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Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania

kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

1. Liczba i nazwa stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Słuźbie Więziennej,

ze wskazaniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych

umiejętności, miejsca pelnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby

PR E FE RE NCJ E W ZAKR ESl E POS|ADAN EGO WYKSZTAŁCEN lA:

Na stanowisku strażnika: wyksztalcenie minimum średnie lub średnie branżowe;

Preferencje z tytulu posiadanego przez kandydata wyksztalcenia są oceniane W systemie

punktowym w następujący sposób:

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

októrym mowa w art.39e ust.2 pkt 4lit. b ic ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie

Więziennej (Dz.U. z2078 r,, poz. t542 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o SW - 30 punktów;

2) wyksztalcenie wyższe (tytul zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane

po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym

z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii,

Stanowisko / dzial służby Przewidywana liczba
stanowisk

Rozkład czasu
służbv

Jednostka SW / Miejsce
pełnienia służby

Strażnik działu ochrony 40 Zmiany trwające
po 12 godzin, po

których następują
24 godziny wolne
od służby albo 48
godzin, jeżeli
zadania służbowe
byly wykonywane
w porze nocnej

Jednostki penitencjarne
okręgu lubelskiego:

zk Biala podlaska

ZK Chełm
zk Hrubieszów
AŚ Krasnystaw
łŚ tublin
ZK Opole Lubelskie
zk włodawa
ZK7amość



bezPieczeństwa narodowego lub ĘzpieczeńsMa wewnętnnąo, informatyki, kierunku
lekarskim, klerunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, polożnictwa
lub ratownictwa medYcznego oraz na kierunku związanym z ksztalceniem w zakresle nauk
technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3)wYksztatcenie wYŻsze (tytul zawodowy magister, magister indnier tub równonędny) uryskane
po ukończeniu studiów na kierunku innym niź wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4)wYksztalcenie wyŻsze (tytul zawodowy licencjat, inżynier lub równonędny), o którym mowa
w art. 39e ust. 2 pkt4 lit. b a c ustawyo SW - 30 punktów;

5| wyksztalcenie wyŻsze (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6)wyksztalcenie Średnie lub Średnie branżowe, o którym mowa w ań. 39e ust. 2 pkt 4 |it. a
ustawy o SW - 30 punktów;

7)wyksztalcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W pnypadku posladania przez kandydata preferowanego wyksztalcenia na kilku kierunkach

PunkĘ uzYskane Pnez kandydata z tytutu posladanego wyksztalcenia przyznale się Ę|ko
raz w !iczbie najkorrystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUtU POS|ADANYCH PRZEZ KANDvDATA UMIUĘTNośo Ę oceniane
w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aPlikacja radcowska, sędzlowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjatizacja lekarska _ 20
punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 1O punktów;

4| posiadanie tytułu ratownika |ub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) Posiadanie uPrawnień instruktora sportów walki lub stnelectwa sportowego - 8 punktów;
6| posiadanie prawa jazdy kategorii ,C" lub,D'' - 10 punktów;

7)Posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji unądzeń, sieci i instalacji
energetycznych - 1 punkt.

2. Wymagania stawiane kandydatom

W Slużbie WĘziennej może pełnić slużĘ osoba:

1} posiadaiąca ob}rwatelstwo polskie;

2| posiadająca uregulowany stosunek do stużby wo.|skoweJ;

3) korrystająca z pelni praw publicznych;

4| która daje rękojmię prawidlowego wykonywania powierzonych zadań;
5} 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 takie przestępstwo, a także nle tocry
się pneciwko nlej postępowanie karne o takie przestępstwo;
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6l dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymotów określonych w pnep|sach

o ochronle lnformac|i nieJawnych;

7| posiadająca co najmniejwyksztalcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolnośc fizyczną i psychiczną do pelnienia służby.

3. Miejsce ltermin składania urvmatenych dokumentów

Dokumenty skladane są w komórkach kadrowych wybranych |ednostek penltencjarnych okręgu

lubelskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty w termlnle do 14 llstopada 2019 r. -
dccyduie data wńpu do|ednostki:

1. Zaklad Karny w Bialej Podlaskiej, ul. Prosta 33,2l - 500 Biala Podlaska

Z. Zaklad Karny w Chelmie, u!. Kolejowa Lt2,22 - 100 Chelm

3. Zaklad Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa U,ż2 - 500 Hrubieszów

4. Areszt Ś|edczy w Krasnymstawie, ul, Poniatowskiego 27,22- 300 Krasnystaw

5. Areszt Śbdczy w Lubtinie, ul. Poludniowa 5, 20 - 482 Lubtin

6. Zaklad Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7 ,24 - 3@ Opole Lubelskie

7. Zaklad Karny we Wlodawie, ul. Żołnlerry WiN 19, ?2-2@ Włodawa

8. Zaklad Karny w Zamościu, ul. Okrzei !Ą,22 -4OO Zamość

Kandydat do sfużby w Sfużbie Więzienne| sklada następuiące dokumenty:

1) podanie o pnyjęcie do służby ze wskazaniem stanowiska slużbowego, działu Slużby

WięzienneJ iJednostkl, w której się ubiega się o pelnienie slużby (zalącznik nr 1);

2| wypelnioną ankietę personalną (załącznik nr 2);

3) świadectwa pracy lub slużby (kopia);

4| dokumenty potwierdzające posiadane uryksztalcenie, kwalifikacje zawodowe

i specjalistyczne (kopia);

5l książeczka wojskowa - zapisane strony (kopial- dotyczy osób posiadająclch takidokument;

6) oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności firycznej (zalącznik nr 3);

7| podpisane oświadczenia o: wyrażeniu zgody na pzetwarzanie danych osobowych (zalącznik

nr 4) oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych

osobowych (zalącznik nr 5) - brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza

niewyrażenie zgody na poddanie się procedune kwalifikacyjnej.

Przed otrrymaniem skierowania do pelnienia slużby (po pozytywnym zakończeniu procedury

kwatifikacyjnej) kandydat sklada zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupelnień o stosunku

do slużby wojskowej.



a. Etapv po§tępowanla wrar z podanlem kh koh|nośd tpneblqu:
Po§tępowanie kwaliffkacy|ne skbda slę r:

1| etapu wsępnego obeJmu|ącąo:

a) ocenę zloŻonych dokumentów i wstępną kwalifikac|ę kandydatów z podzialem na dziaĘ Slużby
Więziennej i stanowiska slużbowe,

b)PneProwadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje
personalne i spoleczne kandydata,

c|pneprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania wladry publicznej
oraz bezpieczeństwa państwa i ponądku publicznego,

d) uzyskanie informacjio kandydacie z krajowego Re|estru karne6o,

e) PzeProwadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w pzepisach
wykonawcrych wydanych na podstawie ań. 110 ust. 2 ustawy o SW,

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wYlonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;
2l etapu sprawdza|ącqo obcjmuiąccgo:

a) PrzeProwadzen!e Postępowania sprawdzającego w rozumieniu pnepisów o ochronie
informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko sluźbowe, kóre ,est zwaązane

z dostęPem do lnformacji niejawnych o klauzuli 
"poufne" lub wyższeJ, i nte ma odpowledniego

poświadczenia bezpieczeństwa,

b)ustalenie zdolnoŚci firycznej i psychicznej do slużby w Slużbie Więziennej przez komis|e
lekarskie, o których mowa w art. 110 ust, 1 ustawy o SW;

3)etaPu końcowąo obejmującego utworzenae ranklngu kandydatów, którzy pozytywnae

ukończY|i etaP wstępny i sprawdzający, pnez podmiot wlaściwy w spraw|e pneprowadzenia
postępowa nia kwa lifi kacyjnego.

Podczas ROZMOWY KWALIFIKACYJ N EJ ocenie pod legają:

1) kompetencje personalne kandydata - w zakresie od 1 do 15 punttów;

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

TEST W|EDZY sklada się z 30 pytań i tnła 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna

Prawidlowa odpowiedŹ, za którą kandydatowi prryznaje się 1 punkt. W prrypadku nieudzielenia

odpowiedzi, udzielenia nieprawidlowej odpowiedzi albo udzietenia więcej niż jednej odpowiedzi
na pytanie testowe kandydatowi do slużby nie pnyznaje się punktu.

POZIOM SPRAWNOŚC| FIZYCZNEJ ogólneJ ocenia się na podstawie wyników pzeprowadzonych
prób sprawnościowych:

1) moc (skoczność)- skok w dalz miejsca;

2) sila - rzut pilką lekarską 2 kg przodem;



3) gibkość - sklon tulowia w pnód (postawa stojąca);

4) zwlnność- bieg zygzakiem w prostokącie 3 x 5 m;

5l srybkość: bieg wahadlowy 10 x 10 - mężcryźni, bieg wahadlowy 6 x 10- kobiety.

liczba punktów z testu sprawnościfirycznej możliwa do uzyskania wynosi:

1) ocena negat}ru/na - 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. Mielsce uzyskania srczegóbwych lnfomacji doĘczących postępowanla;

lnformacje doĘczące postępowania udzielane są od poniedzialku do piątku w godz. od 10.(D

do 13.00 pod nr telefonu: 81 710 45 90.

lnformację o zakwalifikowaniu kandydata do kotejnego etapu postepowanla kwalifikacyjnego

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

6. Spocób postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwallllkowali

slę do kolejnych etłlpów postępowanla.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania

oraz Ęch, którry nie zostaną prryjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji

dokumentacji (2 lata), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

K!auzula lnformacyina

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozgorządzenia Parlamentu Europe|skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnla 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego pnepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy

95l46/WE (dalei: RODO), informuję, jak niżej.

1. Administratorem PanilPana danych jest Ęrektor Okręgowy Slużby Więziennej

w Lublinie, z siedzibą w Lublinie qrzv ul. Poludniowej 5, 20 482 tublin, emai!:

oisw_]ublin@sw.gov.pl, tel. 081 7tO Ą5 61. Administriltor prowadzi operacje pnetwarzania

Pani/Pana danych orcbowych.

2. lnspektorem danych osobowych Jest funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Lubtinie, e-mail:

iod_olsw_lublin@sw.gov.pl, tel. O81 710 ĄĄ L6.

3. 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. podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku slużbowego.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ogra nicze nia przetwa rza nia da nych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

przenoszenia danych,

- wniesienia skargido organu nadzorczego,

- cofnięcia zgodY na Przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym
momencie, PrzY czYm cofnięcie zgody nie ma wplywu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

7, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profi|owaniu.

8, Dane osobowe będą Przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów
archiwalnych w interesie publicznym.

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
naboru, w którym pani/pan bierze udzial. Niepodanie danych osobowych
z odmową poddania się postępowaniu kwalifikaryjnemu.

Liczba zalączników: 5

1. Podanie o przyjęcie do służby

2. Ankieta personalna.

3. oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. OŚwiadczenie o zaPoznaniu się z k|auzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych

osobowych.

przeprowadzenia

wiązac się będzie


