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Promotor Sylwetka naukowa, 
zainteresowania badawcze 

Najważniejsze publikacje  Tytuł seminarium Wykazu problematyki, której dotyczyłyby prace 
dyplomowe 

Dr Michał 
Brzeziński 

Absolwent Instytutu Nauk 
Politycznych UW oraz Wydziału 
Prawa i Administracji UW; 
zainteresowania badawcze: 
teoretyczne podstawy 
bezpieczeństwa, stany 
nadzwyczajne, zarządzanie 
kryzysowe. 
 

- Zarządzanie kryzysowe jako wyzywanie 
dla samorządu gminnego, [w:] J. Itrich-
Drabarek, E. Borowska, A. Morawski, D. 
Przastek (red.), Samorząd terytorialny w 
Polsce - reforma czy kontynuacja?, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015 

- Problem tożsamości bezpieczeństwa w 
świetle etymologii języka polskiego, [w:] 
W. Kitler, T. Kośmider (red.), 
Metodologiczne i dydaktyczne aspekty 
bezpieczeństwa narodowego, Difin, 
Warszawa 2015 

- S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy 
wymiary współczesnego bezpieczeństwa, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014 

- Miejsce zarządzania kryzysowego w 
systemie bezpieczeństwa narodowego. 
Uwagi prawno-organizacyjne, ,,Studia 
Politologiczne” 2014, t. 34 

- Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym – analiza pojęcia, ,,e-
Politikon. Kwartalnik naukowy Ośrodka 
Analiz Politologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego” 2013, nr VI 

- S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), 
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 
Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2009 

- Stany nadzwyczajne w polskich 
konstytucjach, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2007 

 

Państwo wobec 
szczególnych 
zagrożeń 
 

Prace dyplomowe powinny dotyczyć jednego z trzech 
szeroko pojętych obszarów:  
1. teoretycznych podstaw bezpieczeństwa,  
2. stanów nadzwyczajnych,  
3. zarządzania kryzysowego. 
 
Ad 1) przykładowo, praca może dotyczyć psychologicznych 
aspektów bezpieczeństwa, jak jego potrzeby lub poczucie; 
praca może również dotyczyć analizy wybranych pojęć z 
zakresu bezpieczeństwa, jak porządek publiczny lub 
zagrożenia.  
Lista tematów jest bardzo szeroka. W pracach można 
analizować np. literaturę przedmiotu, orzecznictwo lub 
dokumenty, jak strategie bezpieczeństwa czy programy 
polityczne. 
 
Ad 2) przykładowo, praca może dotyczyć rodzaju stanu 
nadzwyczajnego, jak stan klęski żywiołowej, wyjątkowy lub 
wojenny; praca może również dotyczyć ograniczeń praw 
człowieka, problemu stanu wyższej konieczności, udziału 
konkretnego organu/organów w stanach nadzwyczajnych 
lub znaczenia prawa międzynarodowego. 
Lista tematów jest bardzo szeroka. W pracach można 
analizować stany nadzwyczajne od strony historycznej, 
praktycznej (związanej z ich stosowaniem), porównawczej, 
prawnej, ustrojowej czy teoretycznej. 
 
Ad 3) przykładowo, praca może dotyczyć organizacji lub 
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i 
przedstawiać wybranego uczestnika/ów zarządzania 
kryzysowego, konkretne zadania, procedury, proces 
tworzenia planów zarządzania kryzysowego lub wybrane 
ćwiczenia. 



Lista tematów jest najszersza. W pracach można 
analizować plany oraz inne dokumenty opracowywane w 
ramach zarządzania kryzysowego, wykorzystywać 
informacje pozyskane w trakcie wizyt, rozmów lub praktyk 
odbytych w urzędach czy opierać się na aktach prawnych. 
 
W każdym z trzech obszarów można podjąć próbę 
napisania pracy dotyczącej innych państw. W ten sposób 
można spożytkować znajomość języka obcego lub wyjazd z 
programu Erasmus. 
Gdyby studentka/student mieli inne pomysły, wówczas nie 
zostaną one automatycznie odrzucone, lecz solidnie 
przedyskutowane. Rzecz w tym, aby w trakcie pisanej pracy 
licencjackiej studenci mogli skorzystać z mojej 
merytorycznej pomocy (uwag dotyczących np. ustawienia 
tematu, literatury, struktury pracy, kolejnych rozdziałów 
oraz szczegółowej treści). 
 

Dr Aleksandra 
Gasztold 

Politolog, adiunkt w Katedrze 
Nauk o Bezpieczeństwie, w 
Instytucie Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Prowadzi badania 
niemcoznawcze oraz nad 
terroryzmem. Laureatka 
„Nagrody Zamku Książ” Centrum 
Europejskiego, Instytutu im. 
Hannah Arendt do Badań nad 
Totalitaryzmem w Dreźnie i 
Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej za najlepszą pracę 
magisterską, dotyczącą 
problematyki niemieckiej (2006). 
Laureatka Nagrody im. Piotra 
Dobrowolskiego za najlepszą 
dysertację doktorską dotyczącą 
polityki Republiki Federalnej 
Niemiec. Stypendystka Fundacji 

Ważniejsze publikacje:  
- Rola kobiet w przeciwdziałaniu radykalizacji 

do ekstremizmu i terroryzmu, Kwartalnik  
Naukowy OAP UW  „e-Politikon" 2017, nr 
23;  

- A Feminist Approach to Security Studies, 
„Przegląd Politologiczny” 2017, nr 3;  

- Systemy antyterrorystyczne Federacji 
Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia 
Politologiczne" 2017, vol. 43;  

- Służby specjalne we współczesnym 
państwie,  Warszawa 2016 (red. z Z. 
Siemiątkowskim); ,  

- Problem udziału kobiet w organizacjach 
terrorystycznych, [w:] P. de la Fuente, W. 
Gizicki, C. Taracha (red.), Terroryzm wczoraj 
i dziś: wybrane problemy, Lublin 2015;   

- Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii 
Europejskiej, Warszawa 2010. 

Współczesne 
Wyzwania i 
Zagrożenia dla 
Bezpieczeństwa 

Wykazu problematyki, której dotyczyłyby prace 
dyplomowe. 
 
I. Problemy współczesnego świata 

a. Problemy globalne 
b. Konflikty zbrojne 
c. Konflikty etniczne 
d. Bliski Wschód 

II. Studia nad terroryzmem 
III. Terroryzm konwencjonalny 
IV. Terroryzm niekonwencjonalny 

a. Biologiczny i chemiczny 
b. Infoterroryzm 
c. Terroryzm nuklearny 

V. Problematyka zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej: główne wyzwania i kierunki rozwoju 
a. Rozwiązania instytucjonalne i prawne 
b. Współpraca międzynarodowa 
c. Nowe technologie 

VI. Status kobiet i dzieci w konfliktach zbrojnych 



Herberta Quandta na 
Uniwersytecie w Konstancji 
(2001-2002), DAAD na 
Uniwersytecie Christiana 
Albrechta w Kilonii (2004), 
Uniwersytetu w Konstancji (2007, 
2010, 2015, 2016), Uniwersytetu 
Jana Gutenberga w Moguncji 
(2008), Uniwersytetu Indiana w 
Bloomington (2013) i 
Uniwersytetu Wiedeńskiego 
(2015). Redaktor tematyczny 
(studia nad bezpieczeństwem) 
Kwartalnika OAP UW „e-
Politikon”. Ekspert społeczny 
Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa od 2015. Opiekun 
Studenckiego Koła Naukowego 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

VII. Studia nad wywiadem 
VIII. Polityka bezpieczeństwa i obronności Niemiec 

Dr Mariusz 
Sokołowski 

dr Mariusz Sokołowski - doktor 
nauk humanistycznych, 
absolwent Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego i Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie. W 1997 roku 
ukończył także studia 
pedagogiczne na Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. 
W 2001 roku uzyskał 
na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie stopień 
doktora nauk humanistycznych w 
zakresie historii na podstawie 
rozprawy pt. Policja a 
społeczeństwo w okresie 
międzywojennym. Do 2003 roku 
był pracownikiem naukowo-

- PR w instytucjach państwowych, w: 
25 lat PR w Polsce, Warszawa 2016 , 
s. 147-156; 

- Policje Unii Europejskiej, Warszawa 
2011; 

- Uspołecznienie działań policji w 
demokratycznym państwie prawa, 
w: Trzy wymiary współczesnego 
bezpieczeństwa, red. S. Sulowski, M. 
Brzeziński, Warszawa, 2015, s. 295-
309; 

- Działalność prasowo-informacyjna 
instytucji publicznej na przykładzie 
polskiej policji, w: Studia 
Politologiczne, nr 34, 2014 rok, s. 
211-225; 

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
główne kierunki i rokowania, w: 
Edukacja szansą na poprawę 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 
współczesnej 
Europy 

- Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
wewnętrzne w wybranych krajach UE 

 
- Public relations służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo 
 

- Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych,  
 

- Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwach UE,  
 

- społeczne i prawne konsekwencje wzrostu 
zagrożenia terrorystycznego we współczesnym 
świecie 

 
- Bezpieczeństwo wewnętrzne w programach 

ugrupowań politycznych. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warmi%C5%84sko-Mazurski_w_Olsztynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warmi%C5%84sko-Mazurski_w_Olsztynie


dydaktycznym Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, zaś do 2013 
roku – adiunktem Wydziału 
Prawa i 
Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie. Do 2016 roku 
wykładowca Wszechnicy Polskiej - 
Szkoły Wyższej w Warszawie. Od 
2013 roku pracownik naukowo-
dydaktyczny Uniwersytetu 
Warszawskiego. Najpierw był 
adiunktem w Instytucie Nauk 
Politycznych Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych, Uniwersytetu 
Warszawskiego, następnie - od 
2016 roku - adiunktem tegoż 
Instytutu na Wydziale Nauk 
Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych. 
W 2011 r. uczestnik szkolenia w 
zakresie „Przywództwo i 
zarządzanie w organach ochrony 
pożytku publicznego” w Kolegium 
Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk 
Sądowych w New Haven. 
W latach 2004- 2007 rzecznik 
prasowy komendanta 
stołecznego a następnie do 
sierpnia 2015 roku - rzecznik 
prasowy komendanta głównego 
Policji. W ciągu 12 lat służby na 
tych stanowiskach kierował w 
polskiej Policji operacjami 
„Media” podczas największych 
wydarzeń w kraju, jak np.: 
Europejski Szczyt Gospodarczy w 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
Zamość 2013, s. 31-35; 

- Skuteczność kształcenia kadr 
kierowniczych polskiej Policji w: 
Policja Europy XXI wieku, Szczytno, 
2003; 

- Akcja musi zastąpić reakcję – pracy 
służb prasowych polskiej Policji, w: 
Rola i Zadania służb w systemie 
bezpieczeństwa publicznego, red. 
M.Górka, Koszalin 2013, s.323-332, 
s.85-91. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsza_Szko%C5%82a_Policji_w_Szczytnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsza_Szko%C5%82a_Policji_w_Szczytnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa_i_Administracji_Uniwersytetu_Warmi%C5%84sko-Mazurskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa_i_Administracji_Uniwersytetu_Warmi%C5%84sko-Mazurskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa_i_Administracji_Uniwersytetu_Warmi%C5%84sko-Mazurskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski


2004 r., Szczyt Rady Europy w 
2005 r., Mistrzostwa Świata w 
Piłce Nożnej EURO 2012, czy 
Mistrzostwa Świata w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn 2014. 
Laureat prestiżowej nagrody w 
pierwszej edycji konkursu 
„PRotony” w kategorii „Rzecznik 
prasowy”. W 2012 r. 
uhonorowany nagrodą „Lwa PR”, 
która jest przyznawana przez 
Polskie Stowarzyszenie Public 
Relations osobom o szczególnym 
dorobku zawodowym, które 
wykazują się nowatorskim 
podejściem do pracy i dbają o 
najwyższy poziom etyki 
zawodowej. W 2010 r. 
nominowany „za kompetentne i 
konsekwentne budowanie 
pozytywnego wizerunku Policji w 
kraju, w którym mundur wciąż 
bardzo źle się kojarzy oraz za 
aktywność w mediach i 
dostępność dla dziennikarzy”, do 
pierwszej trójki prestiżowego 
konkursu „Człowieka Briefu 2010” 
w kategorii „Człowiek PR-u Briefu 
2010”. 
Przez lata angażował się w 
działalność na rzecz poprawy i 
promocji bezpieczeństwa, 
inicjując i prowadząc liczne akcje i 
programy profilaktyczne, w które 
zaangażowani byli 
przedstawiciele wszystkich grup 
wiekowych: dzieci, młodzież, 
dorośli i seniorzy.  



Kampanie społeczne, które 
współorganizował i wspierał, 
można by wyliczać w setkach. 
Znajdują się wśród nich m.in.: 
„Stop 18”, „Bezpieczna droga z 
radami Sponge Boba”, „Piłeś? Nie 
jedź!”, „Mistrzowie w pasach”, 
„Nie [przy]dzwoń za kierownicą”. 
W 2010 r. pomysłodawca i 
organizator policyjnej kampanii 
„Użyj wyobraźni”, mającej na celu 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Kampania została 
nagrodzona prestiżową nagrodą 
„Effie Awards 2010”, którą 
przyznaje się w ramach jednego z 
najważniejszych na świecie 
konkursów marketingowych. 
Współpracował i nadal 
współpracuje ze kręgiem 
akademickim, z przedstawicielami 
wymiaru sprawiedliwości, a także 
z organizacjami, m.in. z 
„Niebieską Linią”, „Itaką”, 
„WOŚP” i „La Stradą” – jego misją 
było uaktywnienie wszystkich, dla 
których ważne jest 
bezpieczeństwo obywateli.  
Członek Akademii Ekspertów PR. 
Obecnie współwłaściciel agencji 
public relations R4S. 
 
Zainteresowania badawcze: 
media relations instytucji 
publicznych, komunikowanie w 
sytuacjach kryzysowych, 
bezpieczeństwo wewnętrzne w 
państwach UE, społeczne i 



prawne konsekwencje wzrostu 
zagrożenia terrorystycznego we 
współczesnym świecie. 
 

Dr Magdalena 
Dobrowolska-
Opała 

Doktor w zakresie nauk o 
bezpieczeństwie, absolwentka 
Wydziału Nauk Politycznych i 
Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
pracownik Katedry 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Zainteresowania badawcze: 
prywatyzacja bezpieczeństwa, 
bezpieczeństwo imprez 
masowych, kształtowanie 
bezpiecznych przestrzeni, 
międzynarodowa współpraca 
policyjna. 
 
 

1. M. Dobrowolska-Opała, Zaangażowanie 
polskiej Policji we współpracę 
międzynarodową, Studia Politologiczne 
51/2019 
2. M. Dobrowolska-Opała, Diagnosing Police 
Activities Using Qualitative Research 
Methods, Securitologia 1/2018 
3. M. Dobrowolska-Opała, Rola Policji w 
zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki 
nożnej w ujęciu sieciowym, Seria: Securitas et 
Societas, Wydawnictwo Adam Marszałek 
2018 
4. A. Misiuk, M. Dobrowolska-Opała, Terrorist 
Threats and Mass Events, [w:] A. Sroka, F. 
Castro-Rial Garrone, R. Dario Torres Kumbrian 
(red.), Radicalism and Terrorism in the 21st 
Century. Implications for Security, Peter Lang 
Edition, Frankfurt am Main 2017 
5. M. Dobrowolska-Opała, Zaangażowanie 
Unii Europejskiej w zapewnianie 
bezpieczeństwa międzynarodowych meczów 
piłki nożnej: współpraca policyjna i wymiana 
informacji, [w:] A. Dumała, M. Szkarłat (red.), 
"Teka Komisji Politologii i Stosunków 
Międzynarodowych", 11/2 (2016), Polska 
Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Lublin 
2016 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 
państwa ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
działalności 
Policji, władz 
lokalnych i 
obywateli 
 

Wiodące zagadnienia prac dyplomowych: 
- bezpieczeństwo imprez masowych (szczególnie w Polsce i 
w Wielkiej Brytanii) 
- bezpieczeństwo w miastach, w tym kształtowanie 
bezpiecznych przestrzeni 
- komunikowanie w obliczu zagrożeń, sytuacji kryzysowych 
- polska Policja: organizacja, wyzwania, zarys historii 
- międzynarodowa współpraca policyjna 
- prywatyzacja bezpieczeństwa 
 

dr hab. Grzegorz 
Gudzbeler 

Doktor habilitowany nauk 
społecznych w obszarze nauk o 
bezpieczeństwie. Były Dyrektor 
Instytutu Badań i Rozwoju 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
Członek wielu rad naukowych i 
grup eksperckich m.in.: Rady 

- Gudzbeler G., Siemianowski T., “Application 
оf the fairyplay operation system to counter 
child pornography”, “Internal Security 
Jurnal” ISSN: 2080-5268. 

- Gudzbeler G., Nepelski M., Urban A., 
“Japanese Support System of Crisis 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem  
wewnętrznym w 
XXI wieku. 

Prace dyplomowe powinny dotyczyć jednego z 
wymienionych obszarów:  
4. Zarządzanie kryzysowe. 
5. Logistyka zarządzania kryzysowego. 
6. Technologie bezpieczeństwa. 
7. Kierowanie i dowodzenie w podmiotach 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. 



Naukowo Technicznej przy 
Ministrze Spraw Wewnętrznych 
(2013-2017), Rady Naukowej 
Komendanta Głównego Policji 
(2014-2017), Grupy Roboczej nr 
14 „Sensory (w tym biosensory) i 
sieci sensorowe” ds. Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji w 
Ministerstwie Rozwoju (2015 - 
2016), zespołu eksperckiego 
programu strategicznego 
„Satelitarny system 
optoelektronicznej obserwacji 
Ziemi” Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju - Polskiej Agencji 
Kosmicznej od 2014-2017), 
ekspert Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Uczestnik 66 
projektów naukowych, 
badawczo-rozwojowych i zadań 
projektowych o charakterze 
krajowym i międzynarodowym w 
charakterze wykonawcy, 
kierownika, koordynatora. 
Prelegent oraz członek komitetów 
naukowych i organizacyjnych 
wielu konferencji 
międzynarodowych. Użytkownik 
końcowy w wielu projektach 
europejskich oraz członek 
komitetów sterujących 
konsorcjów naukowo-
przemysłowych. Autor ponad 40 
publikacji i komunikatów 
naukowych w obszarze 
bezpieczeństwa, symulacji 
komputerowej, 
cyberprzestępczości i wsparcia 

Management Services”, “Internal Security 
Journal” ISSN: 2080-5268 

- G. Gudzbeler, M. Nepelski, A. Urban, „A 
Prototype Simulator Of Police Operations In 
Crisis Situations”, [w:] Simulation Meets 
Global Challenges, ISBN 978-0-9564944-0-5, 
Malezja 2010. 

- G. Gudzbeler, M. Nepelski, A. Urban, 
Modeling human behaviors in the context of 
constructing simulator of police operations 
in crisis situations, [w:] Information Security 
and Artificial Intelligence,  ISBN: 978-1-
4244-8870-4, Chiny 2010. 

- G. Gudzbeler, M. Nepelski, T. Siemianowski, 
Metody masowych kradzieży kont 
użytkowników gier online,  [w:] 
Przestępczość Teleinformatyczna,  ISBN 978-
83-934456-0-8. 

- 6. 15. G.Gudzbeler, A. Urban, M. 
Nepelski, Simulation of police actions and 
operations, Journal of Physical Science and 
Applications,  USA, ISSN:2159-5348. 

- G. Gudzbeler, S. Górski,  Modelowanie 
zachowań ludzkich na potrzeby działań w 
sytuacjach kryzysowych, [w:] Systemy 
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8. Ochrona informacji niejawnych. 
9. Cyberprzestępczość i cyberterroryzm. 
10. Bezpieczeństwo imprez masowych. 

 
Przykładowe tematy prac: 
- Rola wybranych grup dyspozycyjnych w zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego w Polsce. 
- Organizacja stanowisk dowodzenia Państwowej Straży 

Pożarnej w działaniach ratowniczych. 
- Współczesne wyzwania zarządzania logistycznego w 

sytuacjach kryzysowych. 
- Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO) na funkcjonowanie wybranych podmiotów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w 
Polsce. 

- Bezpieczeństwo państwa i obywateli w krajowych oraz 
europejskich inicjatywach badawczo-rozwojowych. 

- Biometria – szanse i zagrożenia związane z 
zastosowaniem nowoczesnych instrumentów 
identyfikacji. 

- Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w 
cyberprzestrzeni w XXI wieku. 

- Wpływ funkcjonowania Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej na bezpieczeństwo państw UE 
w kontekście nasilonych procesów migracji w XXI wieku. 

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w kontekście 
zastosowania nowoczesnych technologii nadzoru ruchu 
drogowego. 

- Zagadnienia prawne i kryminalistyczne przestępstw w 
ruchu drogowym. 

- Zarządzanie ryzykiem logistycznym w sytuacjach 
kryzysowych. 

- Rola Policji w procesie zapewniania bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych. 

- Miasta inteligentne – szanse i zagrożenia dla 
bezpieczeństwa publicznego. 



technicznego działań o 
charakterze kryzysowym 
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Członek Międzynarodowego 
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Nowoczesne narzędzia szkolenia i doskonalenia 
funkcjonariuszy podmiotów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 


