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Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu 

       

       Szanowny Pan 

       płk SG Robert Inglot 

Komendant Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej 
 

Szanowny Pan 

płk SG Grzegorz Skorupski 

       p.o. Komendanta Centrum  

       Szkolenia Straży Granicznej 

       w Kętrzynie 

 

 

Szanowni Panowie Komendanci, 

Szanowne Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i Pracownicy, 

Szanowni Państwo, 

 
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach Święta Straży Granicznej 

w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, które odbywają się dziś w Kętrzynie. 

Żałuję, że mimo wcześniejszych planów ze względu na nieprzewidzianą kolizję obowiązków 

nie mogę w niej uczestniczyć. Proszę zatem tą drogą przyjąć słowa okolicznościowej refleksji. 

Straż Graniczna jako spadkobierczyni powołanego w 1924 roku Korpusu Ochrony 

Pogranicza kultywuje i rozwija dziś piękną oraz chlubną tradycję ochrony granic 

Rzeczypospolitej Polskiej. Formacja ta pełni ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa 

i obywateli, a także w zwalczaniu przestępstw narażających Skarb Państwa na straty 

finansowe. Dzięki Waszej służbie Polacy, a także wszyscy, którzy przybywają do naszego 

kraju mają zapewnione bezpieczeństwo. Badania opinii publicznej potwierdzają, że około 

90 % obywateli czuje się bezpiecznie w naszym kraju. Funkcjonariusze polskiej Straży 

Granicznej biorą także udział w misjach zagranicznych i wykonują w sposób profesjonalny 

wyznaczone im zadania w ramach współpracy międzynarodowej, czym umacniają dobre 

imię Polski za granicą. Zdobywają również w ten sposób cenne doświadczenie, które będzie 
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przydatne w dalszej ich służbie na rzecz bezpieczeństwa Polski, strefy Schengen i Unii 

Europejskiej. 

Straż Graniczna to formacja o dużym potencjale, która realizuje swoje zadania  

w sposób sprawny i fachowy. Aby zapewnić dobre warunki służby funkcjonariuszy oraz jej 

skuteczność rząd Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji wdraża program modernizacji służb mundurowych na latach 2017-2020,  

w ramach którego dla Straży Granicznej przewidziana została kwota 1 mld 267 mln złotych. 

Środki te przeznaczone są na modernizację infrastruktury Straży Granicznej, a więc budowę  

i remonty obiektów, zakup nowego sprzętu, samochodów i wyposażenia, a także na 

podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników. Jestem przekonany, 

że podobnie jak w przypadku pierwszego programu modernizacji z 2007 roku 

przygotowanego przez rząd Premiera Jarosława Kaczyńskiego, środki te zostaną również 

dobrze wykorzystane. 

Dziękuję wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom, a także pracownikom 

Straży Granicznej za służbę i pracę dla bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. Życzę wielu 

sukcesów i satysfakcji z misji pełnionej wobec Polski i społeczeństwa. W jubileuszowym roku 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poświęćmy jeszcze bardziej niż dotąd nasze 

serca, myśli i czyny suwerennej, niepodległej i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

 

 

      Z wyrazami szacunku 

 

        Sekretarz Stanu  

           w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

         i Administracji 
 

       Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

                          
                                                                         

                                           Jarosław Zieliński 

 

 

 

 

Warszawa, 18 maja 2018 roku 


