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KOLEJNI POLICJANCI WYPOWIEDZIELI SŁOWA ROTY
Data publikacji 30.05.2019

Dzisiaj na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 36 nowo przyjętych policjantów,
w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława
Pasterskiego oraz insp. Piotra Ostrowskiego, zaproszonych gości i swoich bliskich złożyło
ślubowanie służenia Ojczyźnie i społeczeństwu.

W dniu 21 maja 2019 r. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej policji przyjętych zostało kolejnych 36 nowych
funkcjonariuszy: 13 kobiet i 23 mężczyzn.
Dzisiaj nowo przyjęci w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i komendantów z
rodzimych jednostek wypowiedzieli słowa roty: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych
obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone
mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic
związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Insp. Jarosław Pasterski w krótkim wystąpieniu powitał nowo przyjętych, ich najbliższych oraz zaproszonych gości.
Podkreślał, że praca jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko
próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Pogratulował kandydatom i życzył sukcesów i wytrwałości podczas
służby.
Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne szkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów
w jednostkach Policji zachodniopomorskiego garnizonu:
KMP Szczecin - 4 osoby,
KMP Koszalin - 5 osób,
OPP - 9 osób,
KPP Białogard – 1 osoba,
KPP Choszczno – 1 osoba,
KPP Drawsko Pomorskie - 1 osoba,
KPP Goleniów – 1 osoba,

KPP Gryﬁce – 1 osoba,
KPP Gryﬁno - 1 osoba,
KPP Kamień Pomorski – 1 osoba,
KPP Łobez – 2 osoby,
KPP Myślibórz – 1 osoba,
KPP Police – 3 osoby,
KPP Stargard - 3 osoby,
KPP Wałcz – 2 osoby,
Nowym funkcjonariuszom gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w szkołach Policji.
Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć.
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