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POLICJANT DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZY, KTO TO TAKI?
ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!
Jak wygląda służba w wydziale dochodzeniowo – śledczym? Jakie są zadania policjantów
pracujących w tzw. dochodzeniówce? Kto może zostać policjantem w tej komórce? Co daje
największą satysfakcję w tej pracy? Zainteresowanych tym rodzajem służby zapraszamy do
krótkiej lektury.
Wstępując do służby w policji, zazwyczaj pierwsze szlify zdobywamy w pionie prewencyjnym. Jednak z czasem, każdy
funkcjonariusz ma możliwości dalszego awansu i rozwoju zawodowego.
Spostrzegawczość, dociekliwość, trafne wnioskowanie i podejmowanie właściwych decyzji na miejscu interwencji oraz
umiejętności prawidłowego wykonywania czynności związanych z procesem z pewnością szybko zostaną zauważone
przez przełożonych. Takie predyspozycje są wysoce cenione w służbie policjanta Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego.
Funkcjonariusz ten musi również nieustannie zgłębiać i aktualizować swoją wiedzę z zakresu postępowania karnego i
poznawać orzecznictwo sądów. Podstawowym zadaniem w tym wydziale jest prowadzenie dochodzeń lub śledztw, które
mają na celu zgromadzenie materiału dowodowego przed przekazaniem go do prokuratury, a w ﬁnale do sądu. Praca
dochodzeniowca jest obwarowana terminami przesłuchań i szeregiem innych czynności, jakie wynikają z kodeksu
postępowania karnego. W tym wydziale nie ma miejsca na bałagan. Trzeba być obowiązkowym i zdyscyplinowanym.
Praca w wyznaczonym rytmie to wyzwanie, które przez wielu bardzo chętnie jest podejmowane. Pomiędzy
czynnościami, które są zaplanowane do prowadzonych już spraw, każdy dochodzeniowiec uczestniczy również w
procesowej obsłudze zdarzeń. Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w danym dniu. I to jest właśnie swoista cecha pracy
w tym wydziale. Są tacy, dla których jest to dodatkowa motywacja do codziennego przychodzenia do służby. Co należy
do obowiązków funkcjonariusza tzw. dochodzeniówki na miejscu zdarzenia? Jest on odpowiedzialny za całościowe
zabezpieczenie miejsca, wykonanie oględzin pod nadzorem prokuratora, a czasem też biegłego z danej dziedziny oraz
przesłuchanie świadków. To praca trudna i odpowiedzialna, gdzie swoim podpisem potwierdzamy podjęte decyzje w
danej sprawie. Aby móc wykonywać takie czyności samodzielnie, potrzeba nie tylko wiedzy kodeksowej, ale i praktyki
pod okiem doświadczonego policjanta, który zawsze posłuży radą, fachową wiedzą.
Jeśli ktoś jest osobą dociekliwą, lubi zgłębiać swoją wiedzę prawną, to służba w wydziale dochodzeniowo – śledczym
jest właśnie dla niego.
Zainteresowanych zapraszamy po bliższe informacje codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30 do
Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56. Ponadto w każdy pierwszy czwartek miesiąca
organizujemy spotkania pn. “Doborowy Czwartek”. Wyznaczony policjant odpowie na pytania dotyczące procedury
rekrutacyjnej i udzieli cennych wskazówek, które będą pomocne podczas poszczególnych etapów rekrutacji. Dla
chętnych jest również możliwość obejrzenia sprzętu służbowego, jaki policjanci codziennie pobierają do służby.
Zapraszamy w nasze szeregi!
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