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Nabór do s?u?by w Nadodrza?skim Oddziale Stra?y
Granicznej - 2021 r.

Komendant Nadodrza?skiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w Kro?nie Odrza?skim wznowi?
mo?liwo?? sk?adania poda? przez kandydatów ubiegaj?cych si? o przyj?cie do s?u?by
przygotowawczej w Stra?y Granicznej.
Dokumenty od kandydatów przyjmowane b?d? tylko po wcze?niejszym telefonicznym umówieniu
terminu ich z?o?enia w: Komendzie Nadodrza?skiego Oddzia?u Stra?y Granicznej ul. Poprzeczna
1 66 – 600 Krosno Odrza?skie (tel. 68 358 2204, 68 358 2326, 68 358 2076, 68 358
2261), Placówce Stra?y Granicznej w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14
59-900 Zgorzelec (tel. 75 779 72 28, 75 779 72 61) lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej
pod adresem: nabor.noosg@strazgraniczna.pl. W celu bezpo?redniego i szybszego ustalenia daty,
godziny oraz miejsca z?o?enia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni s? o korzystanie
przede wszystkim z mo?liwo?ci telefonicznego kontaktu.
UWAGA!
W przypadku osobistego stawienia si? na czynno?ci zwi?zane z procedur? naboru do s?u?by w
Stra?y Granicznej kandydat zobowi?zany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji
Organizacji i Naboru Wydzia?u Kadr i Szkolenia NoOSG o:
– wyst?powaniu u niego objawów wskazuj?cych na chorob? zaka?n?,
– odbywaniu przez niego obowi?zkowej izolacji lub kwarantanny,
– zamieszkiwaniu z osob?, która jest poddana obowi?zkowej izolacji lub kwarantannie,
– kontakcie z osob? podejrzan? o zaka?enie, zachorowanie lub skierowan? do izolacji w przeci?gu
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ostatniego tygodnia.
Ponadto kandydat zobowi?zany jest do posiadania maseczki zas?aniaj?cej usta i nos oraz
jednorazowych r?kawiczek w trakcie pobytu na terenie komendy, b?d? placówki NoOSG, a tak?e
posiadania przy sobie w?asnych, niezb?dnych artyku?ów biurowych.
Jednocze?nie w miar? mo?liwo?ci zaleca si? przyjazd do komendy, b?d? placówki NoOSG
indywidualnym ?rodkiem transportu.
Komendant G?ówny SG okre?li? przewidywan? liczb? osób do przyj?cia do s?u?by w
Nadodrza?skim Oddziale SG – do ko?ca 2021 r. – 60 osób. W przypadku przyj?cia do s?u?by
kandydat zostanie mianowany na stanowisko kursanta w 01 grupie uposa?enia zasadniczego
(zarobki oko?o 2600 z? netto) do czasu zako?czenia szkolenia, po uko?czeniu kursu na
stanowisko zaszeregowane w 02 grupie uposa?enia zasadniczego (zarobki oko?o 3600 z? netto).
Szczegó?owych informacji dotycz?cych przebiegu procedury kwalifikacyjnej
udziela: Nadodrza?ski Oddzia? Stra?y Granicznej Sekcja Organizacji i Naboru Wydzia?u Kadr i
Szkolenia ul. Poprzeczna 1 66 – 600 Krosno Odrza?skie tel. 68358 22 04, 68358 23 26
poniedzia?ek – pi?tek w godzinach 7.30 – 15.30, e-mail:nabor.noosg@strazgraniczna.pl
Szczegó?owe informacje
?ród?o: Nadodrza?ski Oddzia? Stra?y Granicznej
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