoli urzędnikom administracji publicznej władz lokalnych
i regionalnych poznanie od wewnątrz pracy organu doradczego UE. Nasze przyszłe koleżanki i nasi
przyszli koledzy będą aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym UE z innego punktu widzenia,
a jednocześnie zacieśniać współpracę między władzami lokalnymi i regionalnymi a KR-em.

Oprócz krótkoterminowych wizyt studyjnych (idealnych dla urzędników państwowych
i samorządowych już przebywających w Brukseli) KR oferuje trzy rodzaje oddelegowania
(zagraniczni eksperci krajowi, eksperci krajowi posiadający obywatelstwo belgijskie i oddelegowanie
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niegenerujące kosztów).

Podczas oddelegowania do KR-u każdy ekspert krajowy będzie miał możliwość:

 korzystania z programu dostosowanego do potrzeb i oczekiwań zarówno eksperta, jak i KR-u,
 korzystania z w pełni wyposażonego środowiska pracy, w tym dostępu do naszych sieci,

narzędzi pracy i programów szkoleniowych,
 pracy nad ograniczonym w czasie zadaniem korzystnym zarówno dla KR-u, jaki dla

administracji publicznej władz lokalnych i regionalnych,
 aktywnego uczestniczenia w głównych działaniach instytucji,
 udziału w sesjach plenarnych KR-u,
 dowiedzenia się, jak sporządzane są opinie,
 poznania wszelkich innych aspektów naszej pracy.

W zamian KR chciałby uzyskać pomoc w organizowaniu dialogów lokalnych w regionach UE wraz
z naszymi członkami i zastępcami. Dzięki temu Państwa sprawy regionalne i Państwa głos zostaną
odpowiednio wysłuchane podczas dyskusji na temat przyszłości Europy, tak aby jej kształt i kierunek
odzwierciedlały również potrzeby i oczekiwania regionów europejskich.

Ponieważ możliwości oddelegowania obejmujące wypłatę diet dziennych są ograniczone,
zdecydowanie zachęcamy władze lokalne, regionalne i krajowe do rozważenia oddelegowania
niegenerującego kosztów (bez wypłaty przez KR dla eksperta krajowego jakichkolwiek diet
dodatkowo do wynagrodzenia zapewnianego przez pracodawcę eksperta). Nawet podczas
oddelegowania niegenerującego kosztów KR zapewni ekspertowi krajowemu przestrzeń biurową,
stanowisko pracy/odpowiednie narzędzia pracy, możliwości szkoleniowe, możliwości nawiązywania
kontaktów oraz specjalnego mentora, aby ich pobyt był owocnym i cennym doświadczeniem dla
eksperta i jego regionu.

Oddelegowanie jest ograniczone w czasie (co najmniej sześć miesięcy i maksymalnie dwa lata,
z możliwością przedłużenia łącznie do czterech lat).

Oczekuje się, że w 2023 r. zostanie obsadzonych kilka niegenerujących kosztów stanowisk
oddelegowanych ekspertów krajowych. Potencjalni kandydaci zainteresowani oddelegowaniem do
KR-u mogą w każdej chwili zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Mogą wybrać do trzech
profili/obszarów zainteresowania, w których chcieliby pracować (według kolejności ważności).
Szczegółowe wymogi dotyczące oddelegowania wymieniono w załącznikach 1 i 2. Na naszej strony
internetowej „Praca” można znaleźć decyzję w sprawie przepisów mających zastosowanie do
ekspertów krajowych oddelegowanych do KR-u.

Zachęcam Państwa jako członków i zastępców do rozpowszechnienia niniejszego pisma w celu
dotarcia do większej liczby osób z administracji publicznej władz lokalnych i regionalnych.

Z ogromną radością powitam Państwa i Państwa region w KR-ze i z niecierpliwością czekam na
zacieśnienie naszej współpracy. Działajmy wspólnie, aby sprostać wyzwaniom przyszłości
Europy!
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Petr Blížkovský
„podpis elektroniczny”
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Załącznik 1

Decyzja nr 438/2015 dotycząca zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów
krajowych w służbach Europejskiego Komitetu Regionów

Pełny tekst decyzji 438/2015 znajduje się na naszej stronie „Praca”.

Warunki oddelegowania:

O stanowisko oddelegowanego eksperta krajowego mogą ubiegać się pracownicy organów lokalnych,
regionalnych i krajowych lub organizacji międzyrządowych. Należy jednak spełnić kilka warunków.

Kandydaci muszą:

• być zatrudnieni przez krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej lub przez
organizację międzyrządową;

• posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w pracy w pełnym
wymiarze godzin na stanowisku administracyjnym, naukowym, technicznym, doradczym lub
nadzorczym;

• być zatrudnieni przez swego obecnego pracodawcę od co najmniej dwunastu miesięcy;

• posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz
zadowalającą znajomość innego języka Unii Europejskiej;

• w okresie oddelegowania nie przekroczyć limitu wieku wynoszącego 66 lat;

• być w stanie udowodnić, że ich pracodawca będzie w dalszym ciągu wypłacać im
wynagrodzenie, utrzyma ich status zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
zapewni im prawa i świadczenia socjalne, szczególnie w odniesieniu do zabezpieczeń
społecznych i praw emerytalnych, przez cały okres oddelegowania.
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Załącznik 2

Wyciąg z decyzji Europejskiego Komitetu Regionów nr 188/2022 w sprawie przepisów
regulujących programy staży

Rozdział III PRZEPISY DOTYCZĄCE WIZYT STUDYJNYCH DLA URZĘDNIKÓW
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

Artykuł 16 – Definicja wizyt studyjnych dla urzędników państwowych i samorządowych

16.1 Program jest otwarty dla pracowników lub stażystów krajowego, regionalnego lub lokalnego
organu publicznego państwa członkowskiego UE i może zapewnić KR-owi i instytucji zatrudniającej
urzędnika możliwości pogłębienia współpracy i tworzenia sieci kontaktów. Ponadto urzędnicy
uczestniczący w tego rodzaju programach wymiany mogą mieć możliwość zapoznania się z pracami
KR-u i zarazem – rozwijania swoich umiejętności, kompetencji i wiedzy.

16.2 Z definicji jedynie staże Cicero są wynagradzane w formie stypendium, o którym mowa
w art. 11, a wynagrodzenie za wizyty studyjne urzędników dla państwowych i samorządowych
wypłaca nie KR, lecz instytucja zatrudniająca urzędnika. Jednakże oficjalni stażyści organów
państwowych i samorządowych mogą kwalifikować się do korzystania ze środków socjalnych na
warunkach określonych w art. 5 ust. 6.

Artykuł 17 – Kryteria kwalifikowalności
17.1 Program jest skierowany przede wszystkim do urzędników państwowych i samorządowych
z państw członkowskich Unii Europejskiej. Urzędnicy państwowi i samorządowi mogą wywodzić się
z władz krajowych, regionalnych lub lokalnych.

17.2 Urzędnicy państwowi i samorządowi ubiegający się o wizytę studyjną muszą spełniać
następujące kryteria:

 być obywatelem UE pracującym dla krajowego, lokalnego lub regionalnego organu
publicznego państwa członkowskiego UE; jednak w wyjątkowych i należycie uzasadnionych
przypadkach sekretarz generalny może przyznać wizytę studyjną przeznaczoną dla
urzędników państwowych i samorządowych wnioskodawcy z kraju spoza UE; KR zastrzega
sobie prawo do wycofania swojej oferty i wyboru innego odpowiedniego kandydata, jeżeli
przed rozpoczęciem wizyty studyjnej kandydat nie udowodni, że spełnia wymogi krajowego
prawa imigracyjnego dotyczące legalnego pobytu i pracy w Belgii,

 posiadać co najmniej dyplom licencjata (lub ukończyć połowę studiów licencjackich
uznawanych za istotne dla prac KR-u);

 pracować na stanowisku o poziomie i treści odpowiadającym obowiązkom wykonywanym
przez pracowników UE w KR-ze;

 otrzymać potwierdzenie zatrudnienia od organu zatrudniającego urzędnika i jego zgodę na
wizytę studyjną w KR-ze, a także dowód finansowania przez organ zatrudniający urzędnika
przez czas trwania wizyty studyjnej;
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 biegle posługiwać się językiem francuskim lub angielskim.

Artykuł 18 – Czas trwania i rozpoczęcie wizyt studyjnych dla urzędników państwowych
i samorządowych

18.1 Wizyta studyjna dla urzędników państwowych i samorządowych może zostać przyznana na
okres od dwóch do sześciu miesięcy. Dyrektor odpowiedzialny za zasoby ludzkie może zezwolić na
jej przedłużenie na łączny okres dwunastu miesięcy.
18.2 Datę rozpoczęcia wizyty studyjnej ustala się z uczestnikiem.

Artykuł 19 – Zarządzanie procesem wyboru na wizyty studyjne dla urzędników państwowych
i samorządowych

19.1 Kierownik działu lub dyrektor danej jednostki jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o
wizytę studyjną urzędnika państwowego lub samorządowego zgodnie z obowiązującą procedurą
wewnętrzną.

19.2 Biuro Staży odpowiada za zarządzanie wnioskami o wizyty studyjne dla urzędników
państwowych i samorządowych zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną.
19.3 Zgodę na zorganizowanie wizyty studyjnej urzędnika państwowego lub samorządowego może
wydać dyrektor odpowiedzialny za zasoby ludzkie, zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną.

Artykuł 20 – Składanie zgłoszeń

Zgłoszenia na wizyty studyjne dla urzędników państwowych i samorządowych należy składać za
pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej KR-u.

Artykuł 21 – Ubezpieczenie
21.1 Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób biorących udział w wizytach
studyjnych dla urzędników państwowych i samorządowych i nie jest finansowane przez KR. Kandydat
musi przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

21.2 Wszystkie osoby biorące udział w wizytach studyjnych dla urzędników państwowych
i samorządowych muszą również mieć ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zgodne
z warunkami określonymi w polisie ubezpieczeniowej KR-u. KR ponosi wszystkie koszty
odpowiedniej składki ubezpieczeniowej.
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