
 
13.02.2018, 12:55   Katowice (PAP)

Brudziński: bezpieczne państwo to dobrze wyszkolona,
wyposażona i opłacana policja (krótka)
 
Bezpieczne państwo i bezpieczni obywatele to dobrze wyszkolona, dobrze wyposażona i
dobrze opłacana policja - mówił we wtorek w Katowicach minister spraw wewnętrznych i
administracji Joachim Brudziński.
 
Zapewnił, że będą środki na podwyżki dla funkcjonariuszy - także tych dopiero
rozpoczynających służbę w policji.
 
Minister odwiedził we wtorek szkołę policji w Katowicach - m.in. obejrzał ćwiczenia i spotkał
się z młodymi funkcjonariuszami.
 
"Chciałbym (...) skierować do państwa zapewnienie, że nasz rząd, rząd Prawa i
Sprawiedliwości, rząd pana premiera (Mateusza) Morawieckiego, ja, jako szef resortu,
jesteśmy i będziemy dla was - wszystkich przedstawicieli polskiej policji - wsparciem - bo
mamy pełne przekonanie, że bezpieczne państwo, bezpieczni obywatele (…) to dobrze
wyszkolona, dobrze wyposażona i dobrze opłacana policja" - powiedział Brudziński.
 
Poinformował, że w ubiegłym roku do policji przyjęto ponad 4 tys. osób, wyłonionych spośród
ok. 23 tys. kandydatów. Minister ocenił, że młodzi funkcjonariusze wybrali swój zawód kierując
się pasją, ale także przeświadczeniem, że zawód policjanta to "stabilna praca, dająca nie tylko
perspektywę rozwoju, satysfakcji, także osobistej, ale również gwarancję stałej i pewnej
pracy". Brudziński podkreślił, że aby młodzi ludzie chcieli podejmować pracę w policji,
konieczna jest również zachęta materialna.
 
"Realizujemy program modernizacji służb mundurowych, a co za tym idzie mamy również
zabezpieczone środki na uposażenia policjantów, także dla rozpoczynających służbę (...). Chcę
państwa zapewnić, że już od 1 maja będą środki na to, żeby te uposażenia, wam -
funkcjonariuszom w najniższych kategoriach zaszeregowania, podnieść. To są dodatkowe
środki, oprócz tych, które już są też zagwarantowane; w roku 2019 kolejne podwyżki przed
policjantami" - zadeklarował szef MSWiA.
 
"Macie państwo nasze zapewnienie, nie jest to puste słowo, że rzeczywiście nasz rząd, premier
Mateusz Morawiecki, nasz resort, kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji,
kierownictwo polskiej policji (…) będzie o te sprawy dbał. Będziemy zabiegać o to, żeby ta
satysfakcja wynikała nie tylko z realizacji waszej pasji, ale również z godziwego i godnego
uposażenia, tak żeby wasze rodziny miały poczucie, że można godnie i stabilnie w pewnej
perspektywie czasu, również z szansą na podniesienie tych zarobków, funkcjonować" -



powiedział Brudziński.
 
Wyraził przekonanie, że pracę w policji podejmują przede wszystkim ludzie "kreatywni, ideowi,
inteligentni, dobrze przygotowani pod względem fizycznym do pełnienia tej trudnej pracy".
Minister podkreślił, że już na etapie szkolenia należy dbać, by - jak mówił - "było jak najmniej
przypadków czarnych owiec w mundurach polskiej policji". "Jedna czarna opcja, jedno
potknięcie funkcjonariusza, skutkuje tym, że odium pada na całą służbę" - przestrzegał(PAP)
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