
DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BYDGOSZCZY 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848) oraz z rozporządzeniem 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1610) 

 

ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby 

w ZAKŁADZIE KARNYM W BYDGOSZCZY – FORDONIE, na następujące stanowiska: 

 

1. MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI - 2 etaty 

2. MŁODSZY REFERENT – REFERENT DZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI – 1 etat 

 

Wymagania stawiane kandydatom, określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U z 2020 r., 

poz. 848): 

„art. 38. W Służbie Więziennej służbę może pełnić osoba: 

a. posiadająca obywatelstwo polskie, 

b. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, 

c. korzystająca z pełni praw publicznych, 

d. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, 

e. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie 

karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, 

f. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych 

w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 

g. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, 

h. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.  

 

 

I. Wymagania na stanowisko MŁODSZY REFERENT – REFERENT DZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI: 

• wykształcenie minimum średnie techniczne elektroniczne, 

• wiedza w zakresie montażu i konserwacji sieci telekomunikacyjnych, 

• wiedza w zakresie instalacji, konfiguracji i eksploatacji systemów alarmowych, 

• wiedza w zakresie instalacji, konfiguracji i eksploatacji systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, 

• umiejętność wykonywania napraw i konserwacji sprzętu informatycznego i teletechnicznego. 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

• wykształcenie wyższe techniczne (teleinformatyk, informatyk, elektronik, mechatronik), 

• wiedza w zakresie instalacji, konfiguracji i eksploatacji systemów CCTV, kontroli dostępu, sieci komputerowych, 

• znajomość budowy i eksploatacji systemów okablowania strukturalnego, 

• ukończenie szkoleń oraz certyfikaty w zakresie powyższych zagadnień. 

 



Oferujemy: 

1. Stałą pracę, „na pełen etat”. 

2. Pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia. 

3. Atrakcyjne wynagrodzenie (netto: 3113,73 zł, netto dla osób do 26 r.ż.3369,73 zł). 

4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. 

5. Awanse związane z podwyższaniem uposażenia. 

 

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: 

1. Wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 

2. Wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków 

rodziny. 

3. Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. 

4. Wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia. 

5. Raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie. 

6.  Nagrody uznaniowe. 

7. Nagrody jubileuszowe. 

8. Dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie. 

9. Dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie 

pomocy finansowej na zakup mieszkania. 

 

 

II. Wymagania na stanowisko MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI: 

a. wykształcenie wyższe zawodowe (tytuł licencjata lub równorzędny); 

b. znajomość: 

• zasad działania sieci LAN i WAN, 

• systemów MS Windows, Linux, 

• zarządzania domeną Active Directory, 

• środowiska wirtualnego Hyper-V, 

• zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, 

c. umiejętność wykonywania napraw sprzętu informatycznego i teletechnicznego. 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

• wykształcenie wyższe techniczne (teleinformatyk, informatyk, elektronik, mechatronik), 

• wiedza w zakresie instalacji, konfiguracji i eksploatacji systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej,  

• wiedza w zakresie instalacji, konfiguracji i eksploatacji systemów CCTV, kontroli dostępu i systemów 



wizualizacji, 

• ukończenie szkoleń oraz certyfikaty w zakresie powyższych zagadnień. 

 

Oferujemy: 

6. Stałą pracę, „na pełen etat”. 

7. Pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia. 

8. Atrakcyjne wynagrodzenie (netto: 3319,96 zł, netto dla osób do 26 r.ż.3599,96 zł). 

9. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. 

10. Awanse związane z podwyższaniem uposażenia. 

 

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: 

10. Wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 

11. Wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków 

rodziny. 

12. Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. 

13. Wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia. 

14. Raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie. 

15.  Nagrody uznaniowe. 

16. Nagrody jubileuszowe. 

17. Dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie. 

18. Dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie 

pomocy finansowej na zakup mieszkania. 

 

Kandydat do służby składa następujące dokumenty: 

1. podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  w Bydgoszczy 

wskazując Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie oraz stanowisko o które się ubiega; 

2. wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. 

UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; 

 

3. kserokopie świadectw pracy lub służby; 

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,(tj. kserokopię świadectwa ukończenia 

szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie  dodatkowych kwalifikacji 

i uprawnień; 

5. kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy; 

6. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej; 

 

Oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

 



Dokumenty należy składać W TERMINIE DO DNIA  30.10.2020 r. 

  

1. drogą elektroniczną, na adres email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl; 

2. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul. 

Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 

w Bydgoszczy) z dopiskiem „Nabór‘’. 

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 30.10.2020 r. Dyrektor 

Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy odmówi poddania kandydata postępowaniu 

kwalifikacyjnemu. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 

(52) 5855342.  

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, 

z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 (tel. 52 585 52 52). Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Jacek Dekowski, e-mail: iod_oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl (tel. 52 585 58 

92) 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. 

a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego. 

 

 

Informacje o etapach postępowania kwalifikacyjnego i ich kolejności oraz szczegółowe informację dotyczące 
przetwarzania Państwa danych osobowych uzyskacie Państwo pod adresem: https://sw.gov.pl/praca-
oferta/og%C5%82oszenie... 
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