
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 17 listopada 2021 r.

Poz. 249

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka 
dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości 

w roku akademickim 2022/2023 

 Na podstawie art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) 
zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Ustala się warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na 
funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2022/2023. 
 2. Warunki i tryb rekrutacji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

         MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

           Zbigniew Ziobro 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW NA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ W SZKOLE WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 § 1. 1. Na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej 
w służbie kandydackiej, zwane dalej „studiami”, są przyjmowane osoby, które:
  1) posiadają obywatelstwo polskie;
  2) posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  3) korzystają z pełni praw publicznych;
  4) dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  5)  nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec których nie 

został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko 
nim postępowanie karne o takie przestępstwo;

  6) dają rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  7) posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  8) posiadają zdolność fi zyczną i psychiczną do pełnienia służby;
  9) złożyły podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
 10)  złożyły zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie 

stałej.
 2. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wyłącznie osoby niebędące funkcjonariuszami Służby Więziennej, wyrażające wolę 
wstąpienia do Służby Więziennej.

Załącznik do zarządzenia 
Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 15 listopada 2021 r. 
(poz. 249)
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 3. Na studia są przyjmowane osoby spełniające kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.
 4. Rekrutacja kandydatów na studia, zwana dalej „rekrutacją”, obejmuje:
  1) rejestrację kandydatów;
  2)  uzyskanie przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, zwaną dalej „SWWS”, informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru 

Karnego;
  3)  uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności 

fi zycznej i psychicznej do pełnienia służby w Służbie Więziennej;
  4) postępowanie kwalifi kacyjne.
 5. Rekrutację przeprowadza uczelniana komisja rekrutacyjna powołana zgodnie z § 51 ust. 1 statutu Szkoły Wyższej Wymiaru 
Sprawiedliwości, stanowiącego załącznik do decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu 
Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 85). 
 6. Niezależnie od powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej Rektor-Komendant powołuje zarządzeniem: 
 1) komisję do przeprowadzenia testu sprawności fi zycznej,
 2) komisję do przeprowadzenia rozmów kwalifi kacyjnych z kandydatami
– jednocześnie określając zadania tych komisji.
 7. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala senat SWWS w drodze uchwały. 
 8. Na podstawie § 38 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 661) ustala się wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych). Opłata nie 
podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem wpływu błędnie dokonanej opłaty rekrutacyjnej lub wpłaty w nieprawidłowej wysokości na rachunek 
SWWS – w takim przypadku środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu. Decyzję w sprawie zwrotu środków 
podejmuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
 9. Rekrutacja rozpoczyna się uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy się ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia, 
z zastrzeżeniem, że w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 12 i 13, określone czynności mogą być podejmowane po ogłoszeniu listy 
kandydatów przyjętych na studia.

 § 2. 1. Rejestracja kandydatów na studia obejmuje:
  1)  założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”, dostępnym 

na stronie internetowej SWWS;
  2) uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK;
  3)  przesłanie do SWWS wypełnionego, opatrzonego datą i czytelnym podpisem podania o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wniosku 

o przyjęcie na studia, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszych warunków, dostępnych w systemie IRK;
  4) zamieszczenie w systemie IRK aktualnej kolorowej fotografi i w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z wymogami tam określonymi);
  5)  wniesienie na wskazany w systemie IRK numer rachunku SWWS opłaty rekrutacyjnej, nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji 

(decyduje data wpływu przelewu na konto uczelni).
 2. Rektor-Komendant może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowego terminu rejestracji kandydatów na studia.  
 3. Przed zakończeniem postępowania kwalifi kacyjnego na podstawie skierowania wystawionego przez SWWS kandydat powinien 
uzyskać od właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeczenie o posiadaniu zdolności 
fi zycznej i psychicznej do pełnienia służby w Służbie Więziennej.
 4. W terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji kandydat powinien uzupełnić w systemie IRK wyniki egzaminu maturalnego 
lub egzaminu dojrzałości, zamieszczone na świadectwie dojrzałości lub maturze międzynarodowej, lub maturze europejskiej oraz inne 
osiągnięcia kandydata uwzględniane podczas rekrutacji.
 5. W terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji kandydat powinien dostarczyć:
  1)  kopię świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia 

kopii przez SWWS;
  2)  kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uwzględniane w procesie rekrutacji – natomiast oryginały tych dokumentów do 

wglądu;
  3) kopię dowodu osobistego, a oryginał dokumentu do wglądu w celu poświadczenia kopii przez SWWS;
  4) kopię skróconego odpisu aktu urodzenia, a oryginał dokumentu do wglądu, celem poświadczenia kopii przez SWWS; 
  5)  wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia dostępną w systemie IRK, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych 

warunków;
  6)  wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej dostępną w systemie IRK, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 4 do niniejszych warunków; 
  7) dwa zdjęcia papierowe o wymiarach 20 mm na 25 mm;
  8) dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto SWWS.
 6. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo, przed 
rozpoczęciem postępowania kwalifi kacyjnego, tłumaczenie świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille, sporządzone lub poświadczone 
przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfi kujące potwierdzające 
równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę SWWS, jak 
również oświadczenie o wyznaczeniu adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 3. 1. Na postępowanie kwalifi kacyjne składają się:
  1) test sprawności fi zycznej;
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  2) rozmowa kwalifi kacyjna;
  3)  przeliczenie wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości albo innego egzaminu, stanowiącego podstawę do przyjęcia na 

studia, z przedmiotów wskazanych zgodnie z § 4 ust. 2; 
  4) sporządzenie listy rankingowej;
  5)  podjęcie decyzji przez uczelnianą komisję rekrutacyjną w sprawie zakwalifi kowania kandydatów do przyjęcia na studia oraz sporządzenie 

listy kandydatów spełniających warunki do przyjęcia na studia;
  6) złożenie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z § 6 ust. 2.
 2. Elementy postępowania kwalifi kacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, podlegają ocenie punktami rankingowymi:
  1) test sprawności fi zycznej – maksymalnie 6 punktów rankingowych,
  2) rozmowa kwalifi kacyjna – maksymalnie 5 punktów rankingowych,
  3) świadectwo dojrzałości – maksymalnie 8 punktów rankingowych
– co daje łącznie 19 punktów rankingowych.
 3. Warunkiem przystąpienia do testu sprawności fi zycznej jest przedstawienie przez kandydata oświadczenia o zdolności do przystąpienia do 
testu sprawności fi zycznej w dniu jego przeprowadzania, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych warunków.
 4. Zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fi zycznej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 
2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fi zycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1973).
 5. Opis przebiegu rozmowy kwalifi kacyjnej, warunki zaliczenia oraz system naliczania punktów rankingowych określa załącznik 
nr 6 do niniejszych warunków.
 6. Sposób obliczania punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości określono w § 4 oraz w załączniku nr 7 do niniejszych warunków.
 7. Przy ustalaniu listy rankingowej bierze się pod uwagę tylko kandydatów, którzy łącznie:
  1) spełnili warunki, o których mowa w § 1 ust. 1-3 oraz w § 2 ust. 1, 3 i 4;
  2) uzyskali co najmniej 1 punkt rankingowy z testu sprawności fi zycznej;
  3) uzyskali co najmniej 1 punkt rankingowy za rozmowę kwalifi kacyjną.
 8. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów rankingowych. 
 9. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych, o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów 
rankingowych uzyskana za wynik egzaminu z języka polskiego, a w następnej kolejności liczba punktów uzyskana za wynik egzaminu 
z języka obcego nowożytnego. 
 10. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów rankingowych za wyniki egzaminów z języka polskiego 
oraz języka obcego nowożytnego, kwalifi kacji na liście rankingowej dokonuje się na podstawie liczby punktów rankingowych uzyskanych 
za wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru.
 11. Wobec kandydata, który do dnia upływu terminu wprowadzenia wyników matur w systemie IRK nie uzyskał orzeczenia, o którym 
mowa w § 2 ust. 3, lub orzeczenie to nie wpłynęło do siedziby SWWS, postępowanie rekrutacyjne nie jest kontynuowane.
 12. SWWS występuje do Krajowego Rejestru Karnego o informacje o kandydacie. Wobec kandydata, który nie spełnia wymogów, 
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, postępowanie rekrutacyjne nie jest kontynuowane.
 13. Wobec kandydata, który nie spełnia pozostałych wymogów, o których mowa w § 1 ust. 1–3 oraz § 2 ust. 1 i 4, postępowania 
rekrutacyjnego nie wszczyna się, a wszczęte postępowanie rekrutacyjne nie jest kontynuowane.  
 14. O terminach i miejscu przeprowadzenia testu sprawności fi zycznej oraz rozmowy kwalifi kacyjnej powiadamia się kandydata co 
najmniej na 14 dni wcześniej.
 15. Wobec kandydata, który nie spełnił warunków określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 postępowanie rekrutacyjne nie jest kontynuowane.  

 § 4. 1. Podstawą przyznania punktów rankingowych, wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 3, jest:
  1)  dla kandydata posiadającego świadectwo egzaminu maturalnego przeprowadzanego od 2005 r., tzw. nowej matury, gdzie wyniki egzaminu 

są wyrażone w skali procentowej – wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów ustalonych w ust. 2;
  2)  dla kandydata posiadającego świadectwo egzaminu dojrzałości przeprowadzanego do 2004 r., tzw. starej matury, gdzie wyniki egzaminu 

są wyrażone w skali trzy lub pięciostopniowej – oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z przedmiotów ustalonych w ust. 2;
  3)  dla kandydata posiadającego „maturę europejską” (dyplom European Baccalaureate) lub „maturę międzynarodową” (dyplom International 

Baccalaureate) – wynik rekrutacyjny ustala się analogicznie jak dla tzw. nowej matury;
  4)  dla kandydata posiadającego świadectwo egzaminu maturalnego uzyskane za granicą – wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu 

maturalnego z przedmiotów ustalonych w ust. 2, z zastrzeżeniem, że jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego, 
w ramach przedmiotów obowiązkowych można uwzględnić język urzędowy państwa, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny, 
natomiast jako język obcy nowożytny uwzględnia się język inny niż język urzędowy państwa, w którym kandydat zdawał maturę, a do 
obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszych warunków.

 2. Ustala się wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny są uwzględniane przy przyznawaniu punktów rankingowych, zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do niniejszych warunków, wraz z przypisaniem dla tych przedmiotów maksymalnej liczby punktów rankingowych:

Kierunek 
studiów

Przedmiot/maksymalna liczba punktów rankingowych

Przedmiot obowiązkowy Przedmiot do wyboru

Język polski Język obcy 
nowożytny

Geografi a* Historia* WOS* Matematyka* Biologia*

penitencjarystyka 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
UWAGA: *podstawą naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych
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 3. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydata uwzględniono:
  1) wyniki egzaminu z danego przedmiotu na poziomie zarówno podstawowym, jak i rozszerzonym,
  2) wyniki egzaminów z co najmniej dwóch języków obcych,
  3) wyniki egzaminów z określonego przedmiotu zdawanego w formie pisemnej i ustnej (dotyczy kandydata z tzw. „starą maturą”)
– wówczas podstawę ustalenia liczby punktów rankingowych kandydata stanowi wynik lub ocena najkorzystniejsza pod względem przeliczenia 
na punkty rankingowe.
 4. Kandydatowi będącemu laureatem olimpiady językowej stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów rankingowych 
za egzamin z języka obcego nowożytnego, a kandydatowi będącemu laureatem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – maksymalną liczbę 
punktów rankingowych za egzamin z języka polskiego.
 5. Laureaci oraz fi naliści olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w zarządzeniu nr 14/2019 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły 
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i fi nalistów 
olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, otrzymują maksymalną liczbę punktów 
rankingowych (8 pkt) za świadectwo dojrzałości.
 6. W zakresie nieuregulowanym powyższymi przepisami, decyzję o uwzględnieniu w procesie rekrutacji wyników z egzaminu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 4, albo innego egzaminu akceptowanego jako podstawa do ustalenia liczby punktów rankingowych, decyzję w przedmiocie 
przyporządkowania wyników tego egzaminu do przedmiotów określonych w ust. 2, podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna, biorąc pod 
uwagę zakres tematyczny zdawanego egzaminu i jego zbieżność z zakresem przedmiotu dopuszczalnego do zdawania w ramach matury.
 7. Kandydat może wykazać jako podstawy przyjęcia na studia wyniki z egzaminów  uzyskane w ramach systemu oświaty tylko jednego 
państwa. 

 § 5. 1. Kandydat legitymujący się maturą zagraniczną może podjąć studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
  1)  ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, co najmniej na poziomie B2,
  2)  uzyskał certyfi kat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
  3)  posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji 

Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczelniana komisja rekrutacyjna może w szczególnych wypadkach uznać dokument poświadczający znajomość języka polskiego 
niewymieniony w ust. 1.
 3. Kandydat, który nie spełnia żadnego spośród wymienionych w ust. 1 warunków i nie posiada innego dokumentu, o którym mowa 
w ust. 2, może zostać przyjęty na studia po weryfi kacji znajomości języka polskiego w ramach rozmowy kwalifi kacyjnej. Rozmowę 
kwalifi kacyjną przeprowadza komisja powoływana przez Rektora-Komendanta.
 4. Rozmowa kwalifi kacyjna, o której mowa w ust. 3, dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i motywacji kandydata 
do podjęcia studiów. Ocenie podlega wyłącznie znajomość języka polskiego u kandydata.

 § 6. 1. Informację o zakwalifi kowaniu na studia przekazuje się kandydatowi w terminie wyznaczonym zgodnie z harmonogramem 
rekrutacji, za pośrednictwem systemu IRK na  indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 2. Kandydatowi zakwalifi kowanemu do przyjęcia wysyła się dodatkowo informację (za pomocą systemu IRK) o ostatecznym terminie 
dostarczenia do SWWS wymaganych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w zdaniu 
poprzednim we wskazanym terminie poczytuje się za rezygnację z udziału w procesie rekrutacji na studia.
 3. Ostateczne listy zakwalifi kowanych do przyjęcia na studia ogłasza się w terminie ustalonym zgodnie z harmonogramem rekrutacji, 
z uwzględnieniem rezygnacji zakwalifi kowanych do przyjęcia kandydatów.
 4. Kandydatowi, który zajął pozycję na liście rankingowej, a któremu uczelniana komisja rekrutacyjna odmówiła przyjęcia na studia, 
doręcza się imienną decyzję o nieprzyjęciu na studia.
 5. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 4, kandydatowi nieprzyjętemu na studia przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do Rektora-Komendanta za pośrednictwem uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie 
naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszych warunkach. 
 6. Decyzja Rektora-Komendanta wydana wskutek rozpatrzenia odwołania od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. 
 7. Decyzja Rektora-Komendanta jest doręczana kandydatowi w formie pisemnej.
 8. W przypadku stwierdzenia u kandydata zakwalifi kowanego do przyjęcia na studia innych wyników podanych czasie rejestracji, 
niż w dostarczonych dokumentach – mających wpływ na wynik postępowania rekrutacyjnego – następuje skreślenie kandydata z listy 
zakwalifi kowanych do przyjęcia, o czym kandydat jest informowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK).
 9. W przypadku stwierdzenia u kandydata zakwalifi kowanego do przyjęcia na studia niespełnienia któregokolwiek z wymogów, 
o których mowa w § 1 ust. 1–3 oraz § 2 ust. 1, następuje skreślenie kandydata z listy zakwalifi kowanych do przyjęcia, o czym kandydat 
jest informowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK). 
 10. W przypadku zgłoszenia przez kandydata zakwalifi kowanego na studia pisemnej rezygnacji z podjęcia studiów następuje skreślenie 
kandydata z listy zakwalifi kowanych do przyjęcia, o czym kandydat jest informowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK). 
 11. W przypadku niestawienia się na kursie przygotowawczym w wyznaczonym miejscu i czasie następuje skreślenie kandydata z listy 
zakwalifi kowanych do przyjęcia, o czym kandydat jest informowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK). 
 12. W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata zakwalifi kowanego do przyjęcia na studia, uczelniana komisja rekrutacyjna 
proponuje kolejnemu kandydatowi z listy rankingowej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszych warunkach, zakwalifi kowanie 
do przyjęcia studia.
 13. Na zasadach określonych w ust. 12 jest rozpatrywany również kandydat nieprzyjęty na studia z powodu uzyskania zbyt małej liczby 
punktów rankingowych, któremu wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku 
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odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz 
z 2021 r. poz. 4 i 1237). Warunkiem zaproponowania kandydatowi zakwalifi kowania do przyjęcia na studia jest uzyskanie, po przeliczeniu 
punktów rankingowych, odpowiednio wysokiej pozycji na liście rankingowej.

 § 7. 1. Kandydat przyjęty na studia otrzymuje od Rektora-Komendanta rozkaz personalny w sprawie przyjęcia do służby kandydackiej 
oraz składa ślubowanie, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
 2. Po złożeniu ślubowania, o którym mowa w ust. 1, kandydat staje się funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej 
i otrzymuje stopień szeregowego Służby Więziennej.
 3. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej pełni służbę od dnia przyjęcia do służby oraz odbywa kurs przygotowawczy w miejscu 
wskazanym przez SWWS.
 4. Rektor-Komendant zawiera z funkcjonariuszem w służbie kandydackiej umowę dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych 
w związku z podjętymi studiami.
 5. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej staje się studentem pierwszego roku studiów i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia 
ślubowania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki do warunków i trybu 
rekrutacji na studia stacjonarne 
pierwszego stopnia na kierunku 
penitencjarystyka dla kandydatów na 
funkcjonariuszy Służby Więziennej 
w służbie kandydackiej

Załącznik nr 1 
 

WZÓR 

 
 
…………………………………       …………..……., dnia …………….… 2022 r. 
(imię i nazwisko)            (miejscowość)  (data) 
………………………………… 
(pesel) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

(adres) 

 

PAN  
REKTOR-KOMENDANT 
SZKOŁY WYŻSZEJ  
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

 

PODANIE 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie do służby w Służbie Więziennej w charakterze funkcjonariusza 

w służbie kandydackiej. 

 

 

 

 

…………………….……………….  

        (data i podpis kandydata/-ki) 
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Załącznik nr 2  
 

 
WZÓR 

 
 

 
 
…………………………………       ….………..…..…., dnia…….……… 2022 r. 
(imię i nazwisko)        (miejscowość)  (data)  
 
 
………………………………… 
(pesel) 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

(adres) 

  

JM 
REKTOR-KOMENDANT 
SZKOŁY WYŻSZEJ  
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA 
 
 

Proszę o przyjęcie mnie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka 
dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, prowadzone w Szkole 
Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2022/2023.   

Jednocześnie  zobowiązuję się, po ukończeniu studiów w Szkole Wyższej Wymiaru 
Sprawiedliwości, do pełnienia służby przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie 
stałej, we wskazanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej jednostce organizacyjnej Służby 
Więziennej. 

 

…………………….……………….  

     (data i podpis kandydata/-ki) 
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Załącznik nr 3  
WZÓR 

 

                                      
POUCZENIE: należy WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM. Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna  z brzmieniem 
w dowodzie osobistym (tymczasowym zaświadczeniem tożsamości) lub metryką urodzenia. 
* niepotrzebne skreślić  
 

 

 

 

 

Ankieta osobowa kandydata na studia 
 

1. Nazwisko: ............................................. Imiona:1.............................................. 2 ................................................   

2. Data i miejsce urodzenia: dzień ......................... miesiąc...................................... rok ..........................................       

 miejscowość ................................................................. kraj......................................................................................  

3. Nr ewidencyjny (PESEL)…………………………………………………………………………………………                             
                         (w przypadku braku nr PESEL nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które go wydało) 
 
4. Obywatelstwo .........................................................................................................................................................  

(w przypadku cudzoziemców również nazwa państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka) 
 
5. Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów:  wieś/miasto*             6. Płeć: kobieta/mężczyzna*  

7. Adres stałego zamieszkania: 

 kod pocztowy ………..…..  poczta………………….…………..miejscowość........................................................  

ulica ......................................................... nr domu .................................... nr mieszkania .......................................  

województwo .............................................................................................................................................................    

8. Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny, niż adres stałego zamieszkania):   

kod pocztowy ………..…..  poczta………………….……………miejscowość.......................................................  

ulica ......................................................... nr domu .................................... nr mieszkania .......................................  

województwo ............................................................................................................................................................  

9. Telefon kontaktowy:  .............................................................. e - mail .................................................................  

 

(miejsce na zdjęcie) 
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10. Ukończyłem/am szkołę średnią:  

nazwa szkoły...............................................................................................................................................................  

miejscowość...................................................woj. ............................................ rok ukończenia ...............................  

12. W szkole średniej uczyłem/am się następujących języków obcych:  

Lp. Język obcy Ocena na świadectwie  
ukończenia szkoły  
 

Wynik z egzaminu maturalnego (jeżeli zdawał/a)  
 
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

1     
2     
3     

 

 13. Chciałbym/abym KONTYNUOWAĆ w ramach lektoratu języka specjalistycznego naukę jednego  
z następujących języków obcych: (do wyboru: język angielski, język niemiecki, język rosyjski – w pierwszej 
kolejności podać bardziej pożądany): 

1. Język  .....................................................................................................................................................................  

2. Język ......................................................................................................................................................................  

  

Do podania dołączam:  

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………  

3. .…………………………………………………………………………………………………………………  

 

 Prawidłowość danych zawartych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem  

 

 
  …….………………….…..……….…                                                               …………………………………                                
          (miejscowość,  data)                                                                                              (podpis kandydata/ki)  
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości 

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 Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy 
ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa. 

2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem: 
sekretariat@swws.edu.pl. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych pod adresem e-mail: iod@swws.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów 
na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, a w przypadku przyjęcia na studia i uzyskania statusu 
studenta w celach związanych z ich przebiegiem. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: 
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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. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 
oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 

4) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których 
mowa w pkt. 5 ppkt 1-3. 

6. Dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji oraz w toku studiów mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

7. Dane osobowe kandydatów na studia oraz studentów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 
do realizacji celu, w jakim są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

8. 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 tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od 

administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego; 

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, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. W celu wykonania praw, o których mowa w pkt. 8 pkt 1-6 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem 

ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 
10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne dla 

przeprowadzenia procesu rekrutacji 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, ale może się okazać niezbędne aby uczestniczyć w procesie rekrutacji i przebiegu studiów. 

   
 
 
…….………………….…..……….…                                                               ……………..…………………                                    
          (miejscowość  data)                                                                                               (podpis kandydata/ki) 
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Załącznik nr 4  
 

 
 
                                                                    WZÓR 
 

Ankieta personalna 
 

 

1. Ankietę personalną należy przeczytać uważnie. 

2. Wypełnić czytelnie i wyczerpująco wszystkie rubryki (pismem drukowanym). 

3. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z przyjęciem do Służby Więziennej. 

4. Ankieta personalna nie podlega zwrotowi i będzie wykorzystana jedynie dla celów 

postępowania kwalifikacyjnego. 

5. Zatajenie informacji lub podanie nieprawdziwych danych lub informacji powoduje 

odmowę poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu do Służby 

Więziennej. 

 

                                                   ANKIETA PERSONALNA 
 

                                       KANDYDATA DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

 

I. DANE OSOBOWE 

Numer (PESEL)      Seria i nr dowodu 
osobistego 

                                     

 
 

Nazwisko aktualne, rodowe 
i panieńskie 

                            

                             

                             

Imiona  
 

                           

 

Imię ojca .................. Imię matki ..................... Nazwisko rodowe matki........................................... 
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Data urodzenia  
(rok, miesiąc, dzień) 

 
.................................... 

Miejsce urodzenia  
......................................... 

Obywatelstwo (wymienić wszystkie posiadane):  ……………………………………………….. 

MIEJSCE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY: 

Województwo    ………………….. 
 

Powiat  ………………….. 
 

Gmina .......
           

…………………... 

Kod   -    Miejscowość ............................. Ulica ...................................... 

 
Nr domu 

 
........................ 

 
     Nr mieszkania .......................................... 
 

AKTUALNE (FAKTYCZNE) MIEJSCE ZAMIESZKANIA – ADRES DO KORESPONDENCJI 

Województwo ………………….. Powiat ………………….. Gmina …………………… 

Kod   -     Miejscowość  
................................ 

 
Nr telefonu 

 
  .................................... 

 
Ulica 

 
................................. 

 
Nr domu 

 
................................. 

 
Nr mieszkania  

 
.............................. 

 

II. WYKSZTAŁCENIE 
– proszę wpisać wszystkie ukończone szkoły ponadpodstawowe oraz formę ich ukończenia 
(stacjonarne, niestacjonarne itp.). W szkołach ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowej 
w rubryce „kierunek/specjalność” proszę wskazać szkoły o profilu mundurowym, w których 
programach nauczania uwzględniono cele kształcenia i treści związane ze służbą, 
w szczególności w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Nazwa i adres szkoły, uczelni Kierunek/specjalność 
Uzyskany tytuł 

zawodowy 
lub naukowy 

Data rozpoczęcia 
i ukończenia nauki 

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE. Proszę wpisać ukończone kursy i inne szkolenia 
specjalistyczne oraz posiadane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (np. studia 
podyplomowe, aplikacje: radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna, specjalizacja 
lekarska, uprawnienia: budowlane, biegłego, księgowego, posiadanie uprawnień instruktora 
sportów walki lub strzelectwa sportowego, przygotowanie pedagogiczne, prawo jazdy 
z podaniem kategorii, kurs pilotów wycieczek, posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru 
i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych itp.) Proszę wpisać rodzaj uprawnienia 
oraz rok jego uzyskania. 
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Nazwa (temat) kursu/szkolenia lub 
rodzaj posiadanego uprawnienia 

 

Nazwa i adres placówki 
organizującej szkolenie  

lub wydającej uprawnienie 

Czas trwania 
(od – do); 

lub liczba godzin 

Rok ukończenia 
szkolenia 

lub uzyskania 
uprawnienia 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (w skali: podstawowa, dobra, bardzo dobra, biegła) 
Nazwa języka obcego Znajomość w mowie Znajomość w piśmie 

   
   
   
   

Czy Pan(i) obecnie uczy się lub studiuje? Jeżeli tak, proszę podać: szkołę (uczelnię), kierunek, 
formę studiów i stan zaawansowania nauki (kiedy rozpoczęta, przewidywany termin 
zakończenia) oraz jak często odbywają się zajęcia: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
III.  PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 
– proszę podać dokładne daty (dzień, miesiąc, rok). Żaden okres pracy (także za granicą) 
nie może zostać pominięty (należy wymienić chronologicznie wszystkie okresy zatrudnienia, 
tzw. składkowe oraz okresy pozostawania bez pracy, w tym z uprawnieniem do zasiłku dla 
bezrobotnych, jak również bez uprawnień do jego pobierania). Do ankiety proszę załączyć 
wszystkie świadectwa pracy/służby, zaświadczenie urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych. 

Okres pracy 
od                    do Nazwa i adres pracodawcy Nazwa stanowiska pracy 
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Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych lub jestem obecnie 
zatrudniony (-na) na podstawie umowy o pracę TAK/NIE (właściwe otoczyć kółkiem). 

 
Czy pełnił(a) Pan(i) służbę lub ubiegał(a) się o przyjęcie do służby lub pracy w jednostce 
organizacyjnej Służbie Więziennej lub innej służby mundurowej? Jeśli tak, proszę podać gdzie 
i  kiedy. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
Czy kiedykolwiek został(a) Pan(i) zwolniony(-na) bez wypowiedzenia z własnej winy, 
dyscyplinarnie lub porzucił(a) pracę/służbę? Proszę podać powody: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
Czy należy Pan(i) do organizacji politycznych lub jest Pan(i) członkiem organizacji lub 
stowarzyszeń międzynarodowych? Jeśli tak, proszę podać jakich (podać nazwę organizacji i jej 
cele, datę wstąpienia, pełnioną funkcję). 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
IV. STOSUNEK DO POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
– proszę otoczyć kółkiem właściwą odpowiedź: nie podlega, przeniesiony do rezerwy 
po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, przeniesiony do rezerwy bez odbycia zasadniczej 
służby wojskowej, przeniesiony do rezerwy po odbyciu i zdaniu egzaminu z przysposobienia 
obronnego studentów, przeniesiony do rezerwy po odbyciu przeszkolenia wojskowego 
studentów. 
 
Aktualna przynależność ewidencyjna do WKU ............................................................................... 
 
Seria i nr książeczki wojskowej   
 
– okres odbywania zasadniczej służby wojskowej: (dzień, miesiąc, rok) od .............. do …………… 
 
– okres odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej: od ...................... do ..................... 
 
– okres odbywania przeszkolenia wojskowego: od .................................... do ..................................... 
 
– okres odbywania przysposobienia obronnego studentów: od .................................. do .................... 
 
– okres odbywania ćwiczeń wojskowych: od ....................................... do .......................................... 
 
– okres odbywania okresowej służby wojskowej: od ................................... do ................................... 
 
– okres pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny: od ..................       
   do ................................... 
 
– okres odbywania służby zastępczej: od ...................................... do .................................................. 
 
– okres odbywania służby w obronie cywilnej: od .................................... do ..................................... 
 
– okres odbywania zawodowej służby wojskowej: od .................................. do .................................. 
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Służbę wojskową odbyłem(-łam) – proszę podkreślić właściwą odpowiedź: MON, MSWiA/NJW, 
Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, inne ..........................................................................  
 
Nr specjalności wojskowej ........................... Data wydania książeczki …........................................... 
 
Kategoria zdrowia ………............................... Stopień wojskowy ….................................................    
                      
Nr rozkazu o nadaniu stopnia .............................................  Data nadania ........................................... 
 
Posiadany przydział mobilizacyjny do  ............................................................................................. 
 
V. DANE O WSPÓŁMAŁŻONKU (wypełnić drukowanymi literami)                                                                             
PESEL ............................................................... Nazwisko ..................................................................              
Imiona ................................................................ Nazwisko panieńskie …............................................            
Imiona rodziców ....................... .......................... Data i miejsce urodzenia ........................................       
Miejsce pracy i stanowisko ................................................................................................................... 
 
Obecne miejsce zamieszkania ............................................................................................................... 
 
 
Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię, nazwisko, adres, telefon) ........................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
VI. CZŁONKOWIE RODZINY 
– wyszczególnić kolejno dzieci: 

Stopień 
pokre-

wieństwa 

Nazwisko i imię. Imiona 
rodziców oraz nazwisko 

panieńskie matki  
(u kobiet także nazwisko 

rodowe) 

Data 
i miejsce 
urodzenia 

 
PESEL Adres zamieszkania 

 
 

   
 

           

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

Podanie danych w pkt VI jest niezbędne do wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. 
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VII.   INNE ZAGADNIENIA 
Czy korzysta Pan(i) z pełni praw publicznych? 
................................................................................................................................................................ 
 
Czy był Pan(i) w kraju lub za granicą oskarżonym w sprawie karnej, także skarbowej?  
................................................................................................................................................................ 
 
Czy aktualnie toczą się wobec Pana(-ni) postępowania o ukaranie za przestępstwo, o których  
Panu(i) wiadomo? 
................................................................................................................................................................ 
 
Czy ubiegając się o przyjęcie do Służby Więziennej, jest Pan(i) świadomy(-ma), że pełniąc 
służbę w formacji paramilitarnej, może Pan(i) być w każdym czasie przeniesiony(a)  
lub oddelegowany(-na) do pełnienia służby w rejonach Polski znacznie oddalonych od swojego 
miejsca zamieszkania oraz wykonywać obowiązki służbowe także poza rozkładem czasu 
służby lub pełnić służbę w systemie wielozmianowym, a także w porze nocnej, w soboty, 
niedziele i święta?  
Proszę odnieść się do powyższej informacji: ….......................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
Wzrost ........................... Oczy ............................ Włosy ..........................Waga ................................ 
 
Znaki szczególne ................................................................................................................................... 
 
PRAWDZIWOŚĆ DANYCH STWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.  
 
........................................, dnia ...................................... 20.....r. ........................................................... 
                                                                                                                  (podpis kandydata/ki) 

 
• ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ FUNKCJONARIUSZA LUB 

PRACOWNIKA REALIZUJĄCEGO ZAGADNIENIA KADROWE O KAŻDEJ ZMIANIE DANYCH 
ZAMIESZCZONYCH W ANKIECIE PERSONALNEJ. 

• Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych oraz niepełnych danych lub ich zatajenie może 
być powodem odmowy przyjęcia do Służby Więziennej. Kierownik jednostki może odmówić poddania 
kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo takie postępowanie w każdym czasie przerwać bez 
podania przyczyn, informując kandydata o odmowie przyjęcia. Negatywny wynik albo niepoddanie się 
któremukolwiek z przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań lub czynności powoduje 
przerwanie postępowania kwalifikacyjnego. 

•  Niniejszy dokument po przyjęciu do Służby Więziennej stanie się częścią Pana(-ni) akt osobowych, 
a złożone w nim oświadczenia będą prawnie wiążące. 

• Administratorem Pana(-ni) danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą 
w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a, tel. 22 640 83 61. 

• Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: 
iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41. 

• Pana(-ni) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO. 

• Pana(i) dane osobowe będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: 
jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, 
podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny 
pracy, podmioty świadczące usługi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych. 

• Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez czas związany ze stosunkiem służbowym oraz przez 
czas archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi 
z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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• Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan(i), że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

• Pana(i) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
 
               …………..………………………………..                          ……………………………………………… 
                                     (miejscowość, data)                                         (czytelny podpis kandydata/ki)  

                                                           
                                                     OŚWIADCZENIE 

kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia 
do służby 

 

1. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie w ankiecie personalnej informacje nie uległy 
zmianie do dnia* …..…………………………………………………………………. .  
 

2. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie w ankiecie personalnej informacje uległy 
zmianie w zakresie (proszę podać w jakim zakresie i od którego dnia uległy zmianie dane 
podane w ankiecie)*: ............................................…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 

                           (miejscowość, data i czytelny podpis kandydata ubiegającego się przyjęcie do Służby Więziennej) 

 
O b j a ś n i e n i a: 
* Niepotrzebne skreślić. 
 
 

 

Wypełnia funkcjonariusz lub pracownik realizujący zagadnienia kadrowe: 

Kwestionariusz sprawdził: 

 

.................................., dnia ............................. 20.....r.      .................................................................... 

                                               (stopień, imię, nazwisko, stanowisko) 
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Załącznik nr 5 
 
 

 
WZÓR 

 

…………………………………       ….………..…..…., dnia…….……… 2022 r. 
(imię i nazwisko)        (miejscowość)  (data)  
 
 
………………………………… 
(pesel) 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

(adres) 

 

  

UCZELNIANA KOMISJA 
REKRUTACYJNA 
SZKOŁY WYŻSZEJ  
WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jestem zdolny do przystąpienia do testu sprawności fizycznej dla kandydatów na 
studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów  
na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej przeprowadzanego  
w dniu   ……………………………………………. . 

 
 

 

…………………….……………….  

      (data i podpis kandydata/ki) 
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Załącznik nr 6 
 
 

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE 

PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW 
NA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ 

 
1. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzają komisje powołane do przeprowadzania rozmów 

kwalifikacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 6 warunków.  
2. Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji  

i motywacji kandydata do podjęcia studiów w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej  
w służbie kandydackiej. 

3. W trakcie rozmowy kandydat może przedłożyć komisji dokumenty poświadczające jego dodatkowe 
kwalifikacje przydatne w służbie kandydackiej, jak np.: 
1) ukończenie przez kandydata szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej 

mu uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu przez niego egzaminu maturalnego, w której ten 
kandydat zrealizował programy nauczania uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania 
związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 
Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej; 

2) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, tytułu ratownika lub 
ratownika medycznego, prawa jazdy lub innych uprawnień przydatnych w Służbie Więziennej. 

4. W wyniku rozmowy komisja przyznaje kandydatowi punkty rankingowe (max 5): 
1) 0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji lub niewłaściwej 

motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego 
stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej 
w służbie kandydackiej, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje 
kandydata z umieszczenia na liście rankingowej; 

2) 1 punkt rankingowy – w przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i właściwą motywację 
do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia 
na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie 
kandydackiej; 

3) w przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywację, o których mowa  
w pkt 2, dodatkowo do 4 punktów rankingowych, w tym: 
a) 2 punkty – gdy posiada wykształcenie średnie branżowe (klasy mundurowe), 
b) 1 punkt – gdy przejawia postawy patriotyczne i obywatelskie, wykazuje szacunek względem 

kraju, struktur lokalnych, poczucia tożsamości kulturowej i ludzi ją tworzących, identyfikuje 
się z grupą społeczną, do której przynależy i respektuje normy i zasady tej grupy, rozumie 
istotę funkcjonowania człowieka, zdrowia, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa, 

c) 1 punkt – gdy posiada odpowiednie kompetencje społeczne, w tym w szczególności: 
prezentuje właściwą postawę wobec ludzi, dostrzega i uwzględnia odczucia oraz opinie innych 
ludzi, deklaruje chęć współpracy z innymi osobami oraz przejawia inicjatywę i aktywność 
w kontaktach międzyludzkich; rozumie obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz 
respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych. 
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Załącznik nr 7 
 
 
 
 

 
SPOSÓB OBLICZNIA PUNKTOW RANKINGOWYCH ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI 

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW NA FUNKCJONARIUSZY 

SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ 
 
1. Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości „nowa matura” (wyniki procentowe) 

 
Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru: 
pkt rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu 
(w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), gdzie: 
1) wynik maturalny: wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający 

w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
2) waga poziomu: poziom podstawowy (P) – 0,5; poziom rozszerzony (R) – 1; 
3) waga przedmiotu: 

a) matematyka lub biologia lub geografia lub historia lub WOS – 0,04, 
b) język polski, język obcy nowożytny – 0,02.  

 

Wynik 
maturalny 

z części 
pisemnej 

 
Punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej na poziomie 

podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) 

Język polski               
waga 0,02 

Język obcy 
waga 0,02 

Geografia, historia, WOS, 
matematyka, biologia            

waga  0,04 
P 

waga 0,5 
R 

waga 1,0 
P 

waga 0,5 
R 

waga 1,0 
P 

waga 0,5 
R 

waga 1,0 

100 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 
99 0,99 1,98 0,99 1,98 1,98 3,96 
98 0,98 1,96 0,98 1,96 1,96 3,92 
97 0,97 1,94 0,97 1,94 1,94 3,88 
96 0,96 1,92 0,96 1,92 1,92 3,84 
95 0,95 1,90 0,95 1,90 1,90 3,80 
94 0,94 1,88 0,94 1,88 1,88 3,76 
93 0,93 1,86 0,93 1,86 1,86 3,72 
92 0,92 1,84 0,92 1,84 1,84 3,68 
91 0,91 1,82 0,91 1,82 1,82 3,64 
90 0,90 1,80 0,90 1,80 1,80 3,60 
89 0,89 1,78 0,89 1,78 1,78 3,56 
88 0,88 1,76 0,88 1,76 1,76 3,52 
87 0,87 1,74 0,87 1,74 1,74 3,48 
86 0,86 1,72 0,86 1,72 1,72 3,44 
85 0,85 1,70 0,85 1,70 1,70 3,40 
84 0,84 1,68 0,84 1,68 1,68 3,36 
83 0,83 1,66 0,83 1,66 1,66 3,32 
82 0,82 1,64 0,82 1,64 1,64 3,28 
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81 0,81 1,62 0,81 1,62 1,62 3,24 
80 0,80 1,60 0,80 1,60 1,60 3,20 
79 0,79 1,58 0,79 1,58 1,58 3,16 
78 0,78 1,56 0,78 1,56 1,56 3,12 

Wynik 
maturalny 

z części 
pisemnej 

 
Punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej na poziomie 

podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) 

Język polski               
waga 0,02 

Język obcy 
waga 0,02 

Geografia, historia, WOS, 
matematyka, biologia            

waga  0,04 
P 

waga 0,5 
R 

waga 1,0 
P 

waga 0,5 
R 

waga 1,0 
P 

waga 0,5 
R 

waga 1,0 

77 0,77 1,54 0,77 1,54 1,54 3,08 
76 0,76 1,52 0,76 1,52 1,52 3,04 
75 0,75 1,50 0,75 1,50 1,50 3,00 
74 0,74 1,48 0,74 1,48 1,48 2,96 
73 0,73 1,46 0,73 1,46 1,46 2,92 
72 0,72 1,44 0,72 1,44 1,44 2,88 
71 0,71 1,42 0,71 1,42 1,42 2,84 
70 0,70 1,40 0,70 1,40 1,40 2,80 
69 0,69 1,38 0,69 1,38 1,38 2,76 
68 0,68 1,36 0,68 1,36 1,36 2,72 
67 0,67 1,34 0,67 1,34 1,34 2,68 
66 0,66 1,32 0,66 1,32 1,32 2,64 
65 0,65 1,30 0,65 1,30 1,30 2,60 
64 0,64 1,28 0,64 1,28 1,28 2,56 
63 0,63 1,26 0,63 1,26 1,26 2,52 
62 0,62 1,24 0,62 1,24 1,24 2,48 
61 0,61 1,22 0,61 1,22 1,22 2,44 
60 0,60 1,20 0,60 1,20 1,20 2,40 
59 0,59 1,18 0,59 1,18 1,18 2,36 
58 0,58 1,16 0,58 1,16 1,16 2,32 
57 0,57 1,14 0,57 1,14 1,14 2,28 
56 0,56 1,12 0,56 1,12 1,12 2,24 
55 0,55 1,10 0,55 1,10 1,10 2,20 
54 0,54 1,08 0,54 1,08 1,08 2,16 
53 0,53 1,06 0,53 1,06 1,06 2,12 
52 0,52 1,04 0,52 1,04 1,04 2,08 
51 0,51 1,02 0,51 1,02 1,02 2,04 
50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 2,00 
49 0,49 0,98 0,49 0,98 0,98 1,96 
48 0,48 0,96 0,48 0,96 0,96 1,92 
47 0,47 0,94 0,47 0,94 0,94 1,88 
46 0,46 0,92 0,46 0,92 0,92 1,84 
45 0,45 0,90 0,45 0,90 0,90 1,80 
44 0,44 0,88 0,44 0,88 0,88 1,76 



Poz. 249Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości – 21 –

43 0,43 0,86 0,43 0,86 0,86 1,72 
42 0,42 0,84 0,42 0,84 0,84 1,68 
41 0,41 0,82 0,41 0,82 0,82 1,64 
40 0,40 0,80 0,40 0,80 0,80 1,60 
39 0,39 0,78 0,39 0,78 0,78 1,56 
38 0,38 0,76 0,38 0,76 0,76 1,52 

Wynik 
maturalny 

z części 
pisemnej 

 
Punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej na poziomie 

podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) 

Język polski               
waga 0,02 

Język obcy 
waga 0,02 

Geografia, historia, WOS, 
matematyka, biologia            

waga  0,04 
P 

waga 0,5 
R 

waga 1,0 
P 

waga 0,5 
R 

waga 1,0 
P 

waga 0,5 
R 

waga 1,0 

37 0,37 0,74 0,37 0,74 0,74 1,48 
36 0,36 0,72 0,36 0,72 0,72 1,44 
35 0,35 0,70 0,35 0,70 0,70 1,40 
34 0,34 0,68 0,34 0,68 0,68 1,36 
33 0,33 0,66 0,33 0,66 0,66 1,32 
32 0,32 0,64 0,32 0,64 0,64 1,28 
31 0,31 0,62 0,31 0,62 0,62 1,24 
30 0,30 0,60 0,30 0,60 0,60 1,20 
29 0,29 0,58 0,29 0,58 0,58 1,16 
28 0,28 0,56 0,28 0,56 0,56 1,12 
27 0,27 0,54 0,27 0,54 0,54 1,08 
26 0,26 0,52 0,26 0,52 0,52 1,04 
25 0,25 0,50 0,25 0,50 0,50 1,00 
24 0,24 0,48 0,24 0,48 0,48 0,96 
23 0,23 0,46 0,23 0,46 0,46 0,92 
22 0,22 0,44 0,22 0,44 0,44 0,88 
21 0,21 0,42 0,21 0,42 0,42 0,84 
20 0,20 0,40 0,20 0,40 0,40 0,80 
19 0,19 0,38 0,19 0,38 0,38 0,76 
18 0,18 0,36 0,18 0,36 0,36 0,72 
17 0,17 0,34 0,17 0,34 0,34 0,68 
16 0,16 0,32 0,16 0,32 0,32 0,64 
15 0,15 0,30 0,15 0,30 0,30 0,60 
14 0,14 0,28 0,14 0,28 0,28 0,56 
13 0,13 0,26 0,13 0,26 0,26 0,52 
12 0,12 0,24 0,12 0,24 0,24 0,48 
11 0,11 0,22 0,11 0,22 0,22 0,44 
10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,40 

9 0,09 0,18 0,09 0,18 0,18 0,36 
8 0,08 0,16 0,08 0,16 0,16 0,32 
7 0,07 0,14 0,07 0,14 0,14 0,28 
6 0,06 0,12 0,06 0,12 0,12 0,24 
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5 0,05 0,10 0,05 0,10 0,10 0,20 
4 0,04 0,08 0,04 0,08 0,08 0,16 
3 0,03 0,06 0,03 0,06 0,06 0,12 
2 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0,08 
1 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
2. Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości „stara matura” (skala ocen pięciostopniowa) 
 

Oceny 
maturalne 

Przedmiot/ maksymalna liczba punktów rankingowych 

Przedmiot 
obowiązkowy Przedmiot do wyboru 

Język 
polski 

Język obcy 
nowożytny 

Geografia  Historia  WOS  Matematyka Biologia  

6 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
5 1,70 1,70 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 
4 1,40 1,40 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
3 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
2 0,60 0,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

 
3. Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości „stara matura” (skala ocen trzystopniowa) 

 

Oceny 
maturalne 

Przedmiot/ maksymalna liczba punktów rankingowych 

Przedmiot obowiązkowy Przedmiot do wyboru 
Język 
polski 

Język obcy 
nowożytny 

Geografia Historia WOS Matematyka Biologia 

5 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

4 1,40 1,40 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

3 0,60 0,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

 
4. Punkty rankingowe za świadectwo „matura europejska” (dyplom European Baccalaureate) 

wynik na 
dyplomie EB 

odpowiednik 
matury polskiej 

PUNKTY SWWS 
przedmiot wymagany przedmiot do wyboru 

poziom 
podstawowy 

poziom 
rozszerzony 

poziom 
podstawowy 

poziom 
rozszerzony 

9,00 – 10,00 100% 1 2 2 4 
8,00 – 8,95 90% 0,90 1,80 1,80 3,60 
7,00 – 7,95 75% 0,75 1,50 1,50 3,00 
6,00 – 6,95 60% 0,60 1,20 1,20 2,40 
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5,00 – 5,95 45% 0,45 0,90 0,90 1,80 
4,00 – 4,95 30% 0,30 0,60 0,60 1,20 

 

 

5. Punkty rankingowe za świadectwo „matura międzynarodowa” (dyplom European 
Baccalaureate) 

wynik na 
dyplomie IB 

odpowiednik 
matury polskiej 

PUNKTY SWWS 
przedmiot wymagany przedmiot do wyboru 

poziom 
podstawowy 

poziom 
rozszerzony 

poziom 
podstawowy 

poziom 
rozszerzony 

7 100% 1 2 2 4 
6 85% 0,85 1,7 1,7 3,4 
5 71% 0,71 1,42 1,42 2,84 
4 57% 0,57 1,14 1,14 2,28 
3 42% 0,42 0,84 0,84 1,68 
2 28% 0,28 0,56 0,56 1,12 
1 14% 0,14 0,28 0,28 0,56 

 
 
 

6. * Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych w świadectwie maturalnym 
(zagranicznym):  

 

Skala ocen stosowana w Ukrainie Skala ocen stosowana w Białorusi Skala ocen „nowej matury” 

                              12 10 100 

11 9 90 

10 8 80 

9 7 70 

8 6 60 

7 5 50 

6 4 40 

5 3 30 
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* Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji 

Ocena na świadectwie maturalnym   

Skala ocen polskiej 
„nowej matury” Skala 1 - 5 Skala 1 – 6 

1 1 100 

2 2 80 

3 3 55 

4 4 30 

5 5 – 6 0 

 

* Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie 

Poziom A 
Oceny 

Skala ocen polskiej 
„nowej matury” 

10 100 

9 90 

8 80 

7 70 
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6 60 

5 50 

4 40 

 

* Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii 

USA, Wielka Brytania Irlandia 

Oceny Skala ocen polskiej 
„nowej matury” Poziom HL Oceny Skala ocen polskiej 

„nowej matury” 

A, A+, A* 100 A1 100 

A- 94 A2 94 

B+ 87 B1 88 

B 80 B2 82 

B- 75 B3 76 

C+ 67 C1 70 

C 60 C2 64 

C- 54 C3 58 
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D+ 46 D1 52 

D 40 D2 46 

D- 33 D3 40 

E 25     

 

*Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji 

Ocena na świadectwie 

  

Skala ocen polskiej 
„nowej matury” 

Skala 5-2 Skala 5 -1 

Skala literowa 

Od 2010 
r. 

Od 2011 
r. 

5 5 MVG A 100 

      B 85 

4 4 VG C 70 

      D 55 

3 3 G E 40 
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2 2-1 IG F 0 

*Świadectwo maturalne uzyskane we Francji 

Oceny Skala ocen polskiej 
„nowej matury” 

20 100 

19 94 

18 87 

17 80 

16 74 

15 67 

14 60 

13 54 

12 46 

11 40 

10 33 
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* Oceny z ocen uzyskanych na świadectwach maturalnych wymienionych w pkt 6, w tym  uwzględnionych na 
High School Diploma, po przeliczeniu na punkty procentowe traktowane są jak wyniki z matury podstawowej.  

* Wyniki z egzaminów SAT/ACT/AP po przeliczeniu na punkty procentowe uznawane są jak wyniki matury 
rozszerzonej. 

* Decyzja, które przedmioty uwzględnić w ramach przedmiotów obowiązkowych, należy do komisji 
rekrutacyjnej. 

* Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję. 
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