
Praca w Straży Miejskiej w Grodkowie 

 

 
1. Wymagania formalne: 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego  

b) uregulowany stosunek do służby wojskowej  

c) wykształcenie średnie 

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku 

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i 

umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

g) ukończone 21 lat 

h) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym 

        i)   nienaganna opinia 

 

2.   Wymagania dodatkowe: 

a) Znajomość przepisów ustawy: 

b) o strażach gminnych 

c) o samorządzie gminnym 

d) znajomość kodeksu wykroczeń 

e) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych 

f) prawo jazdy kategorii „B” 

g) dyspozycyjność i odporność na stres 

h) umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji 

 

3.  Warunki pracy: 

a) Praca patrolowa w terenie 

b) Praca zmianowa w zmiennych warunkach atmosferycznych 

c) Ośmiogodzinny czas pracy w tym praca w niedzielę i święta 

d) Umowa o pracę na czas nieokreślony po egzaminie z przeszkolenia podstawowego z                

            z wynikiem pozytywnym. 

e) Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, ekwiwalent za pranie odzieży 

służbowej, nagroda roczna, dodatek do wypoczynku, trzynasta pensja oraz inne 

dodatki do wynagrodzenia. 

 

 

4.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Ochrona porządku publicznego wynikająca z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 

gminnych, a w szczególności: 

a)  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

b)  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w     

przepisach o ruchu drogowym, 

c)  kontrola publicznego transportu zbiorowego 

d)  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych 

oraz innych miejscowych zagrożeń, 

e)  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 

albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 



zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także 

ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 

f)  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 

g)  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas        

zgromadzeń i imprez publicznych, 

h)  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich 

zamieszkania,     jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w 

miejscu publicznym,    znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 

zdrowiu albo zagrażają życiu i  zdrowiu innych osób, 

i)  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także 

inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

j) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych 

dla potrzeb gminy. 

 

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Straży Miejskiej w Grodkowie ul. 

Warszawska 44/9 (dworzec PKS), telefonicznie pod numerem 77 415 71 26 wew. 10, 

784079153 lub e-mail strazmiejska@grodkow.pl   

 

Zapraszamy kandydatów do bardzo ciekawej, niecodziennej, dającej dużo satysfakcji pracy w 

Straży Miejskiej w Grodkowie. Gwarantujemy stabilną pracę oraz wynagrodzenie, dodatki, 

szkolenia specjalistyczne, pakiet socjalny w doświadczonym zespole. 

 

 

 


