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Dyrektor okręgorły służbywięziennej w Lublinie oglasza rozpoczęcie postępowania
kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiegrr

1.

Liczba i nazwa stanow|sk, na które jest prowadzony naMr do sfużby w Sfużbie Więztennej,
ze

urskazaniem preferencji

z

tytulu posladanego wyksztalcenia lub

posiadanych

umlejętności, miejsca pelnlenla sfużby oraz rodzaju rozkladu czasu służby
Stanowisko / dzial służby
Strażnik dzialu ochrony

Młodszy psycholog /

młodszy wychowawca
Młodsza pielęgniarka

P R E FE RE

NCJ E

Przewidywana liczba
stanowisk
40

4
2

Rozkład czasu

służby
Zmiany trwające
po 12 godzin, po
których następują
24 godziny wolne
od slużby albo 48
godzin, jeżeli
zadania slużbowe
byĘ wykonywane
w porze nocnei
Jednozmianowy:
przez 8 godzin
dziennie
od poniedziałku
do piatku

W ZAKRES! E POSIADAN EGO WYKSZIAŁCE

N

Jednostka SV\/ / Miejsce
pełnienia służbv
Jednostki penitencjarne
okręgu lubelskiego:

zk Biala podlaska
ZK Chelm

zk Hrubieszów
AŚ Krasnystaw

Ń

tubtan
ZK Opole Lubelskie

zk wlodawa
ZK Zamość

lA:

Na stanowisku strażnika: wyksztalcenie minimum średnie lub średnie branżowe;

Na stanowisku mlodszy psychologa / młodszego wychowawcy: wyksztalcenie wyższe o kierunku
psychologia;

Na stanowisku mlodszej pielęgniarki: tytul magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat
pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka.

Preferencje

z tytulu

posiadanego przez kandydata wyksztalcenia są oceniane

punktowym w następujący sposób:

w

systemie

1)wyksztalcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny),

októrym mowa w ań.39e ust.2 pkt 4lat. b

ic

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie

Więziennej (Dz.U. z 2078 r., poz.7542 zpóźn. zm,), zwanej dalej ustawą o SW - 30 punktów;
2) wYkształcenie wyższe (§ltuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane

Po ukończeniu studiÓw na kierunku przydatnym do służbyw Slużbie Więziennej, związanym
z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki spolecznej, psycholog|i, ekonomii,
bezpieczeństwa narodowego

lub

bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku

lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa,
lub ratownictwa medycznego oraz

polożnictwa

na kierunku związanym z ksztalceniem w zakresie

nauk

technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
3) wyksztalcenie wyższe (tytul zawodowy magister, magister inżynier lub równonędny) uzyskane

po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4)wyksztalcenie wyższe (tytul zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa

wart. 39e ust. 2 pkt4 lit. b i c ustawyo SW - 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytul zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6)wyksztalcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art, 39e ust. 2 pkt 4 lit.

a

ustawy o SW - 30 punktów;
7) wyksztalcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach
punkty uzyskane przez kandydata

z tytułu posiadanego

wyksztalcenia przyznaje się tylko

raz w liczble najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENOE

Z

TYTUŁU POS|ADANYCH PRZEŁ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI

są

oceniane

w systemie punktowym w następujący sposób:
1) stopień naukowy lub

Ętut naukowy - 30 punktów;

2)aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska _ 20
punktów;

3)posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;
4) posiadan|e tytulu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
6) posiadanie prawa jazdy kategorii,,C" lub ,,D" - LO punktów;

7)

posiadanie kwalifikacji

w

zakresie dozoru

energetycznych - 1 punkt.

2.

Wymagania stawiane kandydatom

W Slużbie Więziennej może pelnić slużbę osoba:

1)

posiadająca obywatelstwo polskie;

i

eksploatacji urządzeń, sieci

i

instalacji

2l

posiadająca uregulowany stosunek do stużby wojskowej;

3)
4|
5)

korzystająca z pelni praw publicznych;
która daje rękojmię prawidlowego wykonywania powierzonych zadań;
która nie byla skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyśtne

Przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie zostal wydany prawomocny wyrok
warunkowo umarzający postępowanie karne o tak]e przestępstwo, a także nie toczy
się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6)

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownae do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;

7|
8)

3.

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
posiadająca zdolnośćfizyczną i psychiczną do pełnienia stużby.

Miejsce i termin skladania wymaganych dokumentów

Dokumenty skladane są w komórkach kadrowych wybranych jednostek penitencjarnych okręgu

lubelskiego osobiścielub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 maja 2019 r.

-

decyduje

data wpływu do jednostki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.

Zaklad Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 27
Zaklad Karny w Chelmie, ul. Kolejowa

t72,22-

- 5@

Biała Podlaska

100 Chelm

Zaklad Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64,22
Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul.

-500 Hrubieszów
Poniatowskiego 27,22- 300 Krasnystaw

Areszt Śledczy w Lublinie, ul, Południow a 5,20 - 482 Lublin
Zaklad Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7,24 - 300 Opole Lubelskie
Zaklad Karny we Wlodawie, ul. Źolnierzy WiN 19,

22-2@ Włodawa

Zaklad Karny w Zamościu, ul. Okrzei t4,22 - 400 Zamość

Kandydat do slużby w Slużbie WięzienneJ składa następujące dokumenty:

1) podanie o

przyjęcie do slużby ze wskazaniem stanowiska służbowego, dzialu Slużby

Więziennej ijednostki, w której się ubiega się o pełnienie stużby (zalącznik nr

1);

2| wypelnioną ankietę personalną (załącznik nr 2);
3) świadectwa pracy lub slużby (kopia);
4) dokumenty poh^rierdzające posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje
i

5)
6)
7|
8)

zawodowe

specjalistyczne (kopia);

książeczka wojskowa

-

zapisane strony (kopia)

- doĘczy osób posiadających

taki dokument;

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (dot. naboru na stanowisko młodszej pielęgniarki);
oŚwiadczenie o zdolnoŚci do przystąpienia do testu sprawności firycznej (załącznik nr 3);

podpisane oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik
nr

4)

oraz zapoznaniu

się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzanaa

osobowych (załącznik nr 5)

-

danych

brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza

niewyrażenie zgody na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej.

Przed otrzymaniem sklerowania do pelnienia slużby (po pozytywnym zakończeniu procedury
kwalifikacyjnej) kandydat sklada zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupelnień o stosunku
do służbywojskowej.

4.

Etapy postępowania wrazz podaniem ich kolejnościi przebiegu:

Postępowanle kwalifikacyjne składa się

z:

1) etapu wstępneto obe|mującego:
a) ocenę zlożonych dokumentów i wstępną kwatifikację kandydatów z podziałem na dziaĘ Służby

Więziennej i stanowiska slużbowe,
b)przeprowadzenie rozmowy kwa|ifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje
personalne i społeczne kandydata,
c)

przeprowadzenie

testu wiedzy w zakresie

funkcjonowania wladzy publicznej

oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
e) przeprowadzenie testu sprawnościfizycznej kandydata w zakresie określonym w przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy o SW,
f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,
g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;
2) etapu sprawdzającego obeimującego:

a}przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

w

rozumieniu przepisów

o

ochronie

informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko slużbowe, które iest zwlązane
z

dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne" lub wyższej, i nie ma odpowiedniego

poświadczenia bezpieczeństwa,
b)

ustalenie zdo]nościfizycznej

i

psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje

lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy o SW;

3)etapu końcowego obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy poą/tywnie
ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot wlaściwy w sprawie przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas ROZMOWY KWAL|FlKACYJNEJ ocenie podlegają:
1) kompetencje personalne kandydata - w zakresie od 1 do 15

punktów

2) kompetencje spoleczne kandydata - w zakresie od 1 do 15 punktów.

TEST WlEDzY sklada się z 30 pytań i

tnła 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna

prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia
odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi
na pytanae testowe kandydatowi do służbynie przyznaje się punktu.

POZ|OM SPRAWNOŚCI F|ZYCZNEJ ogólnej ocenia się na podstawie wyników przeprowadzonych
prób sprawnościowych:
1) moc (skoczność) - skok w da! z miejsca;
2) sita

- rzut pilką lekarską 2 kg przodem;

3) gibkość- skłon tulowia w przód (postawa stojąca);
4) zwinność- bieg zygzakiem w prostokącie 3 x 5 m;
5) szybkość:bieg wahadlowy 10 x 10

- mężczyźni,bieg

wahadlo,,vy 6 x 10

-

kobiety.

Liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi:
1) ocena negatywna - 0 punktów;

2) ocena przeciętna - 5 punktów;
3) ocena dostateczna - 10 punktów;

4) ocena dobra - 15 punktów;
5) ocena bardzo dobra - 20 punktów;
6) ocena wysoka - 25 punktów;
7) ocena bardzo wysoka - 30 punktów.

5.

Miejsce uzyskania szczególourych informacji dotyczących postępowania;

lnformacje doĘczące postępowania udzielane są od poniedzialku do piątku w godz. od 10.00
do 13.@ pod nr telefonu: 81 710 45 90.
lnformację

o zakwalifikowaniu kandydata do kolejnego etapu postepowan|a

kwatifikacyjnego

Przekazywane będą na podany przez kandydata nr telefonu za pomocą wiadomości sms.

6. Sposób

postępowanaa

z

dokumentami kandydatów, którzy

nie

zakwalifikowal!

się do kolejnych etapów postępowania.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania
oraz Ęch, którzy nie zostaną przyjęci do slużby będą przechowywane przez czas archiwizacji
dokumentacji (2 !ata), zgodnie

z

obowiązującymi przepisami.

Klauzuta informacyjna
Zgodnie z ań, 13 ust, 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2ot6/679 z dnia

27 kwietnia 2015 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

1.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Slużby Więziennej
w Lublinie, z siedzibą w lublinie przy ul. Potudniowej 5, 20
482 Lub|in, email:
oisw_lublin@sw.gov.pl, tel. 081 770 45 51. Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

2.

lnspektorem danych osobowych jest funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Lublinie, e-mail:

iod_oisw_lublin@sw.gov.pl,

3.

tel. 081 710 44 15.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do slużby, na podstawie

art, 6 ust,1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane
innym odbiorcom.

4.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu

zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.
6.

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.
Posiada Pani/Pan prawo do:
Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,

_-

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

-

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowotnym

momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wplywu na zgodnośćprzetwarzania,
którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu.

8.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres

2lat po zakończeniu naboru do

celów

archiwalnych w interesie publicznym.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia

naboru,
z

w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się

będzie

odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Liczba zalączników: 5

1.
2.
3.
4.
5.

Podanie o przyjęcie do służby
Ankieta personalna.
Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.

