
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O KONKURSACH OTWARTYCH

EUIPO/AD/01/17 – Administratorzy (AD 6) i EUIPO/AST/02/17 – Asystenci (AST 3) w dziedzinie 
własności intelektualnej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 9 A z dnia 12 stycznia 2017 r.)

(2017/C 315 A/02)

1. Strona 1:

zamiast:

„Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkursy otwarte na podstawie kwalifikacji i testów w celu stworzenia 
list rezerwowych kandydatów, spośród których Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) będzie 
rekrutować nowych urzędników służby publicznej na stanowiska administratorów i asystentów (odpowiednio grupy 
funkcyjne AD i AST) w Alicante (Hiszpania).”,

powinno być:

„Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkursy otwarte na podstawie kwalifikacji i testów w celu stworzenia 
list rezerwowych kandydatów, spośród których Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) będzie 
rekrutować nowych urzędników służby publicznej na stanowiska administratorów i asystentów (odpowiednio grupy 
funkcyjne AD i AST) w Alicante (Hiszpania). Te konkursy otwarte są organizowane w imieniu Urzędu Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej działającego jako organ powołujący (zwanego dalej »EUIPO« lub »organem powołującym«).”.

2. Strona 20, załącznik III, pkt 6.5:

zamiast:

„6.5. Skargi administracyjne

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym może złożyć skargę administracyjną do dyrektora EPSO działającego jako 
organ powołujący.

Kandydat może złożyć skargę na decyzję – lub jej brak – mającą bezpośredni i natychmiastowy wpływ na jego status 
prawny jako kandydata jedynie w przypadku oczywistego naruszenia zasad dotyczących procedury naboru. Dyrektor 
EPSO nie może unieważnić oceny wartościującej dokonanej przez komisję konkursową (zob. sekcja 6.4).

Składanie skarg administracyjnych:

— procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 6.1),

— termin: trzy miesiące od dnia powiadomienia o kwestionowanej decyzji lub od dnia, w którym decyzja powinna była 
zostać wydana,

— dopisek: »Skargi«.”,

powinno być:

„6.5. Skargi administracyjne

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym może złożyć skargę administracyjną do organu powołującego (tj. dyrektora 
wykonawczego EUIPO).

Kandydat może złożyć skargę na decyzję – lub jej brak – mającą bezpośredni i natychmiastowy wpływ na jego status 
prawny jako kandydata jedynie w przypadku oczywistego naruszenia zasad dotyczących procedury naboru. Dyrektor 
wykonawczy EUIPO nie może unieważnić oceny wartościującej dokonanej przez komisję konkursową (zob. 
sekcja 6.4).
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Składanie skarg administracyjnych:

— procedura: jako że w przypadku skarg administracyjnych wynikających z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego 
urzędników Unii Europejskiej właściwym organem jest EUIPO (organ upoważniony do zawierania umów), wszelkie 
takie skargi należy kierować listownie na poniższy adres:

EUIPO
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante
ESPAÑA

lub pocztą elektroniczną na adres:

EUIPO-AST-02-17@euipo.europa.eu
EUIPO-AD-01-17@euipo.europa.eu

— termin: trzy miesiące od dnia powiadomienia o kwestionowanej decyzji lub od dnia, w którym decyzja powinna była 
zostać wydana,

— dopisek: »Skargi«.”.

3. Strona 20, załącznik III, pkt 6.6:

zamiast:

„6.6. Sądowa procedura odwoławcza

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym ma prawo wnieść odwołanie do Sądu.

Jeżeli kandydat chce wnieść odwołanie od decyzji podjętej przez EPSO, musi najpierw złożyć skargę administracyjną (zob. 
sekcja 6.5).

Wnoszenie odwołania:

procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu (http://curia.europa.eu/jcms/).”,

powinno być:

„6.6. Sądowa procedura odwoławcza

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym ma prawo wnieść odwołanie do Sądu.

Jeżeli kandydat chce wnieść odwołanie od decyzji, musi najpierw złożyć skargę administracyjną (zob. sekcja 6.5).

Wnoszenie odwołania:

procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu (http://curia.europa.eu/jcms/).”. 
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