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Wykształcenie:
Studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony
Narodowej. Uzyskałem stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie w specjalności
zarządzania bezpieczeństwem.
Tytuł dysertacji doktorskiej- Przestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego
Państwa Polskiego oraz możliwości jej przeciwdziałania.
Studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Tytuł pracy magisterskiej- Wyznaczniki powodzenia w kierowaniu ludźmi w organizacjach.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie- stopień oficerski policji
Ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne w ramach Policji (dochodzeniowo-śledcze,
operacyjne, prewencyjne, zwalczania korupcji), w tym także uzyskałem uprawnienia jako
technik kryminalistyczny policji.
Języki obce: rosyjski komunikatywnie, angielski komunikatywnie,
Inne umiejętności: prawo jazdy kategorii „B”, znajomość środowiska Windows
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Przebieg pracy zawodowej:

1990- przyjęty do Policji,
1991- 1994-policjant służby prewencji,
Pełniłem służbę w pogotowiu policyjnym, potem jako dzielnicowy oraz dyżurny jednostki.
1994-1996- pracownik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji
Warszawa Ochota,
Prowadziłem postępowania przygotowawcze w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu.
1996-1998- pracownik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji
sekcja d/w z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu,
Prowadziłem
W

postępowania przygotowawcze

większości

przypadków

sprawy

charakteryzujące

dotyczyły

się

przestępczości

dużą zawiłością.
zorganizowanej

o

porachunkowym motywie działania sprawców.
1998-2000- pracownik Wydziału ds. Zabójstw Komendy Stołecznej Policji- sekcja
dochodzeniowo-śledcza,
Prowadziłem postępowania przygotowawcze dotyczące przestępczości przeciwko życiu.
Prowadziłem postępowania o zabójstwa z motywów nieustalonych i porachunkowychsprawy przeciwko zorganizowanej przestępczości.
2000-2006- pracownik operacyjno-dochodzeniowo-śledczy Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji w Warszawie,
Byłem oficerem operacyjnym zajmującym się rozpracowywaniem policjantów sprzedajnych
oraz współpracujących z grupami przestępczymi.
Prowadziłem pracę operacyjną z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod pracy
operacyjnej jak np. wręczenie kontrolowane, przesyłka niejawnie nadzorowana, kontrola
korespondencji.
Współpracowałem ze świadkami koronnymi w zakresie dotyczącym przestępczości
korupcyjnej.
2006-2007- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wawer,
Zajmowałem się nadzorem pionu kryminalnego ( dochodzeniowo-śledczy oraz operacyjny).
2008-2009- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Włochy,
Zajmowałem się nadzorem pionu kryminalnego ( dochodzeniowo-śledczy oraz operacyjny).
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Jako zastępca komendanta komisariatu byłem odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na
podległym mi terenie. Uczestniczyłem w posiedzeniach gminnych w zakresie tworzenia i
realizacji strategii i polityki bezpieczeństwa na terenie mi podległym.
2010- emeryt policyjny.
-2010-2012 zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na etacie
adiunkta

w

Instytucie

Nauk

Pedagogicznych-kierownik

Pracowni

Pedagogiki

Resocjalizacyjnej
2012-2014- zatrudniony w Akademii Obrony Narodowej na etacie adiunkta na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne
Obecnie zatrudniony w charakterze starszego wykładowcy w Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Prowadziłem zajęcia w następujących obszarach:
-Kryminologia
-Kryminalistyka
-Resocjalizacja ( w ramach pedagogiki)
-Zwalczanie przestępczości, w tym zorganizowanej
-Taktyka i technika czynności dochodzeniowo-śledczych
-Ogólnie przedmioty związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym
-W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w WSPoL

Wykaz prowadzonych przedmiotów w UJK w 2019-2020r:
1. Projektowanie działań profilaktycznych osób niedostosowanych społecznie
2. Wstęp do teorii bezpieczeństwa
3. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
4. System bezpieczeństwa publicznego
5. Kryminologia ( w tym kryminalistyka i wiktymologia)
6. Resocjalizacja w placówkach penitencjarnych
7. Bezpieczeństwo publiczne w sytuacjach szczególnych
8. Gotowość państwa do obrony i ochrony
9. Praca sztabowa i planowanie kryzysowe
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Działalność naukowa:

-Prowadziłem szkolenia dla funkcjonariuszy Służby Celnej pod kątem zwalczania
przestępczości trans granicznej oraz zagrożeń korupcyjnych.
-W toku studiów doktoranckich prowadziłem badania własne na temat przestępczości i jej
wpływu na poczucie bezpieczeństwa obywateli.
-Uczestniczyłem w konferencji naukowej zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie
Edukacji Prawnej „Praca- nagroda za karę”.
-Uczestniczyłem w konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Policji
„Rzeczywistość medialna i wirtualna- szanse i zagrożenia”
-Uczestniczyłem w konferencji naukowej „Internet jako przestrzeń komunikacji społecznej i
źródło zagrożeń”.
Wygłosiłem referat na temat „Handel żywym towarem a Internet”.
-Wygłosiłem serię wykładów monograficznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w
Kielcach-filia w Piotrkowie Trybunalskim na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
wewnętrznego
-Uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez International Police Assocjation w
Gimborn Niemcy „Przestępczość zorganizowana i handel ludźmi”.
-Uczestniczyłem w konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach „Edukacja- wczoraj, dziś i jutro”.
-Uczestniczyłem w konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Obrony Narodowej
„Bezpieczne miasta. Współczesne zagrożenia i wyzwania”
-„Społeczeństwo bezpieczeństwa jako konsekwencja życia w płynnej rzeczywistości”materiały pokonferencyjne.
-Byłem

współrealizatorem

konferencji

naukowej

„Wychowanie

i

edukacja

w

cyberprzestrzeni- szanse i zagrożenia”.
Wygłosiłem referat na temat genezy i specyfiki przestępczości kobiet.
-byłem współorganizatorem konferencji „Problemy bezpieczeństwa młodzieży PWSZ w
Suwałkach”
Wygłosiłem referat na temat zagrożeń bezpieczeństwa w Internecie.
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-Uczestniczyłem w konferencji naukowej „Bezpieczne miasta. Współczesne zagrożenia i
wyzwania” organizowaną w Akademii Obrony Narodowej.
-Wygłosiłem cykl wykładów monograficznych na temat przestępczości w sporcie w Wyższej
Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki
-Uczestniczyłem w konferencji naukowej „Bezpieczne miasta, współczesne zagrożenia i
wyzwania”
-Uczestniczyłem w Konferencji z okazji 25 lat ustawy o policji zorganizowanej w Sejmie RP
-Uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji naukowej „Mediacje gospodarcze i arbitraż
szansą podlaskich przedsiębiorców”
-Uczestniczyłem w konferencji naukowej „Bezpieczne miasta, bezpieczna droga.
Uwarunkowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
-Uczestniczyłem w konferencji naukowej „Bezpieczeństwo kobiet-kobiety w
bezpieczeństwie.
Wygłosiłem referat „Przestępczość kobiet”.

Inne:
1. Byłem ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Służb Mundurowych
2. Współpracuję z Instytutem Badań nad Demokracją w zakresie tworzenia treści
kształcenia
3. Prowadziłem wykłady w ramach programu „Erasmus” dla studentów Uniwersytetu w
Mariborze filia w Ljubljanie
4.

Byłek członkiem zespołu doradczego Rzecznika Raw Dziecka Marka Michalaka

Posiadam doświadczenie w realizacji programów kształcenia w ramach funduszy ASOS, FIO
i innych.
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WYKAZ PUBLIKACJI
1.

Przestępczość w społeczeństwie sieci”- materiały pokonferencyjne publikowane
przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
oraz Centrum Szkolenia Policji w ramach konferencji naukowej „Rzeczywistość
medialna i wirtualna- szanse i zagrożenia”.

2.

Współczesne rozumienie przestępczości jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
publicznego” –Zeszyty Naukowe AON.

3.

Przestępczość kobiet-publikacja do materiałów pokonferencyjnych.

4.

Współczesne rozumienie przestępczości jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
publicznego” –Zeszyty Naukowe AON.

5.

Handel ludźmi- publikacja w ramach monografii Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej w Józefowie pod red. A. Andrzejewskiej, S. Ćmiel, J. Bednarka.

6.

Społeczeństwo bezpieczeństwa jako konsekwencja życia w płynnych czasachmonografia pod red. J. Bednarka

7.

„Miesięcznik Dyrektora Szkoły”- Jak zabezpieczyć szkołę przed włamaniem i
kradzieżą- wydanie internetowe

8.

„Miesięcznik Dyrektora Szkoły”-Zapobieganie przestępczości w szkole- wydanie
internetowe.

9.

Zasoby archiwalne dotyczące policji będące w gestii Powiatowego Archiwum
Państwowego w Suwałkach, publikacja do materiałów Międzynarodowego
Sympozjum Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo
policyjne, „Policjanci” numer specjalny, wyd. RiB Kielce 2013.

10. Planowanie obronne-skrypt internetowe dla studentów Instytutu Badań Nad
Demokracją
11. Akcja kurierska- skrypty internetowe dla studentów Instytutu Badań Nad
Demokracją
12. Rola środków masowego przekazu w systemie ochrony ludności- skrypty
internetowe dla studentów Instytutu Badań Nad Demokracją
13. Zasady opracowywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej- skrypty
internetowe dla studentów Instytutu Badań Nad Demokracją
14. Wpływ przestępczości kobiet na stan bezpieczeństwa w Polsce,[w:] Administracja
wobec uwarunkowań bezpieczeństwa, red. J.,Oniszczuk, M,,Róg, Pułtusk 2017
15. Społeczeństwo bezpieczeństwa jako konsekwencja życia w płynnych czasach,
Lubelski Rocznik Pedagogiczny nr 37/2018.
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