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Zarządzanie kryzysowe jako wyzywanie
dla samorządu gminnego, [w:] J. ItrichDrabarek, 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, ,,ePolitikon. 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

Tytuł seminarium

Wykazu problematyki,
dyplomowe

Państwo wobec
szczególnych
zagrożeń

Prace dyplomowe powinny dotyczyć jednego z trzech
szeroko pojętych obszarów:

której

dotyczyłyby

prace

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 hab.
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Doktor
habilitowany
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humanistycznych w zakresie nauk
o polityce (2008 – doktorat
summa cum laude, 2018 –
habilitacja).
Wykładowca
Uniwersytetu Warszawskiego i

D. Mider, Polacy wobec przemocy politycznej:
studium typów postaw i ocen moralnych,
Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa, 2017.
D. Mider, Czarny i czerwony rynek w sieci The
Onion Router – analiza funkcjonowania

Socjopsychologia
Internetu.
Socjopsychologia
przemocy
politycznej




Cyberbezpieczeństwo,
cyberterroryzm,
cyberprzestępczość
Cyberkontrkultury
–
alternatywne/zamknięte/ekstremistyczne grupy
w Internecie powierzchniowym i głębokim

Szkoły
Głównej
Handlowej,
adiunkt w Katedrze Socjologii
Polityki
i
Marketingu
Politycznego.
Egzaminator
Europejskiego
Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych,
certyfikowany informatyk śledczy.
Twórca i wykładowca specjalności
infobrokering polityczny. Autor
licznych publikacji z zakresu
socjologii Internetu, socjologii
przemocy, metodologii badań
oraz partycypacji politycznej.
Analityk biegle posługujący się
metodami
ilościowymi
i
jakościowymi obróbki informacji.
Ekspert
UW
w
zakresie
infobrokeringu i cyberterroryzmu.

darkmarketów, „Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego”, 2019, 21 (11), s. 154-190.
D. Mider, The anatomy of violence: A study of
the literaturę, „Aggression and Violent
Behavior”, 2013 r., nr 18 (6), ISSN: 1098-2337,
s. 702-708.
D. Mider, Cyfrowy Panoptykon. Internet jako
narzędzie nadzoru informacyjnego państwa
nad społeczeństwem [w:] Bezpieczeństwo
współczesnego świata. Społeczeństwo,
ekonomia, prawo, K. Wilczyńska, K. Adamek
(red. nauk.), Instytut Wydawniczy
„Maiuscula”, Poznań 2013, ISBN:
9788361449058, s. 79-106.
D. Mider, Terroryzm w III RP? Ilościowojakościowe studium przypadków przemocy
politycznej [w:] Współczesne zagrożenia.
Prawda czy fikcja?, J. Zimny (red. nauk.),
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Stalowa Wola 2015, ISBN:
9788363835309, s. 263-281.
D. Mider, Ideologiczne źródła przemocy
politycznej. Studium przypadku 2083:
A European declaration of independence
Andersa Behringa Breivika [w:] Ideologie,
doktryny, ruchy społeczne i polityczne.
Wybrane problemy, M. Marczewska-Rytko,
W. Ziętara (red. nauk.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2015, ISBN: 9788377847190, s. 317-332.



Technologie wspierające prywatność (Privacy
Enhancing
Technologies),
prywatność
i
anonimowość w sieci Internet
 Kryptowaluty, kryptoekonomia, kryptoanarchizm
 Biały wywiad (Open Source Intelligence),
infobrokering, dezinformacja, analiza Big Data
 Przemoc polityczna, terroryzm, ekstremizm,
ideologie przemocy
Metodologia badań politologicznych – badania
neurobiologiczne, badania ilościowe

Dr Magdalena
DobrowolskaOpała
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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

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
- prywatyzacja bezpieczeństwa

policyjna

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

dr
Michał
Mistygacz

Adiunkt w Zakładzie Systemów
Politycznych Instytutu Nauk
Politycznych
UW,
zainteresowania
naukowe
i
badawcze
dotyczą
pozycji
ustrojowej organów ochrony

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
- M. Mistygacz, Rząd w procesie
ustawodawczym w Polsce, Warszawa
2012,
- M. Mistygacz, Pozycja ustrojowa
prokuratury w Polsce. Tradycja i
współczesność, Warszawa 2013,
- M. Mistygacz, Rola prokuratora w

Pozycja
1. Ustrój organów ochrony prawnej.
ustrojowa
i 2. Uprawnienia i gwarancje procesowe uczestników
postępowania karnego.
procesowa
organów ochrony
prawnej

prawnej oraz pozycji procesowej
organów
i
uczestników
postępowania karnego, pozycji
ustorojowej Rady Ministrów oraz
postępowania ustawodawczego.
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Zainteresowania
badawcze
koncentrują się na problematyce
władzy i opozycji oraz integracji
europejskiej. Autor monografii
poświęconych
komunistycznej
socjotechnice przejmowania i
sprawowania
władzy,
współredaktor
zbioru
dokumentów
poświęconych
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opozycji
antykomunistycznej w Polsce,
badacz
procesów
zjednoczeniowych w Europie,
autor artykułów na temat dziejów
Polski i historii powszechnej.
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czynnościach incydentalnych sądu w
postępowaniu przygotowawczym, [w:]
Wybrane aspekty nowelizacji prawa
karnego, M. Kolendowska-Matejczuk, K.
Szwarc (red.), Warszawa 2015,
Materska-Sosnowa,
M.
Mistygacz,
Badanie celów i działalności partii
politycznych
przez
Trybunał
Konstytucyjny, [w:] Konstytucje polskie z
1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje,
praktyka ustrojowa, Warszawa 2015,
- M. Mistygacz, Ewolucja roli rządu w
postępowaniu ustawodawczym w III
RP, [w:] Legislacja czasu przemian,
przemiany w legislacji. Księga
jubileuszowa na XX-lecie Polskiego
Towarzystwa Legislacji, M.
Kłodowski, A. Witorska, M.
Lachowski (red.), Warszawa 2016.
„Kryzysy”
w
procesie
integracji
europejskiej z perspektywy historycznej,
[w:] K.A.Wojtaszczyk, J.Nadolska (red.),
Kryzysy w procesie integracji europejskiej i
sposoby ich przezwyciężania, ASPRA-JR,
Warszawa 2015, s.27-51.
Ahistoryzm w projektowaniu terytorium
polsko-ukraińsko-litewskiego przed i w
czasie I wojny światowej, „Studia
Politologiczne” 2015, vol. 35, s.75-99.
Etapy, formy i uwarunkowania integracji
europejskiej,
[w:]
K.A.Wojtaszczyk,
Integracja
europejska.
Wstęp,
Wydawnictwa
Akademickie
i
Profesjonalne, Warszawa 2006, s.24-65.
Źródła
intensyfikacji
procesów
zjednoczeniowych w Europie Zachodniej w
połowie XX w., „Dzieje Najnowsze” 2007,
nr 4, s.135-148.

Historyczne
i Problemy:
współczesne
1. Epoka interregnum – przełom XX i XXI wieku. Bezdroża
uwarunkowania
światowego
(nie)ładu
społeczno-politycznego
i
dróg
ekonomicznego.
rozwojowych
2. Wybór dróg rozwojowych Polski i świata (między
Polski i świata.
integracją a izolowaniem, uniwersalizm a partykularyzm,
liberalizmem
a
nacjonalizmem,
faszyzmem,
komunizmem).
3. Spory i konflikty społeczno-ekonomiczne, ideoworeligijne, polityczne i etniczne w Polsce i świecie na
przełomie XX i XXI wieku (Bałkany, Ukraina, Bliski
Wschód).
4. Stosunki z sąsiadami w ramach Unii Europejskiej i spoza
niej (z USA, Rosją, Ukrainą itd.).
5. Wielkie polskie idee – sanacja, Polska ludowa, Polska 3
„S”, II Japonia, zielona wyspa, dobra zmiana.












-

Komuniści a jedność Europy, „Rocznik
Nauk Politycznych” 1999, nr 1, s.105-120.
Komuniści wobec chłopów w Polsce 19411956. Mity i rzeczywistość, OBS,
Warszawa 1993, ss.280.
Ograniczenia wolności wyznania a
konflikty w obszarze współczesnego
islamu, [w:] A.Czohara, B. Górowska, M.
Nadolski,
J.Osuchowski,
Dylematy
wolności sumienia i wyznania w
państwach
współczesnych,
Dom
Wydawniczy „ELIPSA”, Warszawa 1996,
s.84-98.
Polacy jako uchodźcy i Polska jako kraj
przyjmujący uchodźców – perspektywa
historyczna,
[w:]
K.A.Wojtaszczyk,
J.Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie.
Uwarunkowania. Istota. Następstwa,
Oficyna
Wydawnicza
ASPRA-JR,
Warszawa 2016, s.575-589.
Wypędzenia i uchodźstwo w optyce
religijnej w kontekście wielowiekowych
prób
przezwyciężenia
podziałów
społecznych w Europie, [w:] A.Wojtaszak,
J.Jartyś, A.Krawcewicz (red.), Europa
wobec problemu uchodźców w XXI wieku,
Wydawnictwo
Naukowe
Wydziału
Humanistycznego US Minerwa, Szczecin
2016, s.255-270.
Z
dziejów
integracji europejskiej,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004,
ss.87.

6. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa (terroryzm, bieda,
głód, przeludnienie, pułapka średniego rozwoju,
kataklizmy, konflikty).

Przykładowe tematy do uszczegółowienia:
1.

„Lokomotywy współczesności”. Rola migracji (lub:
religii, idei, strachu, zaufania, korupcji, globalizacji itp.)
we współczesnej polityce.
2. „Rewolucje” i reformy gospodarcze (przemysłowa,
elektryfikacyjna, cyfryzacyjna, energii odnawialnej) np.
produkcja
energii
odnawialnej
kołem
zamachowym postępu gospodarczego w I połowie XXI
wieku.
3. „Szklany sufit”. Pułapka średniego rozwoju – np. istota
pułapki lub Polska w pułapce średniego rozwoju.
4. „Uchodźca ma twarz Chrystusa”. Chrześcijanie (np.
polscy, węgierscy, europejscy) wobec zjawiska
masowej migracji do Europy.
5. Chrześcijańska (katolicka) koncepcja jedności a
nacjonalizm.
6. Konflikty o ropę, rudę żelaza i węgiel, ziemie uprawne,
dostęp do wody i ich skutki (budowa zapór na Dunaju,
Nilu, Nordstream2).
7. Między „dobrą zmianą” a post-prawdą. Wymiar
prawny (lub: socjalny, ekonomiczny, ideowy) rządów
Prawa i Sprawiedliwości.
8. Politycy wobec wyboru: dobrobyt materialny czy
zdrowie indywidualne lub np. ochrona środowiska.
9. Polskie koncepcje integracji Europy (np. projekt
W.B.Jastrzębowskiego,
ks.
A.Czartoryskiego,
koncepcja Międzymorza, konfederacja polskoczechosłowacka).
10. Polskie sojusze w XX/XXI wieku i ich skutki (polskofrancuski, w ramach bloku radzieckiego, UE, NATO).
11. Rozwój gospodarczy czy zabezpieczenie społeczne –
liberalizm kontra socjalizm (komunizm).

Dr Piotr Potejko

Doktor nauk humanistycznych,
prawnik, pedagog. Wieloletni
adiunkt Wydziału Prawa i
Administracji
w
Poznaniu,
obecnie adiunkt Katedry Nauk o
Bezpieczeństwie Instytutu Nauk
Politycznych
Uniwersytetu
Warszawskiego.
Wyróżniony

- prof. dr hab. B.Hołyst, prof. dr hab. Jacek
Pomykała, dr Piotr Potejko (red) „Nowe
techniki badań kryminalistycznych a
bezpieczeństwo informacji”. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa 2014.
- prof. dr hab. B.Hołyst, prof. dr hab. Jacek
Pomykała, dr Piotr Potejko (red)
„Kryptografia i bezpieczeństwo informacji”,
Warszawa 2014.

12. Solidarność europejska. Wymiar gospodarczy (np.:
duchowy, ideowy, socjalny, ekologiczny).
13. Strach i zaufanie w polityce. Perspektywy demokracji
lub rządów autorytarnych.
14. Tożsamość wspólnotowa (np.: narodowa, religijna,
klasowa, cywilizacyjna) a postęp społeczny w
warunkach procesów globalizacyjnych – np. narody
(społeczeństwa) ekskluzywne we współczesnej
rywalizacji gospodarczej. Studium porównawcze
krajów Zatoki Perskiej i Chin lub Japonii.
15. Wartości europejskie a interesy narodowe (np.:
Niemiec, Francji, Polski, krajów bałkańskich, Grupy
Wyszehradzkiej).
16. Wartości europejskie a interesy narodowe (lub
religijne, biznesowe) - np. w kontekście: (socjalnych)
praw człowieka, migracji, energii odnawialnej,
solidarności energetycznej – Nordstream2.
17. Wyboiste drogi sąsiedztwa i porozumienia polskoukraińskiego.
18. Wykluczeni (np.: proletariat, chłopi, prekariat) siłą
napędową rozwoju społecznego – np. prekariat (w
ogóle lub w konkretnym kraju) hamulcem rozwoju lub
źródłem konfliktów społecznych.
19. Zasady europejskie a wartości chrześcijańskie.
20. Zerwane więzi. Elity i masy u władzy a deficyt
(nadmiar) demokracji (np.: rządy totalitarne,
autorytarne, „demokracji kierowanej” w Polsce i w
Europie Środkowowschodniej).
Bezpieczeństwo
1. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa.
wewnętrzne
i 2. Bezpieczeństwo i ochrona informacji.
3. Cyberprzestępczość i cyberterroryzm.
zewnętrzne
4. Terroryzm współczesny.
państwa
5. Radykalizacja i ekstremizmy.
6. Szpiegostwo i działalność służb specjalnych.
7. Zasady funkcjonowania administracji, zarządzanie
jakością, normy jakości.
8. Kontrola i audyt.

nagrodą
Ministra
Edukacji
Narodowej
za
działalność
naukową. Pomysłodawca pięciu
międzynarodowych projektów z
zakresu
bezpieczeństwa
wewnętrznego
i
międzynarodowego
oraz
kryminalistyki. Redaktor naczelny
„Przeglądu
bezpieczeństwa
wewnętrznego” a także Zastępca
Szefa Instytutu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w Poznaniu oraz
współzałożyciel
honorowy
ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Wspierania
Bezpieczeństwa
Narodowego.
Praca naukowa związana jest z
pogłębianiem wiedzy w zakresie
szeroko
rozumianego
bezpieczeństwa wewnętrznego i
międzynarodowego
państwa.
Dodatkowo obszar zainteresowań
obejmuje
bezpieczeństwo
informacji,
systemów
informacyjnych państwa, ochrony
informacji niejawnych, tajemnic
prawnie chronionymi, terroryzm
ze szczególnym uwzględnieniem
radykalizacji poglądów i skutków
społecznych, zarządzanie jakością
w
administracji,
służbami
specjalnymi.
Specjalizuje
się
w
interdyscyplinarnych badaniach
dotyczących
bezpieczeństwa
państwa, a zainteresowania

- prof. dr. hab. Brunon Hołyst, dr Piotr
Potejko, Dariusz Laskowski „Kryminalistyka
w pracy służb specjalnych i porządku
publicznego. Wybrane problemy”. WSPOL.
Szczytno 2014.
- prof. dr hab. B.Hołyst, dr Piotr Potejko (red)
„Technika kryminalistyczna w pierwszej
połowie XXI wieku. Wybrane problemy.
PWN. Warszawa 2014.
- prof. dr hab. B.Hołyst, prof. dr hab.
J.Stawnicka, dr Piotr Potejko (red)
„Optymalizacja
procesu
przepływu
informacji w sytuacjach zagrożenia
państwa” WSPOL, Warszawa 2015.
- dr Piotr Potejko „Klasyfikacja podstaw
prawnych
obowiązku
zachowania
tajemnicy” (w:) Jawność i jej ograniczenia.
Tom VI. Struktura tajemnic, Wydanie II.
Wydawnictwo C.H. BECK. Warszawa 2016.
- dr Piotr Potejko „Klauzule ochrony
informacji w wybranych państwach” (w:)
Jawność i jej ograniczenia. Tom VI.
Struktura tajemnic, Warszawa 2016.
- dr Piotr Potejko, Iwona Jankowska-Czyż
„Homegrown terrorism i jego źródła jako
nowe wyzwanie dla współczesnego
bezpieczeństwa w kontekście wielo – oraz
międzypodmiotowej
komunikacji
(w:)„Optymalizacja procesu przepływu
informacji w sytuacjach zagrożenia
państwa”, Warszawa 2015.
- dr Piotr Potejko, Natalia Dydyńska
„Niewykorzystany potencjał wizerunku
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego –
próba oceny stanu i perspektywy” (w:)
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV,
Gliwice – Katowice 2013.

9. Prawo karne.
10. Kryminalistyka.

badawcze rozszerzają się o
zagadnienia
związane
z
nowoczesnymi
metodami
kryminalistyki, które można
wykorzystać
dla
poprawy
bezpieczeństwa publicznego.

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
WarmińskoMazurskim w Olsztynie stopień
doktora nauk humanistycznych w
zakresie historii na podstawie
rozprawy
pt. Policja
a
społeczeństwo
w
okresie
międzywojennym. Do 2003 roku
był pracownikiem naukowodydaktycznym Wyższej
Szkoły
Policji w Szczytnie, zaś do 2013
roku
–
adiunktem Wydziału
Prawa
i

- dr Piotr Potejko, Anna Bryńska „Negocjacjekiedy koniec staje się początkiem. Użycie
broni
przez
policyjnego
strzelca
wyborowego- wstęp do dyskusji”, (w:)
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV.
Tom I, Gliwice – Katowice 2013.
- dr
Piotr
Potejko
„Jednostka
kontrterrorystyczna – element działań
bojowych w systemie bezpieczeństwa
antyterrorystycznego”,
Przegląd
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Nr 7(4)
2012.
-

-

-

-

-

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. 295309;
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
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
Zamość 2013, s. 31-35;
Skuteczność kształcenia kadr
kierowniczych polskiej Policji w:
Policja Europy XXI wieku, Szczytno,
2003;

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
ugrupowań politycznych.

w

programach

Administracji Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w
Olsztynie.
Do
2016
roku
wykładowca Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. Od
2013 roku pracownik naukowodydaktyczny
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 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
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

-

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.

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.
Dr
Magdalena
TomaszewskaMichalak

Absolwentka Wydziału Prawa i
Administracji
UW,
obecnie
pracownica Katedry Nauk o
Bezpieczeństwie w Instytucie

- Magdalena Tomaszewska-Michalak (red.),
Tadeusz Tomaszewski (red.) „Dokumenty a
prawo. Prawne oraz praktyczne aspekty
korzystania
z
dokumentów
i
e-

Przestępstwo,
1.
jego wykrywanie i
2.
konsekwencje
3.

Zagadnienia związane
z
techniką
kryminalistyczną,
Przestępczość
Polski system penitencjarny.

i

taktyką

Nauk
Politycznych;
zainteresowania
badawcze:
kryminalistyka, biometria, prawo
penitencjarne, prawo karne
-

-

-

-

Dr
Łukasz
Wieczorek

Doktor nauk prawnych w zakresie 1.
kryminologii (2014). Absolwent
studiów
doktoranckich
w
Instytucie Nauk Prawnych PAN
(2011).
Absolwent
studiów 2.
magisterskich (politologia) na
Uniwersytecie
Warszawskim
(2006) oraz studiów licencjackich
(resocjalizacja) na Uniwersytecie
Jagiellońskim (2004).
Stypendysta Departamentu Stanu
USA (2012), European Institute 3.

dokumentów”,
Stowarzyszenie
Absolwentów
Wydziału
Prawa
i
Administracji
Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2015
Magdalena Tomaszewska-Michalak „The
Practical Implementation of Biometric
Technology – Legal Aspects.” in: Journal of
Telecommunications and Information
Technology.; nr 2/2015, pp 25-29
Magdalena
Tomaszewska-Michalak
„Prawne i kryminalistyczne aspekty
wykorzystania technologii biometrycznej w
Polsce”, wyd. Difin, Warszawa 2015
Henryk Malewski (red.), Gabriele JuodkaiteGranskiene
(red.),
Magdalena
Tomaszewska-Michalak
(red.)
“Kryminalistyka i ekspertologia sądowa:
nauka, studia, praktyka”, Wilno, PTK 2016
K. Jędrzejczak (red.), M.TomaszewskaMichalak (red.) "Technologia w ochronie
penitencjarnej. Współpraca: człowiek
technika", wyd. Difin, Warszawa 2017
Wieczorek Łukasz, Praca przymusowa –
zagadnienia prawne i kryminologicznej,
Ośrodek
Badań
Handlu
Ludźmi,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017.
Wieczorek Łukasz, Nowe instrumenty
eliminowania ryzyka pracy przymusowej w
Australii w myśl ustawodawstwa Modern
Slavery Act z 2018 roku [w:] Po co nam
kryminologia.
Księga
Jubileuszowa
Profesor Ireny Rzeplińskiej (red. W. Klaus i
in.) Warszawa 2019.
Deliverable No. 5.2 DESIrE Final Report
and Recommendations: https://project-

Kryminologiczne
aspekty
wybranych
przestępstw
i
problemów
społecznych

Obszary prac dyplomowych:
1) Problematyka handlu ludźmi i pracy przymusowej.
2) Zjawisko prostytucji.
3) Zagadnienia poważnej przestępczości (m.in.
zabójstwa, przestępczość zorganizowana).
4) Migracja a przestępczość.

for Crime Prevention and Control
– HEUNI, Finlandia (2011).
Uczestnik
kilku
międzynarodowych
projektów
badawczych
poświęconych
tematyce handlu ludźmi i pracy
przymusowej.

4.

5.

6.

7.

8.

desire.eu/desire-final-report-andrecommendations/ (współautorstwo).
Deliverable
No. 3.2: Understanding
demand for sexual services, human
trafficking for sexual exploitation and
existing law and policies in three European
countries (Croatia, The Netherlands and
Poland):
https://projectdesire.eu/understanding-demand-forsexual-services-human-trafficking-forsexual-exploitation-and-existing-law-andpolicies-in-three-european-countriescroatia-the-netherlands-and-poland/
(współautorstwo).
Deliverable No. 2.2: Academic article on
sexual services other than prostitution:
https://project-desire.eu/learn/
(współautorstwo).
Wieczorek
Łukasz,
Kryminologiczne
aspekty pracy przymusowej w Polsce,
Archiwum Kryminologii XXXIX/2017, s. 71116
Tworzenie nowej jakości w systemie
eliminowania handlu ludźmi w Polsce –
raport z badań (red. Z. Lasocik, Ł.
Wieczorek), Ośrodek Badań Handlu
Ludźmi,
Uniwersytet
Warszawski,
Warszawa 2016.
Lasocik Z. et al, Filling the Gaps in the
System of Combating Human Trafficking in
Poland – research report, Human
Trafficking Studies Centre University of
Warsaw, Warsaw 2015.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Buchowska S., Lasocik Z., Rosińska A.,
Wieczorek Ł., Country Strategy Report:
Modern Slavery Landscape in Poland 2014,
Human Trafficking Studies Centre
University of Warsaw, Warsaw 2014.
Lasocik Z., Rekosz-Cebula E., Wieczorek Ł.,
Handel ludźmi do pracy przymusowej:
mechanizmy powstawania i efektywne
zapobieganie, Rada Państw Morza
Bałtyckiego, Warszawa/Sztokholm 2014.
Wieczorek Ł., Instytucjonalne aspekty
funkcjonowania systemu eliminowania
handlu ludźmi w Polsce, [w:] Lasocik Z.
(red.), Eliminowania handlu ludźmi w
Polsce – analiza systemu, Ośrodek Badań
Handlu Ludźmi, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa 2011.
Lasocki Z., Wieczorek Ł., Handel ludźmi do
pracy przymusowej w Polsce – raport z
badań, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
Lasocik Z., Wieczorek Ł., Trafficking for
forced labour in Poland, [w:] A. Jokinen, N.
Ollus, K. Aromaa (eds.) Trafficking for
Forced Labour and Labour Exploitation –
towards
increased
knowledge,
cooperation and exchange of information
in Estonia, Finland and Poland (FLEX),
HEUNI, Helsinki 2010.
Filipowicz J., Lasocik Z., Wieczorek Ł.,
Handel ludźmi do pracy przymusowej w
Polsce. Sektory w gospodarce podatne na
wykorzystywanie
ludzi
do
pracy

przymusowej oraz struktura pomocy dla
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Ośrodek
Badań
Handlu
Ludźmi,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
Wieczorek Łukasz, Report: Assessment of legal
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system to trafficking and forced labour in
Poland, International Labour Organization,
Geneva 2008.

