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NOWI POLICJANCI W KOMENDZIE MIEJSKIEJ W SZCZECINIE
ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE
Szeregi szczecińskiej policji zasiliło 22 nowych policjantów. Z uwagi na panującą epidemią
koronawirusa ich ślubowania mają skromniejszy charakter i odbywają się w jednostkach, do
których zostali przydzieleni.
Dziś, 16 listopada, w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie rotę ślubowania złożyło 22 nowych mundurowych, którzy
zasilą stan etatowy tutejszej jednostki.
Ślubowania od nowych policjantów przyjął Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch. W uroczystości
udział wzięli również: Kadra zarządzająca Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie pod
kierownictwem kom. Magdaleny Góral, kom. Damian Kowalski - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie.
Szef szczecińskich policjantów pogratulował nowym funkcjonariuszom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi
policyjnej formacji. Podkreślił, że zobowiązali się oni strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę
powinni pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą. Komendant Miejski zaznaczył, że fundamentem policyjnej
służby jest wiedza funkcjonariusza, a pierwszą okazją do zgłębienia tajników policyjnego rzemiosła jest kilkumiesięczny
kurs podstawowy w szkołach policyjnych, który niebawem rozpoczną. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej
oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi naszej jednostki. Szef szczecińskich mundurowych życzył nowym
policjantom tak zwanego „szczęścia policyjnego”, powodzenia i samych sukcesów w realizacji wyznaczonych zadań, by
służba dawała im wiele satysfakcji, oraz by zawsze wracali z niej bezpiecznie do swoich domów.
„Noście dumnie mundur policjanta Policji państwowej. Dbajcie o jego dobre imię i pamiętajcie że zawód policjanta to
zawód dla zwyczajnych ludzi, pełniących niezwykłą służbę - służbę na rzecz drugiego człowieka. Nie ma jednak nic
cenniejszego w naszym zawodzie, niż wdzięczność ludzi, dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby” - tymi
słowami zakończył uroczystości Komendant Miejski Policji w Szczecinie, insp. Piotr Makuch.
Jeżeli zastanawiasz się jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać, proponujemy Ci wstąpienie w szeregi naszej ponad
100 tys. formacji. To zawód dla ludzi wyjątkowych, którzy w codziennym życiu przestrzegają zasad moralnych.
Wymagający, ale dający dużo satysfakcji i możliwości niesienia pomocy innym ludziom. Decydując się na jeden z
najważniejszych kroków w Twoim życiu pomyśl o pracy, która połączy obowiązki służbowe z realizacją Twoich pasji i
zainteresowań. Do zaoferowania mamy służbę kryminalną i śledczą, prewencyjną i służbę wspomagającą. Możliwości
jest wiele, dlatego rozważ tę alternatywę i wstąp do Polskiej Policji.
Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Policji znajdują się poniżej:
https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/32612,Zostan-policjantem.html
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