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Nabór wciąż trwa. Kolejni kandydaci są już po drugim jego
etapie

Katarzyna Zdanowicz
01.09.2022

Po pomyślnie zdanych egzaminach 32 kandydatów ubiegających się o
przyjęcie do służby w Straży Granicznej niewiele dzieli już od
pozostania funkcjonariuszem Straży Granicznej.

W dwudniowych (30-31.08.2022) zmaganiach do drugiego etapu, prawie już kończącego
procedurę rekrutacji  przystąpiło  39 osób.  Kandydaci  do służby musieli  zmierzyć  się  z
testem z wiedzy ogólnej, z języka obcego oraz testem sprawności fizycznej. W sumie wynik
pozytywny otrzymało 32 osoby ( 9 kobiet i 23 mężczyzn), przed którymi jeszcze badanie
psychofizjologiczne  i  komisja  lekarska.  Całość  nadzorowała  komisja  egzaminacyjna,  w
której skład weszli funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG i przedstawiciele Biura Spraw
Wewnętrznych SG.

Szanse  na  przyjęcie  w  szeregi  funkcjonariuszy  ma  każdy,  kto  pomyślnie  przejdzie
procedurę  kwalifikacyjną.  Wszystkim  zainteresowanym  przypominamy,  że  Komendant
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby. Od 1
stycznia 2022 roku osoby, które chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej
mają możliwość ustalenia terminu złożenia dokumentów za pomocą modułu „Nabór do
służby w SG”. Zainteresowane osoby mogą dzwonić również pod numer telefonu 85 714
55 33.

Co oferujemy ?

- stabilne warunki służby;

płace po przyjęciu do służby:

                    do 26 lat – 3.370,37 zł (netto)

           powyżej 26 lat – 3.256,37 zł (netto)

            a po ukończeniu szkolenia podstawowego:

                    do 26 lat – 4.684,32 zł (netto)

           powyżej 26 lat – 4.396,32 zł (netto)

https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html
https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html


wyposażenie w niezbędne umundurowanie;

coroczny równoważnik pieniężny na umundurowanie;

płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 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;

- bogata ofertę szkoleniową i rozwój zawodowy;

- udział w misjach poza granicami kraju.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na naszej stronie internetowej w
zakładce nabór do służby.

Rekrutacja do służby w Straży Granicznej trwa. Dołącz do nas ! Czekamy na Ciebie!
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