Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zieliński

Szanowni Komendanci,
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Pracownicy Cywilni Policji,
Z okazji corocznego Święta Policji oraz 101. rocznicy powstania polskiej Policji
Państwowej pragnę podziękować wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz
pracownikom cywilnym za rzetelne wypełnianie obowiązków w służbie Ojczyźnie i jej
obywatelom. Efektem Waszego profesjonalizmu i zaangażowania jest wysoki poziom
bezpieczeństwa państwa i codzienne bezpieczeństwo Polaków.
Służba w Policji jest trudna i odpowiedzialna. Wybór tego szczególnego zawodu
i złożenie policyjnego ślubowania to wielkie zobowiązanie wobec państwa i społeczeństwa.
Decydując się na wstąpienie w szeregi Policji ślubowaliście wiernie służyć Narodowi oraz
strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia, a przy
wykonywaniu obowiązków służbowych pilnie przestrzegać przepisów prawa. Każdy
policjant powinien być wzorem postawy dla innych, tak w godzinach służby, jak
i w każdym innym czasie. To niełatwe zadanie i wielkie wyzwanie.
Dzięki

wspólnym

wysiłkom,

zwłaszcza

podejmowanym

od

wyborów

parlamentarnych 2015 roku, Policja cieszy się dzisiaj najwyższym od kilkudziesięciu lat
zaufaniem społecznym. Dobrze ocenia jej pracę 75% Polaków. Potwierdzeniem tej oceny
jest wysokie poczucie bezpieczeństwa – aż 98% obywateli czuje się bezpiecznie w miejscu
zamieszkania i w najbliższej okolicy. Polska jest postrzegana jako bezpieczna również
przez obywateli innych państw, którzy coraz częściej wybierają nasz kraj jako miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej czy wyjazdów turystycznych.
Efekty te nie są dziełem przypadku. Są wynikiem codziennej pracy wszystkich
funkcjonariuszy i ich kadry dowódczej, pracowników Policji, ale i konsekwentnej polityki
rządu w dziedzinie bezpieczeństwa, wzmocnienia służb mundurowych poprzez proces ich
modernizacji i zwiększenie nakładów finansowych, mają także swoje źródło
w przywróceniu etosu Policji oraz jej służebnej roli wobec społeczeństwa.
Wyrazem tej polityki jest odtwarzanie zlikwidowanych za rządów PO posterunków
Policji, wprowadzenie nowej możliwości interaktywnych kontaktów Policji ze

społeczeństwem w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zwiększona
aktywność dzielnicowych, budowa nowych komend i komisariatów, zakup nowoczesnego
sprzętu i środków transportu oraz znaczące podwyżki uposażeń.
Mam satysfakcję, że w latach 2015-2019, nadzorując w ramach swoich obowiązków
w MSWiA polską Policję, mogłem razem z Wami kształtować i realizować powyższe cele
i zadania. Wymagają one intensywnej i twórczej kontynuacji.
Tegoroczne obchody Święta Policji przebiegają w warunkach epidemii i są nad
wyraz ograniczone. Zapracowaliście na to, aby o Waszych osiągnięciach i zasługach
widziało całe społeczeństwo. Mam więc nadzieję, że kolejne policyjne uroczystości będą
znów, tak jak w ostatnich kilku latach, organizowane w reprezentacyjnych miejscach
naszych miast i powiatów, a nie w zamkniętych salach policyjnych komend.
Serdecznie gratuluję funkcjonariuszom i pracownikom, którzy otrzymali w tym roku
zasłużone awanse, odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody i wyróżnienia.
Życzę wszystkim jak najlepszych owoców policyjnej służby na rzecz
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, które stanowi jedną z najważniejszych wartości
w niepodległej, suwerennej i demokratycznej Polsce.
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