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ŚLUBOWANIA NOWYCH POLICJANTÓW
Data publikacji 01.06.2017

W całym kraju odbywają się ślubowania kolejnych, nowo przyjętych policjantów. To już kolejny
nabór do naszej formacji w tym roku. Funkcjonariusze ślubują służyć wiernie narodowi, chronić
porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” - między innymi te słowa roty ślubowania
wypowiedziało 51 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu
insp. Tomasz Michułka.
Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Komedy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo
przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp.
Tomasz Michułka, który podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Życzył wszystkim funkcjonariuszom
sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył natomiast zrozumienia dla
trudów tego zawodu. Do nowych policjantów traﬁły również obrazki wraz z modlitwą patrona polskiej Policji Michała
Archanioła przekazane przez ks. Mirosława Dragiela, kapelana mazowieckich policjantów.
Dzień ślubowania okazał się także ważny dla partnerki jednego z nowych policjantów. Tuż po uroczystości oświadczył
się jej, a co najważniejsze, oświadczyny, przy aplauzie zebranych gości, zostały przyjęte.
Teraz przed kandydatami kurs przygotowawczy, podczas którego będą uczyć się podstawowych przepisów prawnych,
obchodzenia z bronią i technik interwencji. Podczas całej procedury rekrutacyjnej największą liczbę punktów – 183 (na
220 możliwych) zdobyły 4 osoby: post. Michał Olkowski, post. Paweł Sobieszuk, post. Karol Duś, post. Tomasz
Królikowski. Służbę będą pełnić w Garwolinie, Łosicach, Radomiu i Żyrardowie.
Nowi policjanci, których jest łącznie 55 traﬁą po szkoleniu do Garwolina (5), Grójca (5), Kozienic (1), Łosic (2), Ostrołęki
(5), Płońska (2), Radomia (5), Siedlec (5), Sochaczewa (5), Wyszkowa (2), Żyrardowa (4), SPPP Płock (6), SPPP Radom
(8).
***
Dziś w sali odpraw Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się ślubowanie policjantów. Dziś do grona warmińskomazurskich funkcjonariuszy dołączyło kolejnych 20 nowo przyjętych – 5 kobiet i 15 mężczyzn. Z tej grupy 11 osób
legitymuje się wykształceniem wyższym.Po odbyciu kursu podstawowego funkcjonariusze wrócą do jednostek
macierzystych. Najwięcej, bo aż 5 policjantów ma przydział do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.
W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka policjanci wypowiedzieli słowa roty
ślubowania.
Aby móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu nowo przyjęci policjanci musieli pozytywnie przejść wszystkie etapy
rekrutacji. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, oprócz zdania testu z wiedzy ogólnej muszą wykazać się

sprawnością ﬁzyczną oraz doskonałym zdrowiem.
Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas szkolenia
zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwaliﬁkowanej i
doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego,
nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich
macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. 5 osób uzupełni skład etatowy Oddziału Prewencji
Policji w Olsztynie, 4 osoby traﬁą do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, po 2 traﬁ do Komend Policji w
Bartoszycach i Ełku, a po 1 do komend z Olsztyna, Elbląga, Kętrzyna, Nidzicy, Olecka, Pisza, Szczytna i Ostródy.
Przypomnijmy!
Osoba, która pragnie założyć mundur, musi spełnić kilka warunków:
być obywatelem polski o nieposzlakowanej opinii
nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać zdolność ﬁzyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie
służbowej, której gotów jest się podporządkować.
Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas szkolenia
zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwaliﬁkowanej i
doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego,
nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich
macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie.
Wśród nowo przyjętych policjantów na szczególną uwagę zasługuję post. Dominika Olszewska. Policjantka ma czarny
pas w ju jitsu-tradycyjna japońska sztuka walki lub metoda walki wręcz, bez broni lub z użyciem małego oręża,
stosowana w ataku i obronie, w starciu z jednym albo kilkoma uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi przeciwnikami. Co
oznacza posiadanie czarnego pasa;
Czarny pas:
pas mistrzostwa
świadczy o posiadaniu głębokiej wiedzy na temat podstawowych technik BJJ oraz ich zaawansowanych odmian i
umiejętności zaprezentowania tej wiedzy w praktyce
wiele czarnych pasów mówi, że po osiągnięciu tego poziomu, nauka dopiero się zaczyna…, ale prawda jest taka
że na tym poziomie wiedza na temat jiu jitsu w teorii i praktyce jest już bardzo dogłębna.
W tym roku szeregi garnizonu warmińsko-mazurskiego łącznie zasili 133 funkcjonariuszy.
***
30 nowych funkcjonariuszy, w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosława Kalety, złożyło dziś
ślubowanie na sztandar. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Po
ukończeniu szkolenia podstawowego, młodzi policjanci traﬁą do jednostek na terenie całego województwa.
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - insp. Jarosław Kaleta złożył gratulacje i życzył sukcesów 30 nowoprzyjętym
policjantom garnizonu opolskiego. Młodzi funkcjonariusze ślubowali dziś na sztandar. Uroczyste ślubowanie odbyło się w
sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Teraz czeka ich półroczne szkolenie podstawowe, po
ukończeniu którego, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych naszego województwa.
***
W szeregi śląskiej policji wstąpiło 95 nowych policjantów, w tym 11 kobiet. Ślubowanie przyjął od nich Komendant

Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński. Szef śląskiego garnizonu życzył młodym adeptom policyjnego
rzemiosła zadowolenia ze służby i podziękował ich rodzinom za wpojone wartości oraz okazane wsparcie. Dzisiejsza
uroczystość była także okazją do wręczenia oﬁcerom śląskiego garnizonu rozkazów awansujących na wyższe
stanowiska.
Uroczyste ślubowanie odbyło się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Wzięli w niej udział:
Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Komendant
Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim zastępcą insp. Romanem Rabsztynem,
Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz policyjny
kapelan. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów.
Szef śląskiego garnizonu policji insp. Krzysztof Justyński podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi
stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć i strzec bezpieczeństwa. Niejednokrotnie może to kolidować z życiem
prywatnym, jednak dobro służby jest priorytetem. Komendant życzył również młodym adeptom zadowolenia z pełnionej
służby i awansów.
Już za kilka dni policjanci, którzy złożyli ślubowanie, rozpoczną kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu
podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego, gdzie
czekają na nich przełożeni.
Ślubowanie było również okazją do wręczenia rozkazów sześciu oﬁcerom śląskiego garnizonu policji. Czterech z nich
mianowano na wyższe stanowiska, jeden został powołany na stanowisko kierownicze, a jednemu powierzono na takim
stanowisku obowiązki.
Uroczystość zakończyła deﬁlada nowo przyjętych mundurowych oraz kompanii reprezentacyjnej oddziału prewencji, przy
akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy, sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!
(KWP zs. w Radomiu / KWP w Olsztynie / KWP w Opolu / KWP w Katowicach / kp)
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