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w obrębie aż 3 województw.

Funkcjonariusze pełnią służbę w województwach:

- lubuskim:

- wielkopolskim:

- dolnośląskim:

komenda oddziału,
placówki SG w: Gorzowie Wlkp.,
Świecku, Tuplicach, 
Zielonej Górze-Babimoście

placówki SG w: Kaliszu,
Poznaniu-Ławicy

placówki SG w: Jeleniej Górze,
Kłodzku, Legnicy, Zgorzelcu,
Wrocławiu-Strachowicach

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 
realizuje zadania w obrębie aż 3 województw.

1. osobiste złożenie kompletu dokumentów1. osobiste złożenie kompletu dokumentów

2. wstępna rozmowa kwalikacyjna2. wstępna rozmowa kwalikacyjna

3. werykacja danych kandydata3. werykacja danych kandydata

4. test psychologiczny4. test psychologiczny

5 / 6. badanie psychozjologiczne (wariograf)5 / 6. badanie psychozjologiczne (wariograf)

5 / 6. II etap - testy 
(sprawność zyczna, wiedza ogólna, 
język obcy) i rozmowa kwalikacyjna

5 / 6. II etap - testy 
(sprawność zyczna, wiedza ogólna, 
język obcy) i rozmowa kwalikacyjna

7. rejonowa komisja lekarska7. rejonowa komisja lekarska
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szeroka specyka zadań

13 pensja

godna emerytura

duma i satysfakcja ze służby Ojczyźnie

stabilne, stałe zatrudnienie od 1 dnia służby

możliwość rozwoju zawodowego
(awans na wyższy stopień / wyższe stanowisko)

poczucie przynależności do zespołu

płatny urlop

(możliwość realizacji zadań w pionie:
granicznym, operacyjno-śledczym, cudzoziemskim, 
kadr, logistyki, nansów, informatyki, kontroli,
zabezpieczenia działań, etc.)

po przyjęciu do służby, jako kursant:
dla osób <26 roku życia: 3402,22 zł netto,
dla osób >26 roku życia: 3234,22 zł netto
+ wysługa,
po kursie podocerskim, tj. po ok. 7 m-cach:
dla osób <26 roku życia: 4677,04 zł netto,
dla osób >26 roku życia: 4271,04 zł netto
+ wysługa)
w służbie stałej (na najniższym stanowisku):
dla osób <26 roku życia: 4758,94 zł netto,
dla osób >26 roku życia: 4336,94 zł netto
+ wysługa  * dane wg stanu na 24 marca 2022 r.



wspólne polsko-niemieckie patrole
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o nieposzlakowanej opinii

korzystająca w pełni z praw publicznych

o wykształceniu 
co najmniej średnim
lub średnim branżowym

gotowa podporządkować
się szczególnej dyscyplinie

dająca rękojmię zachowania 
tajemnicy /stosownie do wymogów 

określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych/

która pozytywnie zakończy 
postępowanie kwalikacyjne

o uregulowanym stosunku do
służby wojskowej /nie dotyczy kobiet 

oraz absolwentów szkół wyższych/

posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie

posiadająca zyczną i psychiczną zdolność do służby

niekarana za przestępstwo (w tym skarbowe)
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podanie o przyjęcie do służby w SG
(adresowane do Komendanta Nadodrzańskiego OSG)

dwie aktualne kolorowe fotograe
(w formacie jak do dowodu osobistego, tj. 3,5 x 4,5 cm)

dowodu osobistego

książeczki wojskowej lub legitymacji 
służbowej żołnierza zawodowego
(jeśli dotyczy)

świadectw pracy z poprzedniego 
zatrudnienia (jeśli dotyczy)

zaświadczenia o niekaralności
(tylko jeśli posiadasz aktualne
poświadczenie bezpieczeństwa)

dokumentów potwierdzających
wykształcenie / kwalikacje

odpisu skróconego aktu
urodzenia

odpisu skróconego aktu
małżeństwa (jeśli dotyczy)

paszportu (o ile posiadasz)



oraz badania psychozjologicznego.

Postępowanie składa się z II etapów,

łącznie

Postępowanie składa się z II etapów, które przeprowadza się:

w jednostce, która prowadzi nabór (oddział),

w jednym z ośrodków szkolenia SG (Koszalin, Kętrzyn, 
Lubań) lub w jednostce, która prowadzi nabór (oddział).

- I etap:

- II etap:

Kandydat do służby w SG musi
spełnić  nw. warunki:łącznie

- otrzymać pozytywną ocenę z I etapu postępowania,

- uzyskać minimum 12 punktów w II etapie postępowania,

- uzyskać pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej,

- zostać uznanym za osobę dającą rękojmię/gwarancję 
   zachowania tajemnicy.

- przejść pozytywnie badanie psychozjologiczne,

oraz badania psychozjologicznego.

jasne kryteria



I etap postępowania

Przedstawiciel Straży Granicznej informuje cię o przebiegu
postępowania kwalikacyjnego oraz dokonuje wstępnego 
sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza
osobowego i kompletności twoich dokumentów
(w przypadku złożenia niekompletnych lub wadliwie 
wypełnionych dokumentów, podanie może zostać 
zwrócone celem poprawy, uzupełnienia).
W oparciu o przekazaną dokumentację wstępnie
ocenia się, czy spełniasz ustawowe wymogi.

Rozmowę przeprowadza komisja powołana przez 
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG.
Jej celem jest ocena twoich umiejętności 
(poziomu elokwencji, autoprezentacji, 
nawiązywania kontaktu, poprawności 
w formułowaniu myśli), a także poznanie
twoich zainteresowań, kwalikacji, wiedzy 
o SG oraz motywacji do podjęcia służby.

Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach
i kartotekach prawdziwości danych, 
które zawarłeś w kwestionariuszu 
osobowym. Ma na celu ustalenie, czy 
dajesz rękojmię zachowania tajemnicy.

złożenie podania o przyjęcie do służby

wstępna rozmowa kwalikacyjna

werykacja danych kandydata

badanie psychologiczne

Test pisemny i rozmowa z psychologiem.
Ma na celu określenie predyspozycji 
intelektualnych i osobowościowych.



Zauważ, że w odróżnieniu od I etapu, ten etap
odbywa się w całości w ciągu jednego dnia.

Uzyskanie z jednego z testów 
wyniku „0 pkt", bądź nieprzystąpienie 

do któregoś z nich uniemożliwi ci udział 
w kolejnych testach i rozmowie kwalikacyjnej.

 

Kandydaci posiadający kwalikacje
zawodowe szczególnie przydatne w służbie

mogą zostać zwolnieni z odbycia II etapu.
Wykaz tego rodzaju kwalikacji określa 

rozporządzenie (nazwę znajdziesz na okładce).





Możesz przystąpić do próbnego testu sprawności 
(przeprowadza się go w oddziale, co najmniej 7 dni

przed terminem rozpoczęcia II etapu postępowania).





                       jako kursant 
masz zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie

oraz (tak, już wtedy) - wynagrodzenie

zauważ, że

Po przyjęciu do służby czeka cię:
3,5-miesięczne szkolenie podstawowe
(w jednym z 3 ośrodków szkolenia SG),
1-miesięczna praktyka 
(w jednej z placówek naszego oddziału),
3-miesięczne szkolenie podocerskie
(w jednym z 3 ośrodków szkolenia SG).

-

-

-

Po pozytywnym ukończeniu wszystkich
komponentów postępowania, zostajesz 

skierowany do rejonowej komisji lekarskiej 
podległej MSWiA, celem uzyskania 

orzeczenia o zycznej i psychicznej 
zdolności do służby.

Czyli badanie przy użyciu wariografu. Przeprowadza się je 
po uzyskaniu pozytywnej opinii z badania psychologicznego, 

a przed skierowaniem do komisji lekarskiej. 
Przeprowadza je komórka  Komendy Głównej 

Straży Granicznej właściwa w sprawach osobowych.

II etap - rozmowa kwalikacyjna

badanie psychozjologiczne

komisja lekarska



po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Dokumenty można składać (pamiętaj          OSOBIŚCIE) 
w komendzie NoOSG lub w wybranej placówce Straży Granicznej 
po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Komenda Nadodrzańskiego Oddziału SG:
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel.: 68 358 2326, 68 358 2261, 
68 358 2076, 68 358 2204

nabor.noosg@strazgraniczna.pl

PSG w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Strażacka 36a , 66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 721 1353 , 95 721 1350

PSG w Świecku
skr. pocztowa 63 , 69-100 Słubice

tel.: 95 759 0202 , 721 960 120

PSG w Jeleniej Górze
ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra

tel.: 75 769 9403 , 75 769 9431

PSG w Tuplicach
ul. Parkowa 1 , 68-219 Tuplice
tel.: 68 362 5250 , 68 362 5210

PSG w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel.: 74 811 6423 , 74 811 6424 , 74 811 6479 

PSG we Wrocławiu-Strachowicach
ul. Graniczna 190 , 54-530 Wrocław

tel.: 71 358 4787 , 71 358 4716 , 71 358 4757
71 358 4744 , 797 337 927

PSG w Legnicy
ul. Partyzantów 22-23, 59-220 Legnica

tel.: 797 338 561 

PSG w Zgorzelcu
ul. Boh. II Armii WP 14, 59-900 Zgorzelec

tel.: 75 779 7228 , 75 779 7261

PSG w Poznaniu-Ławicy
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Bukowska 285 , 60-189 Poznań

tel.: 61 861 1350 , 61 861 1358

PSG w Kaliszu
ul. J. Sułkowskiego 9, 62-800 Kalisz

tel.: 62 753 8052 , 62 753 8032 , 62 753 8030

PSG w Zielonej Górze-Babimoście
ul. K. Wielkiego 12, 65-047 Zielona Góra

tel.: 68 329 5837 , 68 329 5838



Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 10 lutego 2006 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania kwalikacyjnego 

w stosunku do kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do służby w Straży Granicznej 

Ustawa z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej


