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W związku z otrzymanym pismem BKS.141.4.15.2019 z dnia 30 kwietnia 2OI9r. przekazuję listę

funkcjonariuszy zgłoszonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do procesu rekrutacji na

Studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej

w roku akademickim 2OI9|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 itrybie rekrutacji stanowiącym załącznik doZarządzenia nr 31/19 Rektora-Komendanta

Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2OL9 r. zostaje

uruchomiony lI etap postępowania rekrutacyjnego iwobec powyższego przesyłam Państwu Kartę

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

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

l. kryteriów oceny Dyrektora Generalnego Slużby 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),

ll.



lll. testu wiedzy dla kandydatów (lll część postępowania rekrutacyjnego - wypełniana w dniu

przeprowadzanego testu wiedzy przez komisję rekrutacyjną WSKiP),

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), którzy zgłoszeni zostali między innymi: z adnotacjq o braku zgody no

przeszkolenie lub długotrwałq 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 TabelA 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

kandydotów na Studia podyplomowe w zakresie penitencjorystyki dla kandydotów na oficerów Służby

Więziennej, prowadzonych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszowie w roku

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

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

a załącznik nr 5 również w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2O19r,

Karta oceny funkcjonariusza zawarta w załqczniku nr 3 do warunków i trybu rekrutocji 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 innej formy 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 zgłoszenie 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. 22 602 44 18 lub tel,22 602 44 L9

lub tel. 22 602 44 20),
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załaczniki:

1. Zalącznik nr 1 i nr 2, Lista zgłaszanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do procesu rekrutacji na

Studia podyplomowe w zakresie 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 organizacyj nych SW).

2, żatącznik nr 3 - Kopia pisma Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - BKs.141.4.15.2079 z dnia 30 kwietnia

2019r.

3, Załącznik 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. Załącznik nr 5 -żbiorczy wykaz kandydatów na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów

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

w roku a kadem ickim 2079 / 2020.

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

Do wiadomości: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
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