Na tropie „białych kołnierzyków”

ZOSTAŃ POLICJANTEM Przestępczość gospodarcza
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Praca policjantów śledczych pionu kryminalnego zwalczających przestępczość
gospodarczą kojarzyć się może ze żmudnym przeglądaniem faktur i umów.
Ale nawet jeśli czasami trzeba przejrzeć i przeanalizować tego typu dokumenty,
to całość zadań, jakie wykonują, jest znacznie bardziej różnorodna, bo obok działań
dochodzeniowo-śledczych obejmuje także ogólnopolicyjne i operacyjno-rozpoznawcze.

S

łużba „pegowców” jest tak złożona i różnorodna i tak szybko

jest ściśle związana z poziomem profesjonalizmu policjantów.

wiązywanie zagadek, często bardzo skomplikowanych. Tu liczy

listyczne szkolenia organizowane zarówno w Policji, jak i przez

się zmienia, jak złożona i dynamiczna jest otaczająca nas

rzeczywistość gospodarcza. Praca w pionie PG przypomina roz-

się intuicja, kreatywność i inteligencja. Także dlatego, że w PG,
jak chyba w przypadku żadnej innej przestępczości, nielegalna
działalność jest często bardzo przemyślnie maskowana, ukrywana w gąszczu pozorów, a jej ślady starannie zacierane.

By trafić do wydziałów do walki z przestępczością gos-

podarczą najpierw należy zdobyć gruntowne doświadczenie,

ponieważ przestępczość gospodarcza dotyczy zarówno osób

posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, eko-

nomii, bankowości czy rachunkowości (przestępczość

tzw. białych kołnierzyków), jak i osób wywodzących się

z różnych środowisk społecznych, a także zorganizowanych

grup przestępczych.

Walka z przestępczością gospodarczą oprócz powszechnie

wymaganych w Policji odwagi i profesjonalizmu wymaga

przede wszystkim specjalistycznej wiedzy i specyficznych

umiejętności z analitycznymi na czele. Z uwagi na specyfikę

realizowanych spraw preferowane jest odpowiednie wy-

kształcenie np. prawnicze lub ekonomiczne. Ważna jest

dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie i odporność
na stres. To nie jest zajęcie, o którym zapomina się po zamknięciu drzwi komendy.

Służba w PG to także gwarancja stałego podnoszenia kwalifi-

kacji. Skuteczność w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości

Dlatego każdy z nich, na każdym etapie służby musi dbać o pod-

noszenie swoich kompetencji. Służą temu m.in. liczne specja-

podmioty pozapolicyjne współpracujące z nią w dbaniu o bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym.

W polskim prawie nie ma jednoznacznej definicji przestęp-

czości gospodarczej. Zwykle określa się ją jako czynności naru-

szające reguły w sferze gospodarczej, zagrażające ponadindywi-

dualnym dobrom i podważające zaufanie do poszczególnych

instytucji lub całego systemu gospodarczego. Znacznie łatwiej

wskazać konkretny zakres przestępstw ujmowanych wspólnym
określeniem „gospodarczych”, są to:

– popełniane w związku z przekształceniami własnościowymi,

– dokonywane w obrocie bankowym i kapitałowym,
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l Zwalczanie przestępczości gospodarczej wy-

maga nie tylko ogólnej wiedzy dochodzeniowo-

-śledczej, ale także specjalistycznej z zakresu
m.in. przepisów działalności podmiotów gos-

podarczych, podatków, postępowań restrukturyzacyjnych i wielu innych ustaw.

l W tego rodzaju przestępstwach nie zawsze

mamy do czynienia z konkretnym pokrzyw-

dzonym. Często jest nim Skarb Państwa,
czyli… wszyscy obywatele. Pozytywny wpływ,

jaki nasza praca wywiera na rzeczywistość

w skali miasta, regionu, a nawet państwa daje

nam ogromną satysfakcję.

l Komórki PG to zwykle niewielkie, ale zgrane

grupy policjantów. To szczególnie ważne

– związane z obrotem gospodarczym,

w przypadku nietypowych, skomplikowanych

– przemytnicze i dewizowe,
– podatkowe,

– związane z legalizacją dochodów uzyskanych z działalności
przestępczej,

– dotyczące fałszerstwa środków płatniczych (z wyłączeniem
pieniędzy) oraz znaków akcyzy,

– naruszeniami praw autorskich i pokrewnych,

spraw, gdzie doświadczenie i wiedza kolegów

często okazują się kluczowe.

l Służba w PG to nie tylko praca za biurkiem.

Często prowadzimy działania w terenie, np.

w różnych firmach czy instytucjach. Uczest-

niczymy także w akcjach prowadzonych przez

– dotyczące ochrony środowiska.
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policjantów operacyjnych.

