Prawnik – pracownik poszukiwany
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Policja jest swoistym „rajem” dla osób z wykształceniem prawniczym i to zarówno
wówczas, gdy zamierzają ubiegać się o przyjęcie do służby, jak i podjąć zatrudnienie
na etacie cywilnym.
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ykonywanie ustawowych zadań Policji wymaga

znajomości przepisów prawa. W głównej mie-

rze dotyczy to przepisów prawa karnego, którego zna-
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niowo-śledczej. Jednakże, z uwagi na szeroki zakres

tematyki, jaką zajmuje się Policja, pożądana okazuje się

wiedza z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, praw

zwierząt, ochrony zabytków. Istnieje możliwość pełnienia

służby także w strukturach administracyjnych jednostek

Policji. Tutaj najbardziej przydać się może znajomość prawa

administracyjnego, finansowego, ale także z zakresu

stosunków międzynarodowych. Istotnymi dziedzinami

dla Policji są obszary związane z informacjami niejawnymi
oraz dostępem do informacji publicznej, jak też ochroną
danych osobowych. Możliwości wykorzystania przez funk-

cjonariusza wykształcenia prawniczego jest bardzo wiele,

od najbardziej oczywistego prowadzenia postępowań przy-

gotowawczych, występowania w sprawach o wykroczenie,
nawet po służbę w strukturach międzynarodowych.

Również pracownicy cywilni znajdą zatrudnienie w wielu

działach związanych z kadrami, finansami, obsługą logistyczną (umowy) czy współpracą międzynarodową.

Istnieje także możliwość zatrudnienia w Policji lub peł-

nienia służby przez radców prawnych. W tej mierze spek-

trum spraw jest ogromne, miedzy innymi administracyjne

i sądowoadministracyjne (służba w Policji to przecież sto-

sunek administracyjny), cywilne, z zakresu zamówień publicznych, karnych, prawa prasowego.

Także osoby z wykształceniem legislacyjnym są mile

widziane, jako że Policja monitoruje i niejednokrotnie ingeruje w zmiany w obowiązujących przepisach prawa.

Policja to także miejsce dla osób pragnących rozwijać

się naukowo. Dzięki Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

wielu absolwentów prawa otwiera przewody doktorskie

i zdobywa stopnie doktora nauk prawnych.

mec. Magdalena Będziejewska-Michalska

Sierż. sztab. Mateusz Smaga – referent Zespołu ds. Wykroczeń,
Nieletnich i Patologii, Komisariat Policji w Barcinie (KPP w Żninie).
Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów Oskarżycieli
Publicznych:

l Sprawy, które prowadzę, są bardzo różne, tak jak ludzie, których dotyczą. Dlatego tak ważna jest

umiejętność właściwego pokierowania rozmową, konstruowania pytań i doboru argumentów,
czasem nawet wyboru odpowiednich słów.

l Często rozmowa jest jak zagadka, którą trzeba rozwiązać. Czasami człowiek jest jak sejf, z którego

trzeba wydobyć informacje, które mogą być kluczowe do wyjaśnienia ważnej sprawy, wszystkich jej
okoliczności, zebrania dowodów czy wreszcie przypisania winy sprawcy.

l Tak jak prokuratorzy w sprawach o przestępstwa, tak policjanci pełniący funkcję oskarżyciela

publicznego w sprawach o wykroczenia są swoistym gwarantem interesu publicznego. W przypadku
najbardziej dokuczliwych społecznie wykroczeń doprowadzenie do ukarania sprawcy ma fundamentalne znaczenie dla społecznego poczucia bezpieczeństwa.

l Sprawy o wykroczenia potrafią być bardzo nietypowe. Wymagają wtedy nie tylko znajomości

przepisów, ale też sprytu, wyobraźni i umiejętności niekonwencjonalnego myślenia.

l Policjant występujący w charakterze oskarżyciela publicznego staje do swoistego pojedynku. Aby

go wygrać, musi być odpowiednio przygotowany, musi mieć odpowiednią strategię działania, różne
jej warianty w zależności od linii obrony obwinionego. Każdy zwycięski pojedynek to ogromna
osobista satysfakcja i więcej bezpieczeństwa na ulicach.

