Łowcy gangsterów

ZOSTAŃ POLICJANTEM Przestępczość zorganizowana
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„Policja 997”
wydanie
specjalne nr 14
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2018 r.

St. sierż. Waldemar –
Centralne Biuro Śledcze Policji,
Zarząd we Wrocławiu:

„Planowanie, koordynowanie i podejmowanie działań ukierunkowanych
na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej
i międzynarodowej, w szczególności o charakterze kryminalnym,
narkotykowym i ekonomicznym oraz jej zapobieganie”.

T

en dosłownie przytoczony przepis zarządzenia

nr 54 Komendanta Głównego Policji (Dz.Urz.

l Służąc w CBŚP, pracuję w towarzystwie świetnych poli-

cjantów, pasjonatów. Z ludźmi doświadczonymi, profesjonalistami. Mówiąc krótko, pracuję z najlepszymi.

Roboty im nie zabraknie, bo choć dawno minęły

czasy, w których większymi miastami w Polsce trzę-

KGP poz. 121) określa najważniejsze zadanie Cen-

sły zorganizowane grupy przestępcze z „Pruszko-

można napisać grubą książkę i wielu próbowało,

wych, ciągle zmieniających się formach. W porów-

tralnego Biura Śledczego Policji.

O tym, jak wygląda realizacja tego zadania,

beletryzując zrealizowane przez CBŚP sprawy lub

kręcąc mniej lub bardziej udane filmy i seriale pre-

wem” i „Wołominem” na czele, to jako zjawisko

W szeregi CBŚP nie dostanie się każdy i choć

nie ma jakiejś specjalnej procedury naboru, to
kandydaci wybierani są bardzo starannie, a wy-

magania przed nimi stawiane – wysokie. Z całą
pewnością muszą to być ludzie o silnej psy-

chice, ponadprzeciętnie odporni na stres, bar-

dzo sprawni fizycznie, dyspozycyjni i odpowie-

dzialni. Mile widziane są także dodatkowe

umiejętności, kompetencje i specjalizacje, jak

np. wykształcenie chemiczne, informatyczne

czy szeroka wiedza z zakresu zagadnień gospodarczych czy finansowych.

wygrać ten wyścig, żeby wykrywać i rozwiązać skompliko-

l Naszym terenem działania jest już nie tylko cała Polska,

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kie-

danie, ale z drugiej pozwala poznawać w działaniu metody

naniu do lat dziewięćdziesiątych i początku lat dwu-

dyś ich znakiem firmowym był kij bejsbolowy i kas-

uczynili sobie sposób na „łatwe życie”.

czych często zmieniają metody i sposoby działania. Żeby

tysięcznych dzisiejsze grupy są mniejsze, ale lepiej

naprzeciwko najgroźniejszych przestępców, którzy

ze swojej działalności, często na ogromną skalę,

dlatego, że członkowie zorganizowanych grup przestęp-

wane sprawy, np. przestępstw gospodarczych, ani na

zorganizowane, bardziej wyspecjalizowane i swo-

wygląda naprawdę, wiedzą tylko policjanci i jest to

nalenia umiejętności traktuje się bardzo poważnie. Jest tak

przestępczość zorganizowana istnieje nadal, w no-

zentujące kulisy działania jednostki. O tym, jak to

ściśle strzeżona tajemnica. Policjanci CBŚP stają

l CBŚP jest jednostką, w której konieczność stałego dosko-

bodnie działające ponad granicami kraju, zwłaszcza

tet, dziś działają tak, by nie zwracać na siebie uwagi,

często w sferze, którą policjanci identyfikują z przestępczością ekonomiczną.

KK

chwilę nie wolno się zatrzymać.

ale także Europa i cały świat. Przestępczość zorganizowana nie zna granic. To z jednej strony utrudnia nam za-

pracy naszych kolegów z innych państw.

l Pracując w CBŚP zarówno jako policjanci operacyjni, jak

i dochodzeniowi mamy możliwość działania w zespołach

realizacyjnych, dzięki czemu podnosimy nasze umiejętności z zakresu taktyk bojowych.

l Przejście do CBŚP to dla każdego policjanta możliwość

rozwoju i pełnego wykorzystania różnorodnych umiejęt-

ności, ale najważniejsza jest satysfakcja, jaką czujemy,
uczestnicząc w czymś naprawdę ważnym. Rozbicie każdej

kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej daje mi, tak

jak wielu moim kolegom, niezwykle silne poczucie dobrze
spełnionego obowiązku.

