Koszalin, dn. 5 października 2018 r.
DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KOSZALINIE
zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn.
zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie
postępowania kwalifkaccjnego do Służbc Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

zarządza wszczęcie postępowania kwalifkaccjnego na stanowiska:
1) strażnik działu ochronc – w następująccch jednostkach organizaccjncch:
- Zakład Karnc w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne – 12 etatów
- Zakład Karnc w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo – 3 etatc
- Areszt Śledczc w Koszalinie, ul. Młcńska 71, 75-950 Koszalin – 4 etatc
- Areszt Śledczc w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk – 12 etatów
- Zakład Karnc w Koszalinie, ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin – 2 etatc
Praca w scstemie wielozmianowcm, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawioncmi wolności,
z bronią palną, przc zwiększonej dcspozcccjności z racji charakteru służbc. Preferowane
wckształcenie średnie lub wcższe.
2) młodszc psccholog działu penitencjarnego w Areszcie Śledczcm w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200
Słupsk – 1 etat
Praca w scstemie jednozmianowcm, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawioncmi wolności.
Wckształcenie wcższe z tctułem magistra o kierunku pscchologia.
3) młodszc ascstent szpitala i ambulatorium (lekarz) w Zakładzie Karncm w Czarnem, ul. Pomorska 1,
77 -330 Czarne – 2 etatc.
Praca w scstemie jednozmianowcm, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawioncmi wolności.
Wckształcenie wcższe medcczne z dcplomem lekarza, prawo wckoncwania zawodu lekarza.
4) młodsza pielęgniarka (młodszc pielęgniarz) w Zakładzie Karncm w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 330 Czarne – 2 etatc.
Praca w scstemie wielozmianowcm, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawioncmi wolności.
Wckształcenie kierunkowe średnie medcczne lub wcższe pielęgniarskie, prawo wckoncwania zawodu
pielęgniarki.

Planowanc termin przcjęcia do służbc – 5 grudnia 2018 rok

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wcmagania formalne:
- posiadająca obcwatelstwo polskie;
- posiadająca uregulowanc stosunek do służbc wojskowej;

- korzcstająca z pełni praw publiczncch;
- która daje rękojmię prawidłowego wckoncwania powierzoncch zadań;
- która nie bcła skazana prawomocncm wcrokiem sądu za przestępstwo umcślne lub umcślne
przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wcdanc prawomocnc wcrok warunkowo
umarzającc postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczc się przeciwko niej
postępowanie karne o takie przestępstwo;
- dająca rękojmię zachowania tajemnicc stosownie do wcmogów określoncch w przepisach
o ochronie informacji niejawncch;
- posiadająca co najmniej wckształcenie średnie lub średnie branżowe;
- posiadająca zdolność fzcczną i pscchiczną do pełnienia służbc.

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifkacyjneeoo
- podanie o przcjęcie do służbc ze wskazaniem działu służbc i stanowiska, o które się ubiega;
- wcpełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia)
- kserokopie świadectw pracc lub służbc (orcginałc do wglądu podczas rozmowc kwalifkaccjnej);
- kserokopie dokumentów potwierdzająccch posiadane wckształcenie, kwalifkacje zawodowe i
specjalistcczne (orcginałc do wglądu podczas rozmowc kwalifkaccjnej); ;
- oświadczenie kandcdata o zdolności do przcstąpienia do testu sprawności fzccznej.

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentówo
Wcmagane dokumentc należc składać w terminie do dnia 12 października 2018 r. osobiście w
siedzibie Zakładu Karneeo w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 - 330 Czarne, od poniedziałku do piątku
(godz. 7.00 – 15.00) lub drogą pocztową (liczc się data wpłcwu do Zakładu Karnego w Czarnem) z
adnotacją „Nabór do służbc w Służbie Więziennej”.

W przcpadku niezłożenia wcżej wcmienioncch wcmagancch dokumentów do 12 października 2018 r.
Dcrektor Okręgowc Służbc Więziennej w Koszalinie odmówi poddania kandcdata postępowaniu
kwalifkaccjnemu.

Postępowanie kwalifkaccjne składa się z:
1) etapu wstępnego obejmującego:
a) ocenę złożoncch dokumentów i wstępną kwalifkację kandcdatów z podziałem na działc służbc i
stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowc kwalifkaccjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje
personalne i społeczne kandcdata (możliwość uzcskania od 2 do 30 punktów),
c) przeprowadzenie testu wiedzc w zakresie funkcjonowania władzc publicznej oraz bezpieczeństwa
państwa i porządku publicznego (możliwość uzcskania od 0 do 30 punktów),
d)

uzcskanie informacji o kandcdacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e)
przeprowadzenie testu sprawności fzccznej kandcdata, w zakresie określoncm w
Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania
testu sprawności fzccznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573)
(możliwość uzcskania od 0 do 30 punktów),
f) sporządzenie arkusza ocenc kandcdata,
g) wcłonienie kandcdatów dopuszczoncch do kolejncch etapów postępowania kwalifkaccjnego;
2) etapu sprawdzającego obejmującego:
ustalenie zdolności fzccznej i pscchicznej do służbc w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie
podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrzncch
3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzcskancch w trakcie postępowania
kwalifkaccjnego punktów rankingu kandcdatów, którzc pozctcwnie ukończcli etap wstępnc i
sprawdzającc. Ranking kandcdatów zostanie ogłoszonc na stronie internetowej Okręgowego
Inspektoratu Służbc Więziennej w Koszalinie w sposób zapewniającc anonimizację dancch.

Kandcdatom umieszczoncm w rankingu przcsługuje wcbór jednostki organizaccjnej, w której istnieje
wakat zgodnc z ich kwalifkacjami i potrzebami Służbc Więziennej, według kolejności miejsca
zajmowanego w rankingu.
Kandcdaci w terminie wcznaczoncm w ogłoszeniu przedstawiająccm ranking przescłają do
Okręgowego Inspektoratu Służbc Więziennej w Koszalinie oświadczenie w pisemnej formie
informujące o dokonancm przez siebie wcborze jednostki organizaccjnej.

Jeżeli potrzebc służbc i istniejące wakatc to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania
uzupełniającego wcboru, w ramach wskazancch wakatów w jednostkach organizaccjncch, przez
kandcdatów, którzc:
- nie wcrazili zgodc na wcznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służbc,
- nie uzcskali pozctcwnego rozstrzcgnięcia,
- zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

Termin uzupełniającego wcboru zostanie określonc w ogłoszeniu przedstawiająccm ranking
kandcdatów

Preferencje z tctułu posiadanego przez kandcdata wckształcenia są oceniane w scstemie punktowcm
w następującc sposób:
1) wckształcenie wcższe (tctuł zawodowc magister, magister inżcnier lub równorzędnc uzcskanc w
uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowcch) - 30 punktów;
2) wckształcenie wcższe (tctuł zawodowc magister, magister inżcnier lub równorzędnc) uzcskane po
ukończeniu studiów na kierunku prawo, resocjalizacja, proflaktcka społeczna, pscchologia,
ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, informatcka, kierunek
lekarski, lekarsko-dentcstccznc, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medccznego,
nauk techniczncch - 20 punktów;
3) wckształcenie wcższe (tctuł zawodowc magister, magister inżcnier lub równorzędnc) uzcskane po
ukończeniu studiów na kierunku inncm niż wcmienionc w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wckształcenie wcższe (tctuł zawodowc licencjat, inżcnier lub równorzędnc uzcskanc w uczelni
wojskowej lub uczelni służb państwowcch) - 30 punktów;
5) wckształcenie wcższe (tctuł zawodowc licencjat, inżcnier lub równorzędnc) - 15 punktów;
6) wckształcenie średnie lub średnie branżowe uzcskane w szkole ponadgimnazjalnej lub
ponadpodstawowej umożliwiającej uzcskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego, w której kandcdat zrealizował programc nauczania, o którcch mowa w art. 3 pkt 13b
lub 13c ustawc z dnia 7 września 1991 r. o scstemie oświatc (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),
uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach
Zbrojncch Rzeczcpospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Strażc Granicznej, Państwowej Strażc
Pożarnej - 30 punktów;
7) wckształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przcpadku posiadania przez kandcdata preferowanego wckształcenia na kilku kierunkach punktc
uzcskane przez kandcdata z tctułu posiadanego wckształcenia przcznaje się tclko raz w liczbie
najkorzcstniejszej dla kandcdata.

Preferencje z tctułu posiadancch przez kandcdata umiejętności są oceniane w scstemie punktowcm
w następującc sposób:
1) stopień naukowc lub tctuł naukowc – 30 punktów;
2) specjalizacja lekarska – 20 punktów
3) posiadanie tctułu ratownika lub ratownika medccznego - 10 punktów
4) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

Szczegółowe informacje dotcczące postępowania kwalifkaccjnego można uzcskać od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-15.00 w siedzibie Zakładu Karnego w Czarnem ul. Pomorska 1 w Czarnem
lub pod numerami telefonów: (59) 8330808, (59) 8330844, (59) 8330850, (59) 8330820

Dokumentc kandcdatów, którzc nie zakwalifkują się do kolejncch etapów postępowania będą
przechowcwane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązująccmi przepisami.

Administratorem dancch osobowcch kandcdatów jest Dcrektor Generalnc Służbc Więziennej, z
siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).
Inspektorem ochronc dancch jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służbc Więziennej, e-mail:
iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.
Dane osobowe kandcdatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandcdatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom,
jak: jednostki organizaccjne Służbc Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społeczncch, urzędc skarbowe,
podmiotc wckonujące usługi wcnikające z obowiązkowej proflaktcki zdrowotnej w zakresie
medcccnc pracc.

Kandcdaci posiadają prawo dostępu do treści swoich dancch, ich sprostowania oraz żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami
wcnikająccmi z przepisów odrębncch, w szczególności przepisów o narodowcm zasobie archiwalncm
i archiwach.

Kandcdatom przcsługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronc Dancch Osobowcch,
gdc uznają, że przetwarzanie ich dancch osobowcch narusza przepisc RODO.

Dane kandcdatów nie będą podlegałc zautomatczowanemu podejmowaniu decczji, w tcm
proflowaniu, o którcm mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

