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  Okręgowa Izba Pielęgniarek               

  i Położnych w Łomży   

   ul. Szosa Zambrowska 1/19 

      18-400 Łomża  
 

 

Uprzejmie informuję, że Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze poszukuje 

kandydata do pracy w Służbie Więziennej na stanowisko: 

 

młodsza pielęgniarka / młodszy pielęgniarz 

 

 Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: co najmniej średnie kierunkowe, prawo 

wykonywania zawodu. Służba będzie pełniona w systemie jednozmianowym lub 

wielozmianowym. Aktualnie na stanowisku obowiązuje jednozmianowy rozkład czasu służby, 

który polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. W zależności 

od potrzeb może zostać wprowadzony wielozmianowy rozkład czasu służby, który polega na 

pełnieniu służby na zmiany trwające po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne od 

służby albo 48 godzin, jeżeli zadania służbowe były wykonywane w porze nocnej. Służba może 

być pełniona również w dni wolne i święta. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami 

pozbawionymi wolności. 

Przewidywany termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej: 20 września 

2021r.  

Wynagrodzenie: brutto 3.956,00 zł (netto 3.284,00 zł). 

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 

1) posiadająca obywatelstwo polskie, 

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, 

3) korzystająca z pełni praw publicznych, 

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, 

5) 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, 

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o 

ochronie informacji niejawnych,  
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7) wykształcenie  co najmniej średnie - preferowane wyższe z zakresu ekonomii lub finansów  

i rachunkowości  

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. 

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów: 

Ze względu na wprowadzony stan epidemii kandydaci do Służby Więziennej wymagane 

dokumenty składają drogą elektroniczną na adres: Zakład Karny w Czerwonym Borze: 

zk_czerwony_bor@sw.gov.pl  a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą  przesyłki 

pocztowej poleconej na adres Zakładu Karnego w Czerwonym Borze: 18 – 400 Łomża, Czerwony 

Bór 2, do dnia 28 lipca 2021 r. z dopiskiem „Nabór 16 / 2021”. Podanie należy kierować do 

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  w Białymstoku; 

 

Wymagane dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska służbowego (ze 

wskazaniem możliwości komunikowania się drogą elektroniczną, w takim przypadku proszę 

podać adres e-mail do kontaktu), 

2) wypełnioną ankietę personalną (załącznik nr 1), 

3) świadectwa pracy lub służby, 

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne, 

5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik 

nr 2), 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez 

kandydata, a zawartych w dokumentach innych niż wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 

 Z uwagi na pilną potrzebę zatrudnienia funkcjonariusza na stanowisko                                          

mł. pielęgniarki/mł. pielęgniarza, uprzejmie proszę o rozpowszechnienie powyższego 

ogłoszenia, celem przedstawienia oferty osobom ewentualnie zainteresowanym 

zatrudnieniem w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.    

 

         Z poważaniem  

 

 

Wykonano w 1 egz.: 
 Adresat – fax/poczta elektroniczna   
  
 

L.dz…………………..………/2021 

 


