Biatystok, dn. 20 listopada 2OL9

r.

Rozpoczqcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydat6w do sluiby w Sluibie Wiqziennej

w jednostkach podleglych Dyrektorowi Okrqgowemu Sluiby Wiqziennej w Bialymstoku

DYREKTOR OKREGOWY SI.U2BY WIEZIENNEJ W BIATYMSTOKU

zARZADZA
ROzPoCzEclE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDvDAT6W DO STUZBy W StUzBtE
wTEztENNEJ W JEDNOSTKACH OKREGU B|ATOSTOCK|EGO

l. Liczba stanowisk

-

56.

ll. Nazwa stanowiska:

strainik dziafu ochrony

-

14 etat6w

Preferencje z tytutu posiadanego wyksztafcenia: co najmniej Srednie lub Srednie bran2owe. Rozktad
czasu stuzby: system wielozmianowy - slu2ba bqdzie pefniona w systemie jednozmianowym oraz
wielozmianowym. Jednozmianowy rozktad czasu slu2by polega na petnieniu stu2by przez 8 godzin
dziennie od poniedzialku do piqtku. Wielozmianowy rozklad czasu slu2by polega na petnieniu stuzby
na zmiany trwaiAce po t2 godzin, po kt6rych nastqpujq 24 godziny wolne od stuzby albo 4g godzin,
je2eli zadania stu2bowe byly wykonywane w porze nocnej. Stu2ba petniona jest r6wnie2 w
dni wolne
i Swiqta. Praca w bezpoSrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolnoSci: nadz6r nad
osadzonymi podczas przemieszczania siq po terenie jednostki, praca z broniq palnq, dokonywanie
kontroli osobistych , przY zwiqkszonej dyspozycyjno5ci. Kontrola osobista polega na oglqdzinach ciala
oraz sprawdzeniu odzieiy, bielizny i obuwia, a tak2e przedmiot6w posiadanych przez skazanego.
Oglqdziny ciafa oraz sprawdzenie odzie2y i obuwia przeprowadza siq w pomieszczeniu, podczas
nieobecno6cios6b postronnych oraz os6b odmiennej ptci i dokonywane sE za poSrednictwem osoby
tej samej ptci.

mfodszy wychowawca dzialu penitencjarnego

-

1 etat

Preferencje z tytutu posiadanego wyksztatcenia: wy2sze z tytutem magistra o kierunku psychologia.
Rozktad czasu stu2by: system jednozmianowy - rozktad czasu stuzby polega na petnieniu stuzby
przez 8 godzin dziennie od poniedziatku do piqtku. Praca w bezpo6rednim kontakcie z osobami
pozbawionymi wolnodci.

Przewidywany termin przyjqcia kandydat6w do stu2by w Stu2bie Wiqziennej:
9 marca 2020 r.,16 marca 2O2O r.,23 marca 2O2O r.

2 marca 2O2o r.,

Zaktad Karnv w Biatvmstoku. ul. Hetmariska 89, 15

- 727 Biatvstok

strainik dziafu ochrony - 2 etaty
Preferencje z tytufu posiadanego wyksztalcenia: co najmniej Srednie lub Srednie bran2owe. Rozktad
czasu slu2by: system wielozmianowy - stu2ba bqdzie petniona w systemie jednozmianowym oraz
wielozmianowym. Jednozmianowy rozktad czasu stu2by polega na pelnieniu sluzby przezS godzin
dziennie od poniedziatku do piqtku. Wielozmianowy rozkfad czasu sfu2by polega na petnieniu stu2by
na zmiany trwajqce po !2 godzin, po kt6rych nastqpujq 24 godziny wolne od stuzby albo 48 godzin,
je2eli zadania stu2bowe byly wykonywane w porze nocnej. Stu2ba pefniona jest r6wnie2 w dni wolne
i Swiqta. Praca w bezpo5rednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolnoici: nadz6r nad
osadzonymi podczas przemieszczania siq po terenie jednostki, praca z broniq palnq, dokonywanie
kontroli osobistych , przy zwiqkszonej dyspozycyjnoSci. Kontrola osobista polega na oglqdzinach ciafa
oraz sprawdzeniu odzie2y, bielizny i obuwia, a tak2e przedmiot6w posiadanych przez skazanego.
Oglqdziny ciala oraz sprawdzenie odzie2y i obuwia przeprowadza siq w pomieszczeniu, podczas
nieobecno5cios6b postronnych oraz os6b odmiennej pfci i dokonywane sA za po6rednictwem osoby
tej samej ptci.

Przewidywany termin przyjqcia kandydat6w dosfu2by wSfu2bie Wiqziennej:2 marca 2O2O r.,
9 marca 2O2O r.,16 marca 2O2O r.,23 marca 202O r.
Zakfad Karnv w Czerwonvm Borze, Czerwonv 861 2.

1-8

-

400 tom2a

strainik dzialu ochrony - 19 etat6w
Preferencje z tytulu posiadanego wyksztatcenia: co najmniej Srednie lub 6rednie bran2owe. Rozktad
czasu stu2by: system wielozmianowy - stu2ba bqdzie petniona w systemie jednozmianowym oraz
wielozmianowym. Jednozmianowy rozktad czasu stu2by polega na petnieniu stu2by przez8 godzin
dziennie od poniedziatku do piqtku. Wielozmianowy rozktad czasu stu2by polega na pefnieniu sfu2by
na zmiany trwajqce po L2 godzin, po kt6rych nastepujA 24 godziny wolne od slu2by albo 48 godzin,
je2eli zadania stu2bowe byty wykonywane w porze nocnej. Stu2ba petniona jest r6wnie2 w dni wolne
i Swiqta. Praca w bezpo6rednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolnoSci: nadz6r nad
osadzonymi podczas przemieszczania siq po terenie jednostki, praca z broniq palnq, dokonywanie
kontroli osobistych , przy zwiqkszonej dyspozycyjnoSci. Kontrola osobista polega na oglqdzinach ciata
oraz sprawdzeniu odzie2y, bielizny i obuwia, a tak2e przedmiot6w posiadanych przez skazanego.
Oglqdziny ciafa oraz sprawdzenie odzie2y i obuwia przeprowadza siq w pomieszczeniu, podczas
nieobecnoicios6b postronnych oraz os6b odmiennej ptci i dokonywane sA za po6rednictwem osoby
tej samej plci.

mfodszy psycholog dziafu penitencjarnego

-

1 etat

Preferencje z tytulu posiadanego wyksztatcenia: wy2sze z tytufem magistra o kierunku psychologia.
Rozkfad czasu slu2by: system jednozmianowy - rozklad czasu stu2by polega na pelnieniu slu2by
przez 8 godzin dziennie od poniedziafku do piqtku. Praca w bezpoSrednim kontakcie z osobami
pozbawionymi wolno6ci.

Przewidywany termin przyjqcia kandydat6w do slu2by w Sfu2bie Wiqziennej:
9 marca 2O2O r., LG marca 2O2O r.,23 marca 2O2O r.
Zakfad Karnv w Gradach Woniecko. Gradv Woniecko 34. 18

strainik dzialu ochrony

-

-

2 marca

2O2O r.,

312 Rutki- Kossaki

2 etaty

Preferencje z tytutu posiadanego wyksztalcenia: co najmniej 6rednie lub Srednie bran2owe. Rozktad
czasu stu2by: system wielozmianowy - stuzba bqdzie petniona w systemie jednozmianowym oraz
wielozmianowym. Jednozmianowy rozktad czasu stu2by polega na pelnieniu slu2by przezS godzin
dziennie od poniedzialku do piqtku. Wielozmianowy rozklad czasu slu2by polega na pelnieniu slu2by
na zmiany trwajqce po t2 godzin, po kt6rych nastqpujq 24 godziny wolne od stu2by albo 48 godzin,
je2eli zadania stu2bowe byfy wykonywane w porze nocnej. Stu2ba petniona jest r6wnie2 w dni wolne

i Swiqta. Praca w bezpo6rednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolno5ci: nadz6r nad
osadzonymi podczas przemieszczania siq po terenie jednostki, praca z broniq palnq, dokonywanie
kontroli osobistych , przv zwiqkszonej dyspozycyjno6ci. Kontrola osobista polega na oglqdzinach ciala
oraz sprawdzeniu odzie2y, bielizny i obuwia, a tak2e przedmiot6w posiadanych przez skazanego.
Oglqdziny ciata oraz sprawdzenie odzie2y i obuwia przeprowadza siq w pomieszczeniu, podczas
nieobecno5cios6b postronnych oraz os6b odmiennej plci i dokonywane sE za poSrednictwem osoby
tej samej plci.
Przewidywany termin przyjqcia kandydat6w do slu2by w Sfu2bie Wiqziennej:
9 marca 2O2O r., LG marca 2020 r.,23 marca 2O2O r.

Zaktad Karnv w Przvtutach Starvch. Przvtutv Stare 13A, 07

2 marca

2O2O r.,

- 411 Rzekuri

strainik dziafu ochrony - 4 etaty
Preferencje z tytutu posiadanego wyksztatcenia: co najmniej Srednie lub Srednie bran2owe. Rozktad
czasu stu2by: system wielozmianowy - stuzba bqdzie pelniona w systemie jednozmianowym oraz
wielozmianowym. Jednozmianowy rozktad czasu slu2by polega na petnieniu sfuzby przez 8 godzin
dziennie od poniedzialku do piqtku. Wielozmianowy rozktad czasu slu2by polega na pefnieniu sfu2by
na zmiany trwajqce po t2 godzin, po kt6rych nastqpujq 24 godziny wolne od stu2by albo 48 godzin,
je2eli zadania stu2bowe byfy wykonywane w porze nocnej. Stuzba pelniona jest r6wnie2 w dni wolne
i Swiqta. Praca w bezpodrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolno6ci: nadz6r nad
osadzonymi podczas przemieszczania siq po terenie jednostki, praca z broniq palnq, dokonywanie
kontroli osobistych , przv zwiqkszonej dyspozycyjnoSci. Kontrola osobista polega na oglqdzinach ciata
oraz sprawdzeniu odzieiy, bielizny i obuwia, a takze przedmiot6w posiadanych przez skazanego.
Oglqdziny ciata oraz sprawdzenie odzie2y i obuwia przeprowadza siq w pomieszczeniu, podczas
nieobecnoScios6b postronnych oraz os6b odmiennej ptci i dokonywane sa za po6rednictwem osoby
tejsamej ptci.

Przewidywany termin przyjqcia kandydat6w do stu2by w Slu2bie Wiqziennej:
9 marca 2020 r., L6 marca 2O2O r.,23 marca 2O2O r.

2 marca

2O2O r.,

strainik dzialu ochrony

-

12 etat6w

Preferencje z tytutu posiadanego wyksztatcenia: co najmniej Srednie lub Srednie bran2owe. Rozktad
czasu stu2by: system wielozmianowy - stu2ba bqdzie pefniona w systemie jednozmianowym oraz
wielozmianowym. Jednozmianowy rozktad czasu stu2by polega na pefnieniu sfu2by przezS godzin
dziennie od poniedziatku do piqtku. Wielozmianowy rozktad czasu stu2by polega na pelnieniu stu2by
na zmiany trwajqce po L2 godzin, po kt6rych nastqpujq 24 godziny wolne od stu2by albo 48 godzin,
je2eli zadania sfu2bowe byty wykonywane w porze nocnej. Slu2ba petniona jest r6wnie2 w dni wolne
i Swiqta. Praca w bezpo6rednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolnoici: nadz6r nad
osadzonymi podczas przemieszczania siq po terenie jednostki, praca z broniq palnq, dokonywanie
kontroli osobistych, przy zwiqkszonej dyspozycyjnoSci. Oglqdziny ciafa oraz sprawdzenie odzie2y
i obuwia przeprowadza siq w pomieszczeniu, podczas nieobecno5ci os6b postronnych oraz os6b
odmiennej pfci i dokonywane sq za po6rednictwem osoby tej samej pfci.
mfodszy referent dziafu kwatermistrzowskiego

-

1 etat

Preferencje z tytutu posiadanego wyksztafcenia: co najmniej Srednie. Wskazane do6wiadczenie
zwiqzane z organizacjq i realizacjq zywienia zbiorowego. Rozklad czasu stu2by: system
jednozmianowy - rozktad czasu sfu2by polega na petnieniu stu2by przez 8 godzin dziennie od
poniedziatku do piqtku. Praca w bezpo6rednim kontakcie z osobami pozbawionymiwolnoici.

Przewidywany termin przyjqcia kandydat6w do stu2by w Stu2bie Wiqziennej:
9 marca 2O2O r., LG marca 2O2O r.,23 marca 2020 r.

lll.

2 marca

2O2O r.,

Wymaganiastawianekandydatom:

W Slu2bie Wiqziennej moze petnii slu2bq osoba:
1) posiadajqca obywatelstwo polskie,
2) posiadajqca uregulowany stosunek do sfu2by wojskowej,
3) korzysta jqca z pelni praw publicznych,

4) kt6ra daje rqkojmiq prawidtowego wykonywania powierzonych zada6,

5) kt6ra nie byla skazana prawomocnym wyrokiem sqdu za przestQpstwo umy6lne lub umySlne
przestQpstwo skarbowe albo wobec kt6rej nie zostat wydany prawomocny wyrok warunkowo
umarzajqcy postqpowanie karne

o takie przestqpstwo, a tak2e nie toczy siq

przeciwko niej

postqpowanie karne o takie przestqpstwo,

6) dajqca rqkojmiq zachowania tajemnicy stosownie do wymog6w okreSlonych w przepisach
ochronie informacji niejawnych,
7) posiadajEca co najmniej wyksztalcenie irednie lub frednie bran2owe,

8) posiadajqca zdolnoSifizycznqi psychicznq do petnienia stu2by.

o

lV.

Miejsce itermin skfadania wymaganych dokument6w:

Kandydaci do stu2by wiqziennej wymagane dokumenty sktadajq osobijcie

w kom6rce kadrowej

jednostki organizacyjnej, w kt6rej stara siq o przyjqcie od poniedziatku do piqtku w godz. 8:00
13:00 lub drogq pocztowq (liczy siq data wplywu) do dnia 12 grudnia 2OL9

,,Nab6r

L

l

ie nalei

2020".

-

r. z dopiskiem

Slu2

w Biafvmstoku.
Wymagane dokumenty:

L) podanie o przyjqcie do slu2by ze wskazaniem dziatu sluzby

i

stanowiska stuzbowego

(ze

wskazaniem adresu e-mail do kontaktu),

2)wypetnionq ankietq personalnq (zatqcznik nr

1),

3) Swiadectwa pracy lub slu2by,

4) dokumenty potwierdzajqce posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
5) odwiadczenie kandydata o zdolnoici do przystqpienia do testu sprawnoSci fizycznej (zalqcznik nr
2),

6) oiwiodczenie o wyroieniu zgody no przetworzonie danych osobowych dostarczonych

przez

kandydata, a zowartych w dokumentach innych ni2 wymagone w postqpowaniu kwatifikacyjnym.

oiwiadczenie,

o ktorych mowo w punkcie ,,wymagone dokumenty" w pozycji 6) moie byt

dostarczone joko oddzielny dokument o nastqpujqcej treici:

Wyraiam zgodq* no przetworzanie moich donych osobowych dostorczonych przeze mnie, o
zawartych w dokumentach innych ni2 wymagane w postqpowaniu kwotifikacyjnym.
x- Zaznocz krzy2ykiem

wlaiciwe pole wyboru

Podpis kandydota

W

przypadku niezlo2enia wyzej wymienionych wymaganych dokument6w

12 grudnia 2019 r. Dyrektor Okrqgowy Stu2by Wiqziennej
kandydata postqpowan iu kwalifikacyjnemu.

w

do dnia

Biatymstoku odm6wi poddania

V. Postqpowanie kwalifikacyjne skfada siq z:
1) etapu wstqpnego obejmujqcego:
a) ocenq zlo2onych dokument6w i wstqpnq kwalifikacjq kandydat6w z podziatem na dziaty
Stu2by Wiqziennej Stu2by Wiqziennej i stanowiska stuzbowe,

b)

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

w trakcie kt6rej ocenie podlegajq

kom petencje persona Ine i spoteczne kandydata,

c)

przeprowadzenie testu wiedzy

w zakresie funkcjonowania

wladzy publicznej oraz

bezpieczefstwa paristwa i porzqdku publicznego,
d) uzyskanie informacjio kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego
e) przeprowadzenie testu sprawnoSci fizycznej kandydata,

f) sporzqdzenia arkusza oceny kandydata,

g)

wyfonienie kandydat6w dopuszczonych

do

kolejnych etap6w postepowania

kwalifikacyjnego,
2) etapu sprawdzajqcego obejmujqcego:

a) przeprowadzenie postQpowania sprawdzajqcego w rozumieniu przepis6w o ochronie
informacji niejawnych, je2eli kandydat ubiega siq o stanowisko slu2bowe, kt6re jest zwiqzane

z

dostqpem

do informacji niejawnych o

klauzuli ,,poufne" lub wy2szej,

i nie ma

odpowied niego poSwiadczen ia bezpiecze6stwa,

b) ustalenie zdolnoici fizycznej i psychicznej do slu2by w Stu2bie Wiqziennej przez komisjq
lekarskq.

3) etapu koricowego obejmujqcego utworzenie rankingu kandydat6w, kt6rzy pozytywnie
ukoriczyli etap wstepny i sprawdzaiqcy.
Ranking kandydat6w zawiera imiona
uzyskanq

w postqpowaniu kwalifikacyjnym i

rankingu, podane

z

podziatem

na dzialy

kandydat6w zostanie ogfoszony

i

nazwiska kandydat6w wraz

z ocenE kandydata

liczbq porzqdkowq wskazujqcE na jego miejsce w

Sluzby Wiqziennej

i

stanowiska sfu2bowe. Ranking

na stronie internetowej Okrqgowego Inspektoratu Stu2by

Wiqziennejw Bialymstoku w spos6b zapewniajqcy anonimizacjq danych kandydat6w.
Na ocenq kandydata z etap6w postepowania kwalifikacyjnego skfada siq suma punkt6w
uzyskanych:
a) z testu sprawno6cifizycznej,

b) z arkusza oceny kandydata sporzqdzonego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i testu
wiedzy,
c) z oceny kwalifikacji kandydata potwierdzonych zto2onymi przez niego dokumentami,

d) w zwiqzku z ukodczeniem przez kandydata odpowiedniej szkoty lub uczelni.
Liczba punkt6w z testu sprawnoSci fizycznej mo2liwa do uzyskania wynosi od 0

- 30 punkt6w.

Test sprawno5ci fizycznej obejmuje pr6by sprawno6ciowe: moc (skocznofi)

miejsca, sila

-

rzut pilkq lekarskq 2 kg przodem, gibko6i

-

skok w dal

- skton tulowia w prz6d (postawa

z

stojqca),

zwinnoii-biegzygzakiemwprostokqcie3x5m,szybkoSi:biegwahadtowyl0xlg-mqiczyini,
bieg wahadfowy 6 x 10

-

kobiety.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mo2na uzyskai do 30 punkt6w w tym za:
1) kompetencje personalne kandydata - od 1 do 15 punkt6w,
2) kompetencje spoteczne kandydata - od 1 do i.5 punkt6w.
Liczba punkt6w z testu wiedzy mo2liwa do uzyskania wynosi od 0 do 30 punkt6w.
Test wiedzy sklada siq z 30

pytaf i trwa 35 minut. Na pytanie testowe mo2liwa jest tylko jedna

prawidtowa odpowiedl, za kt6rq kandydatowi przyznaje siq 1 punkt. W przypadku nieudzielenia
odpowiedzi, udzielenia nieprawidfowej odpowiedzi albo udzielenia wiqcej ni2 jednej odpowiedzi na
pytanie testowe kandydatowi do stu2by nie przyznaje siq punktu.

Preferencie z tytufu posiadanego przez kandydata wyksztafcenia sq oceniane w systemie

punktowym w nastqpujqcy spos6b:
1) wyksztatcenie wy2sze (tytut zawodowy magister, magister in2ynier lub r6wnorzqdny), uzyskane w

uczelniwojskowej lub uczelni sfu2b pafstwowych - 30 punkt6w;
2) wyksztafcenie wy2sze (tytul zawodowy magiste; magister in2ynier lub r6wnorzqdny) uzyskane po

ukofczeniu studi6w na kierunku przydatnym do stu2by
ksztatceniem

w

w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki

Stu2bie Wiqziennej, zwiqzanym

z

spolecznej, psychologii, ekonomii,

bezpieczeristwa narodowego lub bezpieczeistwa wewnqtrznego, informatyki, kierunku lekarskim,

kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielqgniarstwa, polo2nictwa
medycznego oraz

lub

ratownictwa

na kierunku zwiqzanym z ksztalceniem w zakresie nauk technicznych, w

szczeg6lnoSci energetyki i budownictwa - 20 punkt6w;
3) wyksztafcenie wy2sze (tytul zawodowy magistel magister in2ynier lub r6wnorzqdny) uzyskane po

ukoriczeniu studi6w na kierunku innym ni2 wymieniony w pkt L i 2 - 15 punkt6w;

4) wyksztafcenie wy2sze (tytut zawodowy licencjat, in2ynier lub r6wnorzqdny), uzyskane w uczelni
wojskowej lub uczelni stuzb padstwowych - 30 punkt6w;
5) wyksztatcenie wy2sze (tytut zawodowy licencjat, in2ynier lub r6wnorzqdny) - 15 punkt6w;

6)

wyksztatcenie 6rednie lub 6rednie bran2owe, uzyskane

w szkole ponadgimnazjalnej lub

ponadpodstawowej umo2liwiajqcej mu uzyskanie Swiadectwa dojrzato5ci po zdaniu przez niego

egzaminu maturalnego,

w kt6rej ten kandydat

zrealizowat programy nauczania wychowania

przedszkolnego lub programy nauczania do danych zajq6 edukacyjnych

z zakresu

ksztatcenia

og6lnego lub programy nauczania do zawodu, uwzglqdniajqce cele ksztatcenia i treSci nauczania
zwiqzane ze stu2bq, w szczeg6lno5ci w Silach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, policji, Stu2bie
Wiqziennej, Strazy Granicznej, Paistwowej Stra2y Pozarnej - 30 punkt6w;
7) wyksztafcenie Srednie lub Srednie bran2owe - 10 punkt6w.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wyksztafcenia na kilku kierunkach

punkty uzyskane przez kandydata z tytufu posiadanego wyksztafcenia przyznaje siq tylko raz w
liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytufu posiadanych przez kandydata umiejqtnoSci sq oceniane w systemie

punktowym w nastqpujqcy spos6b:
1) stopieri naukowy lub tytut naukowy - 30 punkt6w;

2) aplikacja radcowska, sqdziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20
punkt6w;
3) posiadanie uprawniei budowlanych - 10 punkt6w;
4) posiadanie tytulu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punkt6w;
5) posiadanie uprawnieri instruktora sport6w walki lub strzelectwa sportowego - 8 punkt6w;
6) posiadanie prawa jazdy kategorii ,,C" lub ,,D" - 10 punkt6w;
7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urzqdzeri, sieci i instalacji energetycznych

- 1 punkt.

Vl.

Szczeg6fowe informacje dotyczqce prowadzonego postqpowania kwalifikacyjnego moina

uzyska6 osobi6cie

w kom6rkach kadrowych poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych, kt6rych

dotyczy rozpoczqta procedura kwalifikacyjna w godz. od 8:00

-

13:00.

Vll. Dokumenty kandydat6w, kt6rzy nie zakwalifikowali siq do kolejnych etap6w postqpowania bqdq
przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji wynoszqcy 2 lata, zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.
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INF ORMACJB DO TY CZ A'CF PRZETWARZANIA DANYCH

uczE srNrKow Po sr4PowANrA KWALTFTKACYJNEG O D O
Jako administrator Pafistwa danych osobowych przetwarzanych

w

O

S

OB

SN,U

OWYCH DLA

zBy WI4ZTENNEJ

ramach postqpowania kwalifikacyjnego,

przedstawiam informacje dotyczqce przetwarzania przez Okrqgowy Inspektorat Stu2by Wiqziennej w Bialymstoku
(dalej OISW Biatystok) Paristwa danych osobowych.
Co oznacza skr6t RODO

Skr6t RODO odnosi siq do rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2Ot6/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywV 95/a6/WE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych).
Kto jest administratorem Pafstwa danych osobowych

Administratorem Pafstwa danych osobowych zgromadzonych w ramach postqpowania kwalifikacyjnego, jest
Dyrektor Okrqgowy Stu2by Wiqziennej w Bialymstoku, adres: t5-727 Bialystok, ul. Hetmafska 89,
Kim jest inspektor ochrony danych

w ijak

sig z nim kontaktowad

to osoba, z kt6rq mo2ecie siq Pafstwo skontaktowad w sprawach dotyczqcych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z Pafstwa praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych.

Jest

Z inspektorem ochrony danych mogq siq Par{stwo skontaktowai: osobiScie w siedzibie OISW Bialystok, listownie
na adres: lnspektor Ochrony Danych, ul. Hetmariska 89, t5-727 Bialystok, pocztq elektronicznq piszqc na adres:
iod oisw bialystok(D.swgovp1, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAB telefonicznie dzwoniqc na

nr: 85 66285L4.
W jakich celach przetwarzamy Pafstwa dane osobowe

Paristwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Ustawie o Slu2bie Wiqziennej i Rozporzqdzeniu Ministra
Sprawiedliwoici w sprawie postqpowania kwalifikacyjnego do Slu2by Wiqziennej bqdq przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postqpowania kwalifikacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, kt6ra mo2e
zosta6 odwofana w dowolnvm czasie.

Na podstawie jakich przepis6w przetwarzamy Pafistwa dane osobowe

W OISW Biafystok Pafstwa dane osobowe bqdq przetwarzane na podstawie:

o
o
o
o
o

Art. 6 ust. 1 lit c
Art. 6 ust. L lit a

Art. 9 ust. 2lit.

RODO,
RODO,

a RODO.

- 39e Ustawy o Slu2bie Wiqziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z2O!8 r. poz.1542),
Rozporzqdzenie Ministra Sprawiedliwodci w sprawie postqpowania kwalifikacyjnego do Slu2by Wiqziennej
z dnia 1 sierpnia 20!8 r. (Dz.U. z 20L8 r. poz. 1631),
art. 38

Informacja dotyczqca odbiorc6w Pafstwa danych osobowych
Paristwa dane osobowe mogE w zwiqzku z realizacjq celu przetwarzania mogq byd udostqpniane innym jednostkom
organizacyjnym Slu2by Wiqziennej podlegtym Dyrektorowi Okrqgowemu Slu2by Wiqziennej w Bialymstoku.

Przez

jaki okres bqdq przetwarzane Pafistwa dane osobowe

Pa6stwa dane zgromadzone w ramach postqpowania kwalifikacyjnego bqdq przechowywane przez czas zwiqzany
z postqpowaniem kwalifikacyjnym oraz przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiqzujEcymi
przepisami.
Jakie sq Pafstwa prawa zwiqzane z przetwarzaniem danych osobowych

W

ka2dej chwili przysluguje Pafstwu prawo dostqpu do treici swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub 2qdania usuniqcia Pafistwa danych oraz prawo do
niepodlegania profilowaniu, z ograniczeniami wynikajqcymi z przepis6w odrqbnych, w szczeg6lnojci ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Wnioski w sprawie realizacji Padstwa praw dotyczqcych danych osobowych mo2ecie pafistwo zlo2y6 osobiScie
w godzinach urzqdowania OISW Bialystok, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAB listownie na adres
OISW Bialystok.

lnformacja o

za

utomatyzowanym podej mowani u decyzji

Pafstwa dane nie podlegajq zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kt6rym mowa
w art.22 ust. 1 i4 RODO.
Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Padstwa danych osobowych zwiqzanych

z

procesem przeprowadzenia postqpowania

kwalifikacyjnego jest niezbqdne, aby uczestniczy(w postqpowaniu kwalifikacyjnym. Podanie przez paristwa innych
danych jest dobrowolne.
Gdzie moina wnie5d skargq, jeSli uznajq Pafstwo,

ie Pafstwa prawa zostafy naruszone

Do organu nadzorczego, kt6ry zajmuje siq ochronq danych osobowych. W Polsce jest
Danych Osobowych (PUODO).

to

Prezes Urzqdu Ochrony

Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2,0O-Lg3 Warszawa.
W jaki spos6b mogq Pafistwo zglosid incydenty dotyczqce bezpieczefstwa danych osobowych

Majqc na wzglqdzie bezpieczefstwo Pafistwa danych zostal uruchomiony specjalny adres poczty elektronicznej:

incydent-oisw-bialystok@sw.gov.pl, na kt6ry mo2ecie Pafistwo zglasza(,wszelkie zauwa2one incydenty dotyczqce
bezpieczeristwa Paistwa danych osobowych, jak r6wnie2 wszelkie zauwa2one incydenty majqce wplyw
na bezpieczefistwo informacji przetwarzanych w OISW Bialystok ijednostkach podleglych.

ncydenty dotyczqce bezpieczefistwa Pafstwa danych osobowych mo2na r6wnie2 zglasza( osobiScie w godzinach
urzqdowania OISW Biatystok, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAB listownie na adres OISW
f

Bialystok.
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