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alnego Zarządu Slużby Więziennej

W związku z uruchamianiem Studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki oraz

w nawiązaniu do pism z dnia 28 marca 2OL9r. oraz z dnia 2 kwietnia 20L9r. - BKS.14]..4.15.2019,

chciałbym serdecznie podziękować za uwagi przekazane przez Pana Dyrektora, które po upoważnieniu

jakie przedstawił mi gen. Jacek Kitliński traktuje jako stanowisko Dyrektora Generalnego Służby

Więziennej. Uwagi zgłoszone w pismach są w dużej mierze zasadne idzięki nim proponowany proces

rekrutacji został zmodyfikowany. Warto jednak podkreŚliĆ, że konsultacje w tym obszarze trwają od

stycznia 2019 roku (pismo z dnia 15 stycznia 2OL9r. - WSK|P.26.2019) i jednocześnie kwalifikacja

kandydatów na studia podyplomowe rozpoczynające się we wrześniu br. musi zostaĆ przeprowadzona

do końca czerwca br. Powyższe powoduje, że brak jest możliwości dalszego, nieustannego

konsultowania rozwiązań, mogłoby to bowiem spowodować znaczące zakłócenie realizacji całego

procesu kształcenia, a w efekcie finalnym zablokowanie promocji przyszłych oficerów w kolejnym roku.

Jak słusznie zauważono, za proces rekrutacji na studia podyplomowe w całości odpowiada Wyższa

Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, w związku z tym, biorąc odpowiedzialność za

nieprzerwany proces doskonalenia kadry więziennictwa, w dniu dzisiejszym rozpoczynamy proces

naboru studentów na studia podyplomowe w zakresie Penitencjarystyki. Propozycja uwzględnia

kompromis uwag, często przeciwstawnych, zgłaszanych przez Pana Dyrektora oraz Zarząd Główny

NsZZFipW. Stosowne pismo z uprzejmą prośbą o realizację dalszych działań zostało skierowane do

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
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Odnosząc się do kwestii kształtowania polityki kadrowej w kontekście korpusu oficerskiego

Służby Więziennej i analizując ustawę o Służbie Więziennej uznać należy, że fundamentalne znaczenia

ma w tej kwestii mianowanie funkcjonariuszy na stanowiska oficerskie. Kwestia realizacji szkolenia

oficerskiego lub studiów podyplomowych dla kandydatów na oficerów jest w tym przypadku tylko

pochodną wcześniejszych awansów. Stąd propozycja automatycznego ograniczenia list tylko do

kandydatów z min. 4 letnim stażem służby w SW oraz tylko tych posiadających stanowiska oficerskie,

czyli bez uwzględnienia zapisów obecnie obowiązujących w ustawie o SW, wydaje się niewłaściwa.

Uznając jednak prawo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do dowolnego kształtowania polityki

kadrowej wprowadzona zostanie możliwość wskazania na liście funkcjonariuszy mogących być

kandydatami do ,,oficerskich studiów podyplomowych" tych osób które z uwagi na np. niski staż służby

nie mają być brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Rekrutacja będzie prowadzona wobec wszystkich funkcjonariuszy w jednolitym wariancie,

a same studia będą realizowane bez podziału na specjalizacje. Stąd, z uwagi na kwestie organizacji

procesu kształcenia, nie ma potrzeby tworzenia limitów dla poszczególnych pionów służby.

Jednocześnie Dyrektor Generalny Służby Więziennej otrzymuje, poprzez możliwość określenia

kryteriów punktowych pierwszej części, fundamentalny wpływ na limity np. dla poszczególnych

Okręgowych lnspektoratów Służby Więziennej, pionów służby, funkcjonariuszy z dużym stażem oraz

wiele innych wynikających z potrzeb służby.

Przyjąć należy, że zaproponowany model rekrutacji równoważy kwestie powiadanych przez

kandydatów kompetencji, w tym wiedzy, ale i kompetencji społecznych ocenianych przez przełożonych

oraz potrzeby służby wyrażone kryteriami określonymi przez Dyrektora Generalnego Służby

Więziennej. Wydaje się, że taki model będzie najbardziej przejrzystym, a z drugiej strony pozwoli na

uwzględnienie potrzeb Służby Więziennej.
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W odpowiedzi *a pismo W§KiP.459.2019 z dnia 11 kwietnia 20Xg roku w załączeniu

przesylam wykaz wszystkich {unkcjanariuszy zajmujących stan*wiska oficerskie i pełniących

obowiqzki na tych stangwiskach graz mianowanych na stanawiska aficęrskie w drodee odstępstw

{wykaz nr 1}, n także listę funkcjonariuszy zgłaszanych do procesu rekrutacji na studia

podyplomowe w lakresie penitencjarystyki dedykowane kandydatom na oficerów §łuźby

Więzienn*j {wykaz nr 2}"

Równacześni§ prred§tawiam kryteria nabcru stanowiące część l etapu rekrułacjiokreślon§ pre§r

Dyrektora Generałn*go §łużby Więzien*ej.

a funkcjonarius;e mianowani na wyższe stanowisko służbowe {w korpusie oficerskim}

ża zgodą Dyrektora §eneralnego SW, którly nie ukończyli szkoienia zawod*wego

vł tym zakresie {art, 48 ugt. 1 ustawy o §tużbie Więzienneji * 15 pkt.

* pion siużby: §chrona, penitencjarny, terapeutyczny/ ośrgdki diagnostyczn* - t§ pkt.,

pozostałe piony sł*źby - 10 pkt.

r staż służby w Słłżbie Więzie nnej {jako funkcjonariusz}: 4 do 6 lat * 6 pkt.,

7 do § lat - S pltt., 10 i więcej lat - 10 pkt,

Jednocześnie wskazuję, że zdaniem ścisłego kierownictwa §łużby Wiqziennej pspartego

konsultacjami z dyrektorami biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz §troną społeczną

w bieżącynł roku zdecydowanie lepszym rotwiązaniem byłoby przepr*wadrenie naboru na

zasadach obcwiązujących w ostatnich latach.

Należy zwrocic uwagę na fakt, iż zaproponnwany §y§tem rekrutacji ni* praewiduj*

określenia limitów dla poszclegółnych pionów służby, a także z struyrnanych informacji wynika,

że szkolenie ofiłerow w ramach studiów podyplomowych nie prrewiduj* podziału fia

specjaliłacje. Do t*j pory szkolenie zawodowe funkcjonariuszy miało na celu podniesienie



kwalifikacji i kompetencji rłrówno na pozlomi* ogćlnym jak i ściśl* związanym z zajmowanym

stanowiskiem orae pionem słuźby.

Podkr*ślam, że zgłaszane byly znacane wątpliwościcn do *rkusza oceny funkcjonariusza urypełniarłego

przez kierawnika jednostkiorganizaryjnej§W, Taka forma nceny funkcjonariu§zy prueż kierowników
jednostek może być postrżegana jako tendencyjna łub opierająca się na nsobistych syrnpatiach

lub uprzedreniach, a w konseklvencji moż* prowadrić do niezadowolenia i konfliktów wśród

flnkcjonariuszy. Należy zaznaclyć, iż proces rekrutacji winien być transpaleniny, wiarygodny

i zrozurniały dla wseystkich kandydatów. Wprowadzenie now€g§ narzędzia oceny kompetencji

funkcjonariu§z* wymaga zatern starrdaryracji i stosownego cża§u na przeprowadzenie szerokich

ko*sultacji również na poaiomie jednostek podsiawowych. Do dnia dzisiejszego nie

przedstawiono propozycj i arkusza ocen kompetencji fun kcjonariusza,

Z otrzymanych infnrmacji wynika, iż fęrma reałizacji test* wiedły budzi obawy wśród

funkcjonariusry srcrególnie ze względu na zbyt krótki czas na właściwe przy§st§wanie się.

Z zamieszczonegc h*rrncn§gramu rekrutłcji wynika, ż€ te§l planowany jest na 1:. * 13 cz€rwca,

a na drień dzisiejszy funkcjonariusze nie rnają moźliwości zapoznania się ze zbi*rem zagadnień

araz listą pytań.

System punkt*cj! za poszczegółn§ elementy wskazany w zarządzeniu nr 31119

prrewiduje ofrzymanie maksymalnie 10S punktów. Tyrn samym tę§retycrxie można eaiażyć,

iż asnba która zdobędzie §fi pkt. z etapów 1 i ż, zostanie rakwallfikowana na studia p*mimo

tego, że na teŚcię wiedry osiągnie niewielką liczbę punktów. Zdaniem kierowniciwa §łużby

Więeiennej punktacja uryskała ż t€§tu powinna mieć zdecydcwanie kluczcwe rnaclenie prey

naborze na lt*dia podyplomowe, a będzi* wpĘwała jedyni* na m§x, 40 % edobytej oceny.

§zczególnie niepokojąc* jest, że do dnia dzisiejszego zabrakło z§ strony W§Kip przekaeania

kluczowego nl*mentu, jakim jest szc:egdłowy prOBram planowanych do uruchomienia §tudiów

podyplamowych. Wiedza w zakresie kierunku planowanegc ksrtałcenia przyszłych oficerółv §W,

jest niezbędna dla prawidłowego doboru kandydatow, a co za tym idlie jest podstawą tworzenia

każdego sy§temł.t rekriltacyjnego. Dyrektor Generalny Służby Więziennej kszlałluje politykę

kadrową i oczywistyrn jesl, że ma decydujący wpływ na tak ważny obszar jak szkolenie przyszĘch

oficerów.
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W związku z otrzymanym pismem BKS.141,4.15.2019 z dnia 30 kwietnia 2ot9r. przekazuję listę

funkcjonariuszy zgłoszonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do procesu rekrutacji na

Studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej

wroku akademickim 2OL9/2O2O. Jak wynika z pisma otrzymanego od Dyrektora Generalnego Służby

Więziennej do kolejnego etapu postepowania rekrutacyjnego zostali zakwalifikowanifunkcjonariusze

ze stażem służby powyżej 4 lat,

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem określonym

w warunkach i trybie rekrutacji stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3I/19 Rektora-Komendanta

WyŻszej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszaw|e z dnia 11 kwietnia 2oI9 r. zostaje

uruchomiony ll etap postępowania rekrutacyjnego iwobec powyższego przesyłam państwu Kartę

oceny funkcjonariusza, zawartą w załqczniku nr 3 do warunków itrybu rekrutacji na studia

podyplomowe (załącznik do pisma nr 4), na którym zebrana ma być punktacja wynikająca z:

l. kryteriów oceny Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (l część postępowania

rekrutacyjnego - wypełniana przez kierowników właściwych jednostek organizacyjnych),

ustandaryzowanego arkuszu oceny kompetencji funkcjonariusza (ll część postępowania

rekrutacyjnego- wypełniana przez kierowników właściwych jednostek organizacyjnych),

Więziennej

ch

ll.

t^%§xffim
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lll. testu wiedzy dla kandydatów (lll część postępowania rekrutacyjnego - wypełniana w dniu

przeprowadzanego testu wiedzy przez komisję rekrutacyjną WSK|P).

Do kolejnego etapu rekrutacji zostali zakwalifikowani funkcjonariusze wpisani do Tabeli A

(załącznik do pisma nr 1) oraz warunkowo zakwalifikowani funkcjonariusze wpisani do Tabeli B

(załącznik do pisma nr 2), ktorzy zgłoszeni zostali między innymi: z adnotacjq o braku zgody na

przeszkolenie lub długotrwołq nieobecnościq w służbie. Uprzejmie proszę o skierowanie na studia

podyplomowe i przekazanie Kart oceny funkcjonariuszy wyłącznie tych kandydatów z Tabeli B

w odniesieniu do których przesłanki formalne lub zdrowotne nie wykluczają udziału w studiach

podyplomowych.

Karty oceny funkcjonariuszy z Tabel A i B mają być wypełnione przez kierowników właściwych

jednostek organizacyjnych, w których pełnią służbę funkcjonariusze, w części l i ll. Punktację z części ll

etapu ust. l i ust. ll uprzejmie proszę wpisać do przesłanego Państwu wzoru Zbiorczego wykazu

kandydatów na Studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby

Więziennej, prowadzonych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjorystyki w Warszawie w roku

akademickim 2019/2020 (załącznik do pisma nr 5) i przesłać wraz z oryginałami Kart oceny

funkcjonariusza do Wyższej SzkoĘ Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w formie papierowej,

a załącznik nr 5 również w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2Ot9r.

Karta oceny funkcjonariusza zawarta w zołqczniku nr j do warunkow i trybu rekrutacji na studia

podyplomowe stanowi podstawową dokumentację przebiegu procesu rekrutacyjnego kandydata.

Zmiana modelu kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej była podyktowana

koniecznością poszukania między innymi nowego modelu organizacyjnego tego obszaru kształcenia.

Szereg wcześniejszych negatywnych doświadczeń wymusił konieczność poszukania innejformy naboru

słuchaczy. Rozumiejąc obawy kierownictwa Służby Więziennej oraz biorąc pod uwagę, że jest to nowe

przedsięwzięcie, uprzejmie proszę o dołożenie wszelkich starań z Państwa strony do sprawnego

przeprowadzenia tego elementu rekrutacji oraz zgloszenie wszelkich wątpliwości i problemów do

Uczelni, co pozwoli nam na szybką reakcję iw pełnitransparentne przeprowadzenie tego procesu.

Jednocześnie przekazuję informacje, że planowany i konsultowany od kilku miesięcy między

innymi ze stroną społeczną i CZSW model kształcenia przyszłych oficerów zakłada realizację studiów

podyplomowych w jednolitej formie, tj. bez specjalizacji. Podjętą w tym zakresie decyzję uzasadnia

w szczególności staż służby sięgający często kilkunastu lat i w tym kontekście realizacja ledwo

kilkunastogodzinnego szkolenia specjalistycznego jest trudna do uzasadnienia. Taka forma organizacji

studiów podyplomowych (bez specjalizacji) powoduje brak wpływu wiedzy o treści programu na

przebieg procesu rekrutacji. Wobec takiej nowej formy kształcenia wdzięczny będę za każde opinie,



w tym krytyczne, o których przesłanie proszę i które pomogą w optymalizacji procesu kształcenia

w latach kolejnych.

lnformacja dotycząca realizacji lll części postępowania rekrutacyjnego - testu wiedzy

kandydatów, również sposób logowania i korzystania z uczelnianej platformy edukacyjnej

funkcjonariuszy zakwalifikowanych do procesu rekrutacji zostaną przesłane oddzielnym pismem,

W przypadku pytań serdecznie zapraszam do kontaktu z Działem Organizacji Kształcenia

Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (tel. 2ż 602 44 18 lub te\.22 602 44 19

lub tel. ż2 602 44 20|.
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Zalaczniki,.

L Załącznik nr ]. i nr 2 - Lista zgłaszanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do procesu rekrutacji na

Studia podyplomowe wzakresie penitencjarystyki dedykowane kandydatom na oficerów Służby Więziennej *

Tabela A - zakwalifikowani na studia iTabela B - warunkowo zakwalifikowani na studia (Tabele A iTabele B właściwe

dla poszczególnych jednostek orga nizacyjnych SW).

2. Załącznik nr 3 - Kopia pisma Dyrektora Generalnego Słuźby Więziennej - BKs.141.4.15.2oL9 z dnia 30 kwietnia

2OI9r.

3. Załącznlk nr 4 - Karta oceny funkcjonariusza (cz.l - kryteria oceny Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, cz.ll

ustandaryzowany arkusz oceny kompetencji funkcjonariusza, cz.lll test wiedzy dla kandydatów)

4. żalącznik nr 5 - Zbiorczy wykaz kandydatów na studia podyplomowe w zakresie Penitencjarystyki dla kandydatów

na oficerów Służby Więziennej, prowadzonych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

w ro ku a kademickim 2019 / 2020.

Wvkonano w 2 epz.:
1 - adresaci + załączniki poczta elektroniczna

Do wiadomoŚci: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
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Warszawa, Uni. '|/"j maja 201,9 r,

Do dnia 9 czerwca 2019 r. wszyscy zakwalłfikowani

sposób korzystac z pr;ygótowanej bazy pytań Dodatkowo

Dyrektor Okręgowy Stużby Więzienńej
Pan/i Komendant
o§sw w kulach
O§§Vl' w Popowie
OSSW w Suchej

kandydaci będą mogli w nieograniczony

zamieszczone aostaną podstawowe akty

Pan
Dyrektor Generalny
Słuiby Więziennejffi§x§l§s

1j 05 ż{]i§

1.o..Ó,.(.,. poopi.

Zgodnie z harmonograrnem okreŚlonym w warunkach i trybie rekrutacji stanowiącym załącznik

do Zarządzenia nr 3tl19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryrninalogii i penitencjarystyki

w Warszawie z dnia 11" kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie

Penitencjarystyki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zmienionego

zarządzenienr nr 35119 Rektora-Komendanta z dnia 7 maja 2019 r., zostaje uruchomiony lll etap

PostęPowania rekrutacyjnego, w związku z powyższym przesytarn Państwu niezbędne informacje,

Z dniem 10 maja 20]-9 r. została uruchomiona Uczelniana Platforma Edukacyjna Wyższej5zkoły

Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie pod adresem httFs;//moodle.wskip,edu,pl.

Na Platformie został zamieszczony łakres materiału przewidriany w teście wiedzy dla kandydatów na

oficerów SłużbY Więziennej. Zbiory pytań przygotowujących do testu wiedzy będą §ystematycznie

uzuPełniane do dnia 31 maja 2019 r. Te same zbiory pytóń zostaną użyte do prleprowadzenia

wtaściwego testu wiedzy kwalifikującego dla kandydatów na studia podyplomowe,



Prawne oraz WYbrane oPracowania tematyczne, które ulatwią kandydatom przygotowanie się do testu
wiedzy zaplanowanego w dniach 10-]"9 czerwca 20].9 r,

Warunkiern skorzystania z zasobów Uczelnianej Platformy Edukacyjnej jest samodzielne
utworzenie kont przez kandydatów, na podstawie informacji zawartych w załączonej instrukcji.
Tworzone konta będą podlegały weryfikacji administratora pod względem poprawności wpisanych
danYch z informacjami zawartYmi na liście kandydatów zgtoszonych przez Dyrektora 6eneralnego
SłuŻbY Więziennej do Procesu rekrutacji na studia podyplomowe w lakresie penitencjarystyki
(BKS,141.4.15.2019 z dnia 30 kwietnia 2O19 r.).

KandYdaci, którYch konta zostaną Poprawnie zweryfikowane, zostaną niezwłgcznie zapisani
do wlaŚciwego kursu ,,Rekrutacja na studia podyplomowe" znajdującego się w kategorii ,,studia
podyplornowe 2Q19/2ó?Q", Kurs dla kandydatów będzie dostępny od dnia
1,0 ma.ia 20],9 r, do g czerwca 2019 r. do godz, 22:00. Na czas przeprowadzenia testu wiedzy w dniach
10-19 czerwca 2019 r. dostęp do ww. kursu żostanie zamknięty,

JednoczeŚnie informują, że do etapu lll postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe
w zakresie Penitencjary§tYki Zostali zakwalifikowani tylko i wytącznie funkcjonaritlsze wskazani
w wYkaeie PrzekazanYm Przez Dyrektora 6eneralnego Służby Więeiennej. Ewentualne zmiany
w wYkazie zakwalifikowanYch kandYdatów byłyby możliwe tylko po ponownym przesłaniu informacji
Prrez DYrektora Generalnego Służby Więziennej. W związku z powyższyrn, proszĘ o uzgadnianie
WątpliwoŚci W tym zakresie z Biurem Kadr i Szkolenia Centralnego ZarlEdu Służby Więziennej
w warszawie,

UPrzejmie Proszę o niezwloczne zapOznanie kandydatów z tr.eścią niniejszego pisma
oraz przekazanie załączonej instrukcji.

'*'? ,-- . , ,

ppłk dr Marein §tneloc
Wykonano w 2 egz.:
1 * adresaci + zalEczłiki poczta elektronicana
ż - aa,

Do wiadomości:
Nłezaleiny 5arnorządny ?wiązek zawodowy Funkcjonarju§zy i pracowników więriennictwa.



Pfawne oraz WYbrane oPracowania ternatyczne, które ułatwią kandydatom przygotowanie §ię do te§tu
wiedzy zaplanowanego w dniach 10-19 czerwca 20]_9 r.

Warunkiem skorzystania z zasobów Uczelnianej Platformy tdukacyjnej jest samodzielne
utworzenie kont przez kandydatów, na podstawie informaeji żawartych w załączonej instrukcji.
TworŻone konta będą Podlegały weryfikacji administratora pod względem poprawności wpisanych
danYch e informacjami zawartYmi na liście kandydatów zgioszonych przez Dyrektora Generalnego
SłuŻbY Więziennej do Procesu rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie penitenc;arystyki

(BKs,141.4.15,2019 z dnia 30 kwietnia 2o19 r.).

KandYdaci, którYch konta zostaną Poprawnie zweryfikowane, zostaną niezwtgeznie eapisani
do wlaściwego kursu ,,Rekrutacja na studia podyplomowe" znajdującego się w kategorii ,,studia
podyplomowe 2019/2020". Kurs dla kandydatów będzie dostępny od dnia
1-0 ma.|a 2019 r, do 9 czerwca 2019 r. do godz, 2ż:a0. Na czas przeprowadzenia testu wiedzy w dniach
]"0-19 czerwca 2019 r. dostęp do ww. kursu zostanie zamknięty,

jednoczeŚnie informuję, źe do etapu lll postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe
w zakresie Penitencjarystyki zostali zakwalifikowani tylko i wyłącznie funkcjonariusze wskazani
w wYkazie PrzekazanYm przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Ewentualne zmiany
w wYkazie zakwalifikowanYch kandydatów byłyby rnożliwe tylko po ponownym przesłaniu informacji

Przez DYrektora Generalnego Służby Więzlennej" W związku z powyższyrn, pro§zę o uegadnianie
WątpliwoŚći W tvm zakresie z Biurem Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Stużby Wię;iennej
w warszawie,

UPrzejmie ProsZę o niezwłoczne zapoznanie kandydatów z treścią niniejseego pisma
oraz przekazanie załączonej in§trukcji.

ł-'1
Ł

Zatączniki (1):

1. ln§trukcja do§tĘpu do Ucrelnianej Platformy Edukacyjnej Wyższej 5żkoly (ryn§
dla kandydatów na oficerów na studia podyplomowe penitencjarystvka w roku akademickiłn 20],9/2020

ppłk dr Marcin §trłele§
Wykonano w 2 egz.:
1 - adresaci + załączniki poczta €lektroniczna
ż*aa,

Do wiadomości:
Nieral€any §arnorządny związek ławodowy Funkcjonariuszy l pracownlków więziennjctwa.
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'W/żazej Szkoły


