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Załącznik  
do Zarządzenia nr 52/21  
z dnia 19.05.2021 r. 

 
 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI 
NA STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI 

ORGANIZACYJNYMI, PRZEZNACZONE DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, 
PROWADZONEW SZKOLE WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 
 
 

§ 1 
1. Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, zwane dalej „studiami 

podyplomowymi”, przeznaczone są dla funkcjonariuszy Służby Więziennej: 
1) skierowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; 
2) posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich lub równorzędnych; 
3) mianowanych na wyższe stanowisko służbowe przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych 

w trybie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
848, z późn. zm.1)) lub pełniących służbę w ramach powierzenia obowiązków na wyższym 
stanowisku służbowym, lub przewidzianych do awansu na takie stanowisko.  

2. Proces rekrutacji poprzedza zebranie danych kandydatów skierowanych przez kierowników 
jednostek Służby Więziennej do kwalifikacji na studia podyplomowe. 

 
§ 2 

1. Kwalifikację na studia podyplomowe prowadzi się dla funkcjonariuszy pełniących służbę na 
wyższym stanowisku służbowym przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, na podstawie 
dyspozycji art. 48 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej. Przy sporządzaniu listy rankingowej 
uwzględnia się w pierwszej kolejności staż służby na zajmowanym stanowisku służbowym w trybie 
art. 48 ust. 1 ustawy o SW, w drugiej kolejności staż służby w Służbie Więziennej w charakterze 
funkcjonariusza. W przypadku nieuzyskania ustalonego limitu miejsc na studia podyplomowe, 
uruchamia się kwalifikację, o której mowa w ust. 2. 

2. Kwalifikacja uzupełniająca obejmuje funkcjonariuszy pełniących służbę w ramach powierzenia 
obowiązków na wyższym stanowisku służbowym. Przy sporządzaniu listy rankingowej uwzględnia 
się w pierwszej kolejności staż służby na zajmowanym stanowisku służbowym w ramach 
powierzenia obowiązków, w drugiej kolejności staż służby w Służbie Więziennej w charakterze 
funkcjonariusza. W przypadku nieuzyskania ustalonego limitu miejsc na studia podyplomowe, 
uruchamia się kwalifikację, o której mowa w ust.3. 

3. Kwalifikacja uzupełniająca obejmuje funkcjonariuszy, których kandydatury rozważane są przez 
kierowników jednostek organizacyjnych do zajmowania wyższego stanowiska służbowego. Przy 

                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 180 i 464. 
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sporządzaniu listy rankingowej uwzględnia się staż służby w Służbie Więziennej w charakterze 
funkcjonariusza. 

4. Rekrutacja na studia podyplomowe przeprowadzana jest przez uczelnianą komisję rekrutacyjną 
powołaną przez Rektora-Komendanta. 

5. Harmonogram rekrutacji określa załącznik nr 1 do niniejszych warunków. 
 

§ 3 
1. Uczelniana komisja rekrutacyjna uwzględniając warunki, o których mowa w § 2 ust. 1-3, sporządza 

listę rankingową ze wskazaniem zajętej przez kandydata pozycji w rankingu. Jeśli ustalona w ten 
sposób pozycja znajduje się w ramach limitu miejsc na studia podyplomowe, uczelniana komisja 
rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia podyplomowe. 

2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym w harmonogramie 
rekrutacji, uczelniana komisja rekrutacyjna informuje kandydatów o zakwalifikowaniu na studia 
podyplomowe. 

3. Wobec kandydata niezakwalifikowanego na studia podyplomowe uczelniana komisja rekrutacyjna 
w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego wydaje decyzję o nieprzyjęciu 
na studia podyplomowe. 

4. Decyzję, o której mowa w ust. 3, podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej.  
5. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3, kandydatowi nieprzyjętemu 

na studia podyplomowe przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora-Komendanta. 
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja 
Rektora-Komendanta jest ostateczna. Decyzja w formie pisemnej jest doręczana odwołującemu się 
od decyzji. 

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata przyjętego na studia podyplomowe uczelniana 
komisja rekrutacyjna kwalifikuje na studia podyplomowe kolejnego kandydata z listy rankingowej,  
z zachowaniem zasad określonych w niniejszych warunkach.  
 

§ 4 
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe w terminie określonym w harmonogramie 

rekrutacji zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:  
1) wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe, stanowiącej załącznik nr 2 

do niniejszych warunków; 
2) odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich lub równorzędnych. 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub 

za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – kampus 
mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz.  

3. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie dokumentów, o których 
mowa w ust. 1. 

4. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy. 
 


