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awansowany do stopnia głównego inspektora Policji
Propagator radykalnych przedsięwzięć zapobiegających przestępczości w Policji. Z jego
inicjatywy Biuro Spraw Wewnętrznych KGP, zaproponowało wprowadzenie przepisów
wpływających na minimalizowanie zjawiska przestępczości w Policji. Dążył do
zaostrzenia pozakarnych konsekwencji popełnianych przez policjantów przestępstw. W
rezultacie tych działań, w ustawie z 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym
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funkcjonariuszy Policji, wprowadzono zmiany polegające na utracie prawa do
zaopatrzenia emerytalnego w zależności od kategorii przestępstwa, bez względu na jego
wagę w przypadku przestępstwa korupcji oraz udziału w grupie przestępczej, jak
również w zależności od jego wagi w przypadku innych przestępstw. Zgodnie z etapami
programu antykorupcyjnego nastąpiło rozszerzenie przesłanek pozbawienia emerytury
policyjnej, które zaskutkowało pozbawieniem uprzywilejowanej (w stosunku do osób
pobierających świadczenia emerytalne w ramach systemu powszechnego) sytuacji osób,
które popełniły przestępstwo rażąco naruszające obowiązki wynikające z tytułu
pełnienia służby lub przestępstwo określone w art. 258 ustawy z 6 czerwca 1997 roku
Kodeks karny, albo wobec których orzeczono najsurowszy środek represyjny jakim jest
pozbawienie praw publicznych. Współrealizacja ww. strategii przełożyła się na
obniżenie statystyk przestępczości korupcyjnej wśród policjantów.
W czasie pełnienia funkcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, inicjował i
zaangażował się w szereg projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz
projekty inwestycyjne, między innymi:
– Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi została partnerem rządowego programu
przeciwdziałania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,
realizując w jej ramach kampanię społeczną „Wspólne osiedla”,
– policjanci Wydziału Ruchu KWP w Łodzi wzięli udział w projekcie resocjalizacyjnym dla
osób skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu, mającym za zadanie uświadomienie
problemu i skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu,
– zacieśnianie współpracy z Policją Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Republiki Federalnej
Niemiec przełożyło się na: wypracowanie wspólnych procedur i realizację wspólnych
projektów, w tym „Wsparcie działań na rzecz integracji europejskiej – zwalczanie
najważniejszych form przestępczości kryminalnej” oraz wykorzystanie lokalnych
jednostek specjalnych Policji w działaniach antyterrorystycznych,
– zmodernizowano pomieszczenia dla osób zatrzymanych wraz z aresztem śledczym w
Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Ośrodek Szkolenia w
Sieradzu oraz siedzibę Komisariatu II Policji w Łodzi i Komendy Powiatowej Policji w
Zelowie,
– oddano do użytku nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli,
– wybudowano lądowisko dla śmigłowców oraz rozbudowano halę sportową w Oddziale
Prewencji Policji w Łodzi,
– wdrożono w KWP w Łodzi autorski projekt zintegrowanego systemu stanowisk
kierowania umożliwiającego współdziałanie wszystkich jednostek Policji do szczebla
powiatu,
– opracowano projekt unijny na modernizację systemu łączności radiowej TETRA
aglomeracji łódzkiej,
– na terenie województwa łódzkiego odnotowano wyższą wykrywalność przestępstw,
zwłaszcza w obszarze przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym; spadła liczba wypadków drogowych, zmniejszyła
liczba zabitych i rannych w wypadkach w stosunku do lat ubiegłych.
Po objęciu stanowiska Komendanta Głównego Policji zainicjował:
− reorganizację struktur Komendy Głównej Policji, polegającej na zmniejszeniu liczby
komórek organizacyjnych i etatowych, wzmocnieniu Centralnego Biura Śledczego
oraz pionu do walki z przestępczością gospodarczą,
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− poprawę warunków pracy policjantów i pracowników Policji oraz obsługi obywateli
poprzez podejmowanie w obszarze działania jednostek Policji szybkich i skutecznych
reakcji na zaistniałe zdarzenia,
− modernizację struktur jednostek i komórek antyterrorystycznych,
− uruchomienie Centrum Osób Zaginionych oraz CHILD ALERT – systemu poszukiwań
dzieci zaginionych,
− wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia w jednostkach Policji na terenie
całego kraju, zapewniającego: koordynację działań Policji i instytucji
współdziałających z Policją, bieżący nadzór i koordynację funkcjonowania służby
dyżurnej, ruchu drogowego i prewencji, nadzór nad przebiegiem realizowanych przez
podległe jednostki akcji i operacji policyjnych oraz prowadzenie analiz zdarzeń na
podległym terenie i sprawny obieg informacji,
− utworzenie Rady Doradców Strategicznych, w skład której wchodzą byli Komendanci
Główni Policji jako organ opiniodawczy, doradczy i konsultacyjny.
Członek towarzyszenia Generałów Policji RP
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