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Nabór do Nadwiślańskiego Oddziału SG trwa. Dołącz do nas.

14.07.2020

Po kilku tygodniach przerwy Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
wznowił nabór do służby. Po pozytywnym ukończeniu procesu
rekrutacji i szkoleń, nowi funkcjonariusze będą pełnić służbę w
placówkach Straży Granicznej na Mazowszu, w Łodzi oraz Bydgoszczy.

 

 

Przyjmowanie podań do Straży Granicznej wznowiono 15 czerwca. Przerwa spowodowana
była ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego związanego z
koronawirusem.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są w siedzibie komendy oddziału w Warszawie, a
także w placówkach SG znajdujących się na terenie województw:

mazowieckie – PSG Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim, PSG w
Lesznowoli Grupa Zamiejscowa w Radomiu,

łódzkie - PSG w Łodzi,

kujawsko-pomorskie - PSG w Bydgoszczy.

Każdy kandydat, aby złożyć podanie,  musi najpierw umówić się telefonicznie na
konkretny termin. W trakcie spotkania z funkcjonariuszami z Sekcji Naboru i Organizacji



Wydziału Kadr i Szkolenia obowiązują specjalne środki ostrożności. Kandydaci muszą
przynieść ze sobą maseczkę zakrywającą usta i nos, a na miejscu poddać się obowiązkowi
sprawdzenia temperatury, wypełnić ankietę informacyjną, zdezynfekować ręce i założyć
rękawiczki ochronne. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz tutaj.

Przypominamy!

Oferta służby w Straży Granicznej skierowana jest do kandydatów którzy:

nie ukończyli 35 roku życia,

posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie,

mają nieposzlakowaną opinię,

nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystają w pełni z praw publicznych,

posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do służby w uzbrojonej formacji,

dają rękojmię zachowania tajemnicy służbowej.

Po wcieleniu do służby i uroczystym ślubowaniu młodzi adepci będą poznawać graniczne
rzemiosło na szkoleniu w jednym z ośrodków szkoleniowych SG, po ukończeniu którego
zostaną skierowani do służby w placówkach SG w Warszawie, Nowym Dworze
Mazowieckim, Lesznowoli oraz Łodzi i Bydgoszczy.

Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów znajdziesz na stronie
internetowej NwOSG w zakładce Praca/Nabór do służby.               

https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/nabor-do-sluzby-oferty/nabor-do-sluzby/15726,Nabor-do-sluzby.html
https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/nabor-do-sluzby-oferty/nabor-do-sluzby/15726,Nabor-do-sluzby.html
http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/13/13-181997.jpg

