
 

 

 

                 

INFORMACJE O FIRMIE 

Pełna nazwa 

firmy/instytucji: 

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. Henryka Minkiewicza w 

Białymstoku 

Branża: Służba mundurowa 

Adres: 15-370 Białystok, ul. Bema 100 

Osoba do kontaktu: kpt. SG Krzysztof Kucejko 

Telefon/Fax: 727 009 542, fax. 85 7145717 

E-mail: krzysztof.kucejko@strazgraniczna.pl 

 

INFORMACJE O OFERCIE 

Oferowane stanowisko 

pracy: 

funkcjonariusz 

Liczba poszukiwanych osób: Nabór prowadzony w systemie ciągłym. Limit przyjęć na 2020 r. – 70 osób. 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

województwo podlaskie 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

x Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: System zmianowy lub jednozmianowy 

Zakres obowiązków: 

Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.) 

Wymagania: 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: 

 posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, 

 o nieposzlakowanej opinii, 

 niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

 korzystająca w pełni z praw publicznych, 

 posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, 

 posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w 

formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie 

służbowej, której gotowa jest się podporządkować, 

 dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów 

określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 

 która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, 

zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 b ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 

października 1990 r. (t.j. Dz.U.2016.1643 ze zm.), może być przyjęty do 

służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat, z 

zastrzeżeniem art. 31 ust. 1 d ww. ustawy. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności 

przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat 

niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 1 b, może być przyjęty do 

służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży 

Granicznej (art. 31 ust. 1 c ww. ustawy). 

 

Oferowane warunki 

zatrudnienia: 

Nabór realizowany jest pod kątem planowanych przyjęć do służby, w 

szczególności do Placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na 

zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. 

Oferujemy: 

 

      Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 

BIURO KARIER 

15-213 Białystok 

tel.: 85 713 15 91 

    e-mail: j.danik@wswfit.com.pl 
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- stabilne warunki służby; 

- płace na wstępie 2 350 zł (netto), a po ukończeniu szkolenia podstawowego 

(ok. 7 miesięcy) od 3 300 zł (netto); 

- wyposażenie w niezbędne umundurowanie; 

- coroczny równoważnik pieniężny na umundurowanie; 

- płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 30 dni; 

- dofinansowanie do wypoczynku; 

- urlopy dodatkowe; 

- nagrodę roczną tzw. „trzynastkę” 

- nagrody jubileuszowe; 

- zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z pobliskich 

miejscowości; 

- równoważnik za brak kwatery; 

- bogatą ofertę szkoleniową i rozwój zawodowy; 

- udział w misjach poza granicami kraju. 

 

Rodzaj umowy: Stosunek służbowy 

Wymagane dokumenty 

aplikacyjne (np. CV, list 

motywacyjny, zdjęcie): 

Komplet dokumentów składa się z: 

  

 podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej 

kierowanego do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 

wzór podania  

 wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata do służby 

w SG (kwestionariusz wypełniamy odręcznie, czytelnie, pismem 

drukowanym, bez żadnych skreśleń, pełnymi zdaniami; odpowiedź 

„TAK” lub „NIE” nie jest odpowiedzią wyczerpującą), 

kwestionariusz osobowy do pobrania  

pomoc w wypełnieniu kwestionariusza 

osobowego  

wzór wypełnienia kwestionariusza osobowego  

 dwóch aktualnych kolorowych fotografii w formacie 

wymaganym do dowodu osobistego, 

 kserokopii dowodu osobistego, 

 kserokopii książeczki wojskowej (o ile kandydat jest objęty 

ewidencją wojskową; kserujemy strony z adnotacjami, a w przypadku 

kandydatów ze średnim wykształceniem – informację o przeniesieniu 

do rezerwy) albo legitymacji służbowej żołnierza 

zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o 

http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/126371/wzorprosba.pdf
http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/126371/wzorprosba.pdf
http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/135639/kwestionariuszosobowykandydata-najnowszy11042018.pdf
http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/135639/kwestionariuszosobowykandydata-najnowszy11042018.pdf
http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/136232/pomocwwypelnieniukwestionariuszaosobowego2018.pdf
http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/136232/pomocwwypelnieniukwestionariuszaosobowego2018.pdf
http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/136232/pomocwwypelnieniukwestionariuszaosobowego2018.pdf
http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/140714/kwestionariuszosobowywzorwypelnienia2018.pdf
http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/140714/kwestionariuszosobowywzorwypelnienia2018.pdf


zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, 

 kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc 

pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku 

pracy lub służby, 

 kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z 

Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed 

sześcioma miesiącami licząc od dnia złożenia podania o przyjęcie do 

służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne 

poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do 

informacji niejawnych uznawane w SG), 

 kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne 

(świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości, 

dyplomy ukończenia studiów wyższych, prawo jazdy, uprawnienia 

instruktorskie itp.), 

 kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata, 

 kserokopii odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile 

dotyczy to kandydata, 

 kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona 

personalna oraz strony z adnotacjami dotyczącymi wyjazdów), 

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe 

umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające. 

Składając podanie kandydat przedkłada do wglądu: 

 oryginały ww. dokumentów, 

 posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, 

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile 

poświadczenie takie uzyskał, 

 inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z 

odrębnych przepisów. 

Sposób aplikowania:  
osobiście 

 

Data ważności oferty: bezterminowa 

 

 


