UCHWAŁA NR 65/20
SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI W WARSZAWIE
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie
penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej
Na podstawie § 50 ust. 1 statutu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie
nadania statutu Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl.
poz. 328), zmienionego zarządzeniem nr 16/19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, stanowiącym załącznik do decyzji Ministra
Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 99), uchwala się,
co następuje:
§1
Uchwala się warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki
dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc zarządzenie nr 42/20 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe
w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów: 7.
Liczba głosów: „za” 7; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

Przewodniczący Senatu WSKiP
Rektor-Komendant
płk dr Marcin Strzelec

Załącznik
do Uchwały nr 65/20
senatu WSKiP
z dnia 09.06.2020 r.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE
PENITENCJARYSTYKI DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
PROWADZONE W WYŻSZEJ SZKOLE KRYMINOLOGII
I PENITENCJARYSTYKI W WARSZAWIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

1.

2.

3.
4.

§1
Rekrutację na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby
Więziennej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zwanej dalej także
„WSKiP”, w roku akademickim 2020/2021 przeprowadza się spośród funkcjonariuszy skierowanych
przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Rektora-Komendanta, posiadających co
najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach limitu miejsc ustalonego przez Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej dla poszczególnych Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków Służby
Więziennej, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb służby oraz limitu miejsc ustalonego dla Wyższej
Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
Rektor-Komendant powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną oraz komisję do przeprowadzenia
testu wiedzy.
Rektor-Komendant ustala szczegółowy harmonogram rekrutacji, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszych warunków.

§2
1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe
w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej obejmuje następujące
etapy:
1) etap I – postępowanie kwalifikacyjne: przesłanie przez Okręgowe Inspektoraty oraz Ośrodki
Służby Więziennej bezpośrednio do Rektora-Komendanta, sporządzonego w formie papierowej
oraz elektronicznej (plik Excel zgodnie z określonym wzorem), zbiorczego wykazu
funkcjonariuszy zakwalifikowanych do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe,
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
2) etap II – test wiedzy:
a) Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w wyznaczonym
harmonogramem terminie zapewnia kandydatom dostęp do platformy edukacyjnej, na
której udostępnione są pytania testowe oraz zbiór zagadnień. Dostęp jest możliwy po
uprzednim zalogowaniu się do platformy edukacyjnej,
b) Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w wyznaczonym
harmonogramem terminie przeprowadza test wiedzy dla kandydatów za pomocą platformy
kształcenia zdalnego lub za pomocą papierowych arkuszy testowych, z zastrzeżeniem lit. c-f,

c) zakres materiału przewidziany w teście wiedzy dotyczy Służby Więziennej, w tym
w szczególności ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz.
848) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
d) test wiedzy składa się z losowo wybranych 80 pytań, spośród udostępnionego zbioru
zagadnień,
e) minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia testu wynosi 20 pkt,
f) kandydaci zostają powiadomieni o terminie testu wiedzy na co najmniej 14 dni przed jego
przeprowadzeniem.
2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu wiedzy wynosi 40 pkt rankingowych, przy
czym za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde pytanie można uzyskać 0,5 pkt.
§3
1. Uczelniana komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową na podstawie sumy punktów
rankingowych uzyskanych przez kandydatów z testu wiedzy, z uwzględnieniem limitu miejsc
ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla poszczególnych Okręgowych
Inspektoratów oraz Ośrodków Służby Więziennej oraz limitu miejsc ustalonego dla Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
2. Uczelniana komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe
w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej, biorąc pod uwagę
sumę punktów uzyskaną przez kandydata z testu wiedzy oraz zajętą przez kandydata pozycję
w rankingu, mieszczącą się w limicie miejsc ustalonym przez Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej dla poszczególnych Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków Służby Więziennej oraz
limicie miejsc ustalonym dla Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów w postępowaniu
rekrutacyjnym, o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla
kandydatów na oficerów Służby Więziennej decyduje uczelniana komisja rekrutacyjna, biorąc pod
uwagę:
1) w pierwszej kolejności pozycję na liście rankingowej;
2) w drugiej kolejności staż służby w Służbie Więziennej w charakterze funkcjonariusza, liczony
według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r.
§4
1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym w harmonogramie
rekrutacji, uczelniana komisja rekrutacyjna przesyła do Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków
Służby Więziennej listę kandydatów zakwalifikowanych na studia podyplomowe.
2. Okręgowe Inspektoraty oraz Ośrodki Służby Więziennej niezwłocznie po otrzymaniu listy, o której
mowa w ust. 1, informują kandydatów w formie pisemnej o zakwalifikowaniu na studia
podyplomowe.
3. Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów
na oficerów Służby Więziennej w 2020 r. zobowiązani są dostarczyć w terminie wskazanym
w harmonogramie rekrutacji:

1) podanie do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia podyplomowe dla kandydatów na
oficerów Służby Więziennej w roku akademickim 2020/2021 oraz ankietę osobową kandydata
na studia podyplomowe, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych warunków;
2) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego
stopnia lub równorzędnych;
3) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy Służby Więziennej (na
podstawie skierowania uzyskanego z jednostki penitencjarnej przed skierowaniem na studia
podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej).
4. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie dokumentów, o których
mowa w ust. 3.
5. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

1.

2.
3.

4.

§5
Kandydatom niezakwalifikowanym na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla
kandydatów na oficerów Służby Więziennej uczelniana komisja rekrutacyjna, w terminie 14 dni od
dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, wydaje decyzję o nieprzyjęciu na studia
podyplomowe.
Decyzję, o której mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący komisji.
W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, kandydatowi nieprzyjętemu
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora-Komendanta. Podstawą odwołania może być
jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszych
warunkach. Decyzja Rektora-Komendanta jest ostateczna. Decyzja w formie pisemnej jest
doręczana odwołującemu się od decyzji.
W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata przyjętego na studia podyplomowe w zakresie
penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej, uczelniana komisja rekrutacyjna
kwalifikuje na studia podyplomowe kolejnego kandydata z listy rankingowej, z zachowaniem zasad
określonych w niniejszych warunkach.

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji
na studia podyplomowe

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE
PENITENCJARYSTKI DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
PROWADZONE W WYŻSZEJ SZKOLE KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI
W WARSZAWIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Lp.

Etapy rekrutacji

1.

Przesłanie do Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków Służby Więziennej pisma

Termin

z prośbą o przysłanie wykazu funkcjonariuszy skierowanych do udziału w procesie
rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na
oficerów Służby Więziennej w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z załączonym

do 17.04.2020 r.

wzorem (tabela Excel) w wersji papierowej i edytowalnej.
2.

Przesłanie do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z Okręgowych
Inspektoratów oraz Ośrodków Służby Więziennej wykazu funkcjonariuszy skierowanych
do udziału w procesie rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla

29.04.2020 r.

kandydatów na oficerów Służby Więziennej w roku akademickim 2020/2021, zgodnie
z załączonym wzorem (tabela Excel) w wersji papierowej i edytowalnej.
3.

4.

Udostępnienie kandydatom zbioru zagadnień oraz pytań testowych na uczelnianej
platformie edukacyjnej oraz przesłanie do właściwych jednostek organizacyjnych

od 04.05.2020 r.

informacji o sposobie dostępu do platformy.

do 12.06.2020 r.

Przeprowadzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną testu wiedzy dla kandydatów.

od 29.06.2020 r.
do 10.07.2020 r.

5.

Sporządzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną listy rankingowej na podstawie sumy
punktów

rankingowych

uzyskanych

przez

kandydatów

oraz

stażu

służby,

z uwzględnieniem limitu miejsc przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym

do 17.07.2020 r.

Służby Więziennej w roku akademickim 2020/2021.
6.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego przesłanie:
1) Okręgowym Inspektoratom oraz Ośrodkom Służby Więziennej listy kandydatów
zakwalifikowanych na studia podyplomowe,
2) kandydatom niezakwalifikowanym na studia podyplomowe dla kandydatów na

do 31.07.2020 r.

oficerów Służby Więziennej decyzji o nieprzyjęciu na studia podyplomowe.
7.

Uzupełnieniu wymaganych dokumentów przez kandydatów za pośrednictwem OISW oraz
Ośrodków SW (podanie, ankieta, kserokopia dyplomu, zaświadczenie wystawione przez
lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do uczestniczenia w studiach
podyplomowych)

do 21.08.2020 r.

Załącznik nr 2 do Warunków i trybu rekrutacji
na studia podyplomowe

…………………………………………., dnia
(miejscowość)

2020 r.

JM
REKTOR-KOMENDANT
WYŻSZEJ SZKOŁY KRYMINOLOGII
I PENITENCJARYSTYKI
W WARSZAWIE

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla
kandydatów na oficerów Służby Więziennej prowadzone w Wyższej Szkole Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2020/2021.

………………………….……………….
(podpis kandydata/-ki)

ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE
1. Nazwisko .............................................................., I imię .................................. II imię .....................................
2. Data i miejsce urodzenia : dzień ........................., miesiąc ..............................................., rok ............................
miejscowość ...........................................................
3. Adres stałego zameldowania : miejscowość : ........................................, poczta : (kod).......................................
Ulica : ................................................., nr domu : ............, nr mieszkania : ............., woj.: .....................................
telefon (z numerem kierunkowym) : ................................................................; tel. kom. ………………………….…………
4. Adres do korespondencji: miejscowość : .............................................., poczta : (kod)........................................
Ulica : ................................................, nr domu : ............, nr mieszkania : ............., woj.: ......................................
telefon (z numerem kierunkowym) : ...................................., fax ......................................, e-mail ………..…….………
5. PESEL : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,
6. Ukończyłam(em) studia: nazwa szkoły ................................................................................................................
miejscowość ...................................................................................., rok ukończenia ..............................................
Tytuł zawodowy: ……………………………………………………………………………………………….….
7. Miejsce zatrudnienia
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ telefon ......................................................
8. Do podania załączam:
Pokwitowanie w przypadku odbioru
Lp. Spis dokumentów
dokumentów przez kandydata
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)
2. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny
pracy SW

Warszawa, dnia ............................. 2020 r.

...................................................................
(własnoręczny podpis kandydata)

Decyzja o zakwalifikowaniu na studia:
Zakwalifikowano na rok
...................................................................................................................................................................
Nie zakwalifikowano z powodu:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

................................
(podpis osoby upoważnionej)

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,
informuje się, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się
pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem: kontakt@wskip.edu.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:
•
e-mail: iod@wskip.edu.pl,
•
pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia podyplomowe,
a w przypadku przyjęcia na studia i uzyskania statusu studenta w celach związanych z ich przebiegiem.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydanych
na ich podstawie aktów wykonawczych;
2) art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydanych
na ich podstawie aktów wykonawczych;
3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy
prawa, o których mowa w pkt. 5 pkt 1-2.
5. Dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane osobowe kandydatów na studia podyplomowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Dane osób przyjętych na studia
podyplomowe będą przechowywane przez okres związany z przebiegiem studiów, a także po ich zakończeniu
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby,
której dane dotyczą;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne dla
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wykonywania zadań związanych z przebiegiem studiów.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji i rozpoczęcie nauki. Podanie
innych danych osobowych jest dobrowolne.

…….………………….…..……….…
miejscowość oraz data

…………………….……………………
(podpis kandydata/-ki)

