Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Szanowny Pan
insp. Andrzej Łapiński
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
Szanowny Pan
podinsp. Robert Śniecikowski
Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu

Szanowni Panowie Komendanci,
Szanowne Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i Pracownicy,
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Wojewódzkich Obchodach Święta
Policji, połączonych z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu. Żałuję,
że ze względu na obowiązki rządowe nie mogę w nich uczestniczyć. Proszę zatem tą drogą
przyjąć słowa okolicznościowej refleksji.
Służba w Policji zobowiązuje. Decydując się na wstąpienie w jej szeregi przysięgaliście
wiernie służyć narodowi i strzec bezpieczeństwa, nawet z narażeniem własnego życia.
Zakładając mundur otrzymaliście szereg uprawnień, a jednocześnie przyjęliście na siebie
wielką odpowiedzialność wobec państwa i społeczeństwa. We wszystkich podejmowanych
działaniach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
wymagamy od Was profesjonalizmu i sumiennego przestrzegania prawa. Musicie także
pamiętać, że funkcjonariusz jest zawsze na służbie, nawet poza jej godzinami. Na służbie,
a nawet w swoim czasie prywatnym niesiecie pomoc ludziom, którzy znajdują się
w niebezpieczeństwie i podejmujecie interwencje wobec tych, którzy łamią prawo. Taka
postawa stanowi wzór do naśladowania, umacnia pozytywny wizerunek Policji, zwiększa
zaufanie Polaków do całej formacji i polskiego państwa. Przede wszystkim przyczynia się
jednak do wzrostu poziomu bezpieczeństwa obywateli i wszystkich przebywających na
terenie naszego kraju.
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W ostatnim czasie dzięki wspólnym wysiłkom oraz polityce rządu i Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniliśmy wysoki poziom bezpieczeństwa, którego
miarą są nie tylko policyjne statystyki, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa
obywateli. Sprzyja temu m. in. rządowy program modernizacji służb mundurowych,
odtwarzanie posterunków Policji, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program
„Dzielnicowy bliżej nas” czy aplikacja „Moja Komenda”. Przynosi to dobre efekty, ale wciąż
jeszcze wiele jest do zrobienia. Na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać i trzeba ciągle
o nie zabiegać.
Wierzę, że sztandar przekazany dziś Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu będzie
symbolem, który pomoże budować i wzmacniać poczucie przynależności funkcjonariuszy do
policyjnej formacji, stanowiąc również wezwanie do godnego wypełniania obowiązków
wynikających z roty Waszego ślubowania. Niech będzie on także ważnym drogowskazem
w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
Dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom za codzienne rzetelne wypełnianie
obowiązków w służbie naszej Ojczyźnie i bezpieczeństwu jej obywateli. Gratuluję
otrzymanych awansów służbowych, odznaczeń, nagród i wyróżnień. Wyrażam wdzięczność
pracownikom cywilnym Policji za Wasz wkład pracy na rzecz naszego wspólnego
bezpieczeństwa.
W jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości poświęćmy
jeszcze bardziej niż dotąd nasze serca, myśli i czyny niepodległej, suwerennej
Rzeczypospolitej.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zieliński

Warszawa, 6 lipca 2018 roku
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