
 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                 Szanowni Panowie Komendanci, 

                                 Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Pracownicy Policji, Szanowni Państwo, 

               

         z okazji przypadającego 24 lipca Święta Policji pragnę wyrazić uznanie i przekazać najlepsze 
życzenia wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Policji w garnizonie 
podlaskim oraz całej Polsce. 

          Cieszę się, że dzięki działaniom podejmowanym w ostatnich latach przez państwo polskie 
zdecydowanie poprawiły się warunki służby policjantów i wypełniania zadań przez pracowników Policji. 
Dzięki programom modernizacji służb mundurowych wprowadzonym i zrealizowanym przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości zostało zbudowanych i zmodernizowanych wiele komend, komisariatów i posterunków 
Policji, zakupiono nowy sprzęt transportowy, uzbrojenie i wyposażenie policjantów, a także podwyższone 
zostały uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia pracowników. 

          Mam satysfakcję, że w latach, gdy jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji 
nadzorowałem Policję i inne służby mundurowe, udało się w województwie podlaskim odtworzyć 16 
spośród zlikwidowanych wcześniej posterunków Policji, dla części z nich zbudować nowe obiekty, 
zmodernizować Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku i część komend powiatowych, wybudować 
centrum logistyczne w Białymstoku i przeprowadzić remonty wielu innych policyjnych obiektów. 
Policjanci i pracownicy komend, komisariatów i posterunków Policji w województwie podlaskim, tak jak 
w całej Polsce, skorzystali z długo oczekiwanych podwyżek uposażeń i wynagrodzeń. Proces ten powinien 
być i będzie kontynuowany w następnych latach. 

        Realizowany program działań prewencyjnych wyrażający się w dewizie „Policja blisko ludzi i dla 
ludzi”, wzmocnienie etosu policjanta, przywracanie posterunków Policji, spotkania z mieszkańcami 
i  konsultacje społeczne, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zapewnienie porządku 
i  bezpieczeństwa wszystkich dużych zgromadzeń , także tych o charakterze międzynarodowym  i inne 
działania przyniosły w efekcie w 2019 roku największe w całym 30 - leciu, sięgające 75% zaufanie 
społeczne do Policji. Co ciekawe, miało to miejsce w czasie intensywnych ataków politycznych 
i  medialnych na polską Policję, na niektórych komendantów i na mnie jako ministra nadzorującego tę 
formację. 

         Wyrażam podziękowanie funkcjonariuszom Policji w województwie podlaskim oraz wszystkim 
polskim policjantom za codzienną profesjonalną służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli. 
Dziękuję za zaangażowanie w walkę z epidemią koronawirusa, za wsparcie dla Straży Granicznej 
w  ochronie granicy polsko - białoruskiej i integralności państwa polskiego, za zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas budowy zapory granicznej, a także za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem w związku 
z  konsekwencjami agresji rosyjskiej na Ukrainę i pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

          

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
Jarosław Zieliński 



     Z okazji Święta Policji życzę wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz Pracownikom cywilnym 
satysfakcji ze służby i pracy, dzięki której Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Jak wynika z badań, ponad 
90% obywateli czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Życzę także, aby kolejny etap 
poprawy warunków służby i płacy w ramach nowego, trzeciego już programu modernizacji służb 
mundurowych przyniósł jak najlepsze efekty i tego, abyście cieszyli się jak najwyższym uznaniem 
społecznym, na jakie zasługuje Wasza trudna służba i praca. 
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       Poseł Rzeczypospolitej Polskiej  

 Członek Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych  

 Przewodniczący Stałej Podkomisji ds. Modernizacji Policji, 

                                                      Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 
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