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NADINSPEKTOR DARIUSZ AUGUSTYNIAK NOWYM ZASTĘPCĄ
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, na wniosek Komendanta Głównego
Policji, powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Dariusza
Augustyniaka. Nowy komendant będzie odpowiadał za pion logistyki. Dzisiaj w Komendzie Głównej
Policji odbyła się uroczystość jego wprowadzenia.
- Nadinspektor Dariusz Augustyniak posiada 27-letni staż służby w Policji. Liczę, że jego dotychczasowe doświadczenie i
idące za tym wysokie kompetencje zapewnią, że powierzone mu zadania będzie wykonywał na najwyższym poziomie –
powiedział minister Joachim Brudziński.
Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Sekretarzowi Stanu w MSWiA Jarosławowi Zielińskiemu. Następnie odczytano
decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza
Augustyniaka.
Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji wręczyli nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi
decyzję o powołaniu na nowe stanowisko, gratulując jej i życząc aby tę funkcję wypełniał jak najlepiej. Następnie przybliżono
postać Pana nadinspektora i jego doświadczenie zawodowe.
- Panie Generale jestem przekonany, że Pana doświadczenie, Pana zaangażowanie w policyjną pracę, Pana rozeznanie w
problemach związanych z bezpieczeństwem, z funkcjonowaniem Policji, państwa polskiego jest na tyle duże, głębokie, że
Pan sobie doskonale na tym stanowisku poradzi – powiedział Pan Minister. - Panie Komendancie życzę Panu powodzenia na
tym stanowisku, samych dobrych owoców służby, dobrej współpracy ze wszystkimi bezpośrednio i pośrednio podległymi
oficerami i funkcjonariuszami Policji, dobrej współpracy z kierownictwem polskiej Policji – dodał Sekretarz Stanu w MSWiA.
Minister wyraził też nadzieję, że ten skład najwyższej kadry kierowniczej polskiej Policji wzmocniony przez Pana Komendanta
Dariusza Augustyniaka będzie pracował intensywnie dalej, żeby w Polsce było co najmniej tak bezpiecznie jak dotąd. Na
zakończenie w imieniu Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego i własnym pogratulował raz jeszcze nowemu zastępcy i życzył
wszystkiego co najlepsze na tym nowym odcinku ważnej, policyjnej pracy jako Zastępcy Komendanta Głównego Policji.
Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji. Gen. insp. Jarosław Szymczyk pogratulował swojemu nowemu zastępcy: Ogromnie się cieszę i gratuluję Panu Generałowi Dariuszowi Augustyniakowi objęcia tej funkcji w dniu dzisiejszym. Jestem
przekonany, że to jest dobry i trafny wybór, patrząc przez pryzmat przebiegu kariery zawodowej Pana generała. Wyrażam
głęboką nadzieję graniczącą z pewnością, że to będzie dobry czas dla polskiej Policji, dla logistyki w polskiej Policji.
Serdecznie gratuluję Panie generale i dziękuję za przyjęcie i podjęcie się tego wyzwania, ale przede wszystkim bardzo

serdecznie chciałem podziękować Panu Ministrowi, za uszanowanie mojego wniosku i podjęcie takiej, a nie innej decyzji
personalnej.
Komendant Główny Policji zapewnił Ministra, że kierownictwo dołoży wszelkich starań, aby dalej w sposób skuteczny,
efektywny i efektowny kierować polską Policją. Gen.insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że Pan Komendant Augustyniak
obejmuje swoją funkcję w dosyć trudnym momencie, bo przede wszystkim Policja jest w niezwykle ważnej fazie realizacji
programu, który, dzięki kierownictwu MSWiA i obecnemu i poprzedniemu, przychodzi realizować. - Jesteśmy praktycznie na
półmetku realizacji Programu Modernizacji polskiej Policji. 6 miliardów złotych dodatkowych środków pieniężnych
przekazanych nam po to, aby służbę zmodernizować, aby poprawić warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników, by
poprawić ich uposażenie, aby poprawić jakość sprzętu, którym dysponujemy – to naprawdę ogromne wyzwanie dla całego
pionu logistyki polskiej Policji, którym przyjdzie kierować i nadzorować Panu Komendantowi Augustyniakowi, a dodatkowo
wchodzimy w fazę niezwykle intensywnych przygotowań do wielkiej imprezy o charakterze globalnym, jaką będzie szczyt
klimatyczny w Katowicach – podkreślił Komendant Szymczyk.
- I bardzo żałuję, że nie ma z nami Pana Komendanta Jana Lacha, który przez wiele miesięcy przygotowywał wspólnie z nami
wszystkimi Policję do tej operacji, ale tak jak często i Wam wszystkim powtarzam, zdrowie jest najważniejsze i dzisiaj
trzymajmy kciuki, za to, żeby pan komendant Jan jak najszybciej do tego zdrowia i mam nadzieję również do nas wracał. Ale
przejęcie obowiązków nadzoru i kierowania tą operacją przez mojego pierwszego Zastępcę Pana Generała Andrzeja
Szymczyka daje mi gwarancję naprawdę ogromnego spokoju, że ta impreza będzie świetnie zabezpieczona, a Pan generał
Andrzej Szymczyk jest wielkim fachowcem i to, że cały czas nadzoruje wspaniale pion kryminalny nie świadczy o tym, że nie
poradzi sobie z obszarem prewencyjnym, a wręcz przeciwnie. Jestem o tym przekonany, że poradzi sobie świetnie, a będzie
miał dodatkowe wsparcie w osobie Pana generała Augustyniaka, który całe swoje zawodowe życie praktycznie spędził na
Śląsku, a w takim najtrudniejszym dla Śląska okresie niezwykłej intensywności wielu imprez, ogromnych imprez masowych,
kierował sztabem w komendzie wojewódzkiej i osobiście odpowiadał za bezpieczeństwo tych imprez. Wierzę, że ten
potencjał Pana generała również w tych najbliższych tygodniach wspólnie wykorzystamy - dodał Szef Policji.
Następnie głos zabrał nadinsp. Dariusz Augustyniak, który podziękował Ministrowi i Szefowi Policji za obdarzenie go
zaufaniem i powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Głównego Policji. - Panie Komendancie Główny Policji dziękuję
za to, że dostrzegł Pan we mnie potencjał, zawnioskował Pan o powołanie mnie na to stanowisko.
Nadinsp. Augustyniak, jako, że jest bardzo mocno związany ze sportem, co sam podkreślił, nawiązał do sfery sportowej i
powiedział, że Policja to jest gra zespołowa, gdzie zawsze kapitanem musi być jeden człowiek, bo inaczej się wszystko
rozjeżdża, a kapitanem tej policyjnej drużyny jest Komendant Główny Policji co jest rzeczą naturalną: - Wsłuchuję się w głos
Pana Komendanta, z którym się oczywiście zgadzam, który na każdym kroku podkreśla, że Policja jest silna ludźmi, którzy
pełnią w polskiej Policji służbę. Nie byłoby z nas dobrych przełożonych bez naszych ludzi – podkreślił. Nowy komendant
Główny ds. logistyki mówił również o policyjnych sukcesach bardzo często eksponowanych w mediach: - Bardzo cieszymy się
z zatrzymania niebezpiecznych przestępców, bardzo cieszymy się, gdy wychodzi nam

bardzo ważne policyjne

zabezpieczenie, a ja obejmując stanowisko Zastępcy ds. logistyki już się identyfikuję z tym pionem polskiej Policji. Za tymi
sukcesami zawsze stoi policyjna logistyka. Nie byłoby tego sukcesu gdyby policjanci pionu kryminalnego nie mieli
odpowiednich środków łączności, odpowiedniego wyposażenia, tak samo służby prewencyjne. Ktoś mądrzejszy ode mnie
wcześniej powiedział, że logistyka nie wygrywa bitew, ale ma wpływ na losy wojny. I taka jest po prostu prawda.
Na zakończenie swojego wystąpienia Zastępca Komendanta Głównego Policji jeszcze raz podziękował za zaufanie jakim go
obdarzono. - Panie Ministrze jest to dla mnie ogromny zaszczyt, ale również ogromne wyzwanie. Postaram się temu
wyzwaniu sprostać – powiedział.
Nowy zastępca Komendanta Głównego Policji jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz
Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 r. w
Komisariacie Policji I w Rudzie Śląskiej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie prewencji. W 1999 r.
został Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP w Mikołowie. W latach 2000-2006 służył w KWP w Katowicach,
gdzie w lutym zaczął kierować Wydziałem Sztabu Policji, początkowo jako zastępca, a od lutego 2008 roku jako
naczelnik wydziału. W czerwcu 2010 r. został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w
Katowicach, a w lutym 2013 r. na Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich. Od lipca 2015 r. był

szefem garnizonu gliwickiego. Natomiast w czerwcu 2016 r. objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Kielcach.
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