DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUZBY WIĘZIENNEJ W OPOLU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY
KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NA TERENIE
PODLEGŁYM OKRĘGOWEMU INSPEKTARATOWI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OPOLU NA ROK 2018.

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2018 roku został określony przez
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na 5 grudnia 2018 r.
I. Liczba osób planowanych do przyjęcia w poszczególnych jednostkach:
Zakład Karny w Brzegu 1 strażnik działu ochrony
Zakład Karny w Kluczborku 1 strażnik działu ochrony
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim 1 strażnik działu ochrony
Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich 3 strażników działu ochrony
Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich 1 młodszy referent działu kwatermistrzowskiego
Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich 1 młodszy referent działu penitencjarnego (zatrudnienie
skazanych)
Areszt Śledczy w Opolu 1 strażnik działu ochrony
II. Strażnik wykształcenie średnie, dobry stan zdrowia, służba w dziale ochrony, wielozmianowy
system pełnienia służby;
- młodszy referent (zatrudnienie skazanych) wykształcenie średnie, dobry stan zdrowia, znajomość
podstawowych przepisów prawa pracy, biegła znajomość pakietów biurowych, służba w dziale
penitencjarnym, jednozmienny system pełnienia służby;
- młodszy referent wykształcenie średnie techniczne, dobry stan zdrowia, biegła znajomość pakietów
biurowych służba w dziale kwatermistrzowskim, jednozmienny system pełnienia służby, dodatkowym
atutem będzie posiadanie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do
1 kv;
III. W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo
umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej
postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
IV. Dokumenty należy składać w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu, ul. Sadowa 2,
pokój 101, piętro I, w dniach od 8 października 2018 r. do 17 października 2018 r. w godz. 9.00-14.00,
nr telefonu 77 5492216, lub 77 5492215. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą
tradycyjną (nie elektronicznie), decyduje data wpływu wymaganych dokumentów do sekretariatu
OISW w Opolu.
V. Etapy postępowania kwalifikacyjnego i preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia:
etapu wstępnego obejmującego:
a)
ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy
Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
b)
przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje
personalne i społeczne kandydata,

c)
przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz
bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
d)
uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 ust. 2 1 ustawy o Służbie Więziennej,
f)
sporządzenie arkusza oceny kandydata,
g)
wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;
etapu sprawdzającego obejmującego:
a) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji
niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do
informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia
bezpieczeństwa,
b) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie,
o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej,
etapu końcowego obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli
etap wstępny i sprawdzający, prowadzony przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym
w następujący sposób:
1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym
mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o SW- 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane
po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym
z kształceniem w zakresie ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa
wewnętrznego, ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie
nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po
ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art.
39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy - 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.
3. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie
punktowym w następujący sposób:
1) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;
2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
3) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
4) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;
5) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych 1 punkt.
VI. Miejscem uzyskania szczegółowych informacji jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Opolu Sadowa 2, pokój 101, piętro I, od dnia 8 października 2018 r. w godz. 9.00-14.00, nr
telefonu 77 5492216, lub 77 5492215.
VII. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postepowania będą
odsyłane na adres korespondencyjny.
VIII. Kandydaci w terminie 3 dni od ogłoszonego rankingu informują komisję o dokonanym wyborze
jednostki organizacyjnej.
IX. wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego,
o które się ubiega;
2) wypełnioną ankietę personalną;
3) świadectwa pracy lub służby;
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
dopuszcza się złożenie kopii dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem
5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa
w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które
ubiega się kandydat, jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub
wyższej;
6) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej

