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Promotor Sylwetka naukowa, 
zainteresowania badawcze 

Najważniejsze publikacje  Tytuł seminarium Wykazu problematyki, której dotyczyłyby prace 
dyplomowe 

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 
 

Doc. dr Marek 
Nadolski  

Zainteresowania badawcze 
koncentrują się na problematyce 
władzy i opozycji oraz integracji 
europejskiej. Autor monografii 
poświęconych komunistycznej 
socjotechnice przejmowania i 
sprawowania władzy, 

 „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.  

Historyczne i 
współczesne 
uwarunkowania 
dróg 
rozwojowych 
Polski i świata. 
 

Problemy: 
1. Epoka interregnum – przełom XX i XXI wieku. Bezdroża 

światowego (nie)ładu społeczno-politycznego i 
ekonomicznego. 

2. Wybór dróg rozwojowych Polski i świata (między 
integracją a izolowaniem,  uniwersalizm a partykularyzm, 



współredaktor zbioru 
dokumentów poświęconych 
dziejom opozycji 
antykomunistycznej w Polsce, 
badacz procesów 
zjednoczeniowych w Europie, 
autor artykułów na temat dziejów 
Polski i historii powszechnej. 
 

 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. 

 Komuniści a jedność Europy, „Rocznik 
Nauk Politycznych” 1999, nr 1, s.105-120.  

 Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941-
1956. 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, 

liberalizmem a nacjonalizmem, faszyzmem, 
komunizmem). 

3. Spory i konflikty społeczno-ekonomiczne, ideowo-
religijne, 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. 

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. 



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. 

-  

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 polsko-
czechosłowacka). 

10. Polskie sojusze w XX/XXI wieku i ich skutki (polsko-
francuski, w ramach bloku radzieckiego, UE, NATO). 

11. Rozwój gospodarczy czy zabezpieczenie społeczne – 
liberalizm kontra socjalizm (komunizm). 

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 polsko-
ukraińskiego. 

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). 

 

Dr hab. Zbigniew 
Siemiątkowski 

Adiunkt w Katedrze Nauk o 
Bezpieczeństwie Instytutu Nauk 
Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Poseł na Sejm I, 
II, III, IV kadencji. Minister Spraw 
Wewnętrznych /1996/, Minister 
Koordynator Służb Specjalnych 
/1997/,  p.o. Szefa UOP /2001-
2002/, szef Agencji Wywiadu 
/2002-2004/. Prowadzi badania 
nad służbami specjalnymi 
państwa, ich miejscu w systemie 
instytucji bezpieczeństwa 
państwa i roli w historii 
najnowszej Polski. 

Ważniejsze publikacje: 
 Wywiad a władza. Wywiad cywilny w 
systemie sprawowania władzy politycznej PRL 
/2009/; Służby specjalne a dyplomacja. Rola 
współczesnego wywiadu w zakresie wsparcia 
polityki zagranicznej państwa, w: Marian Wilk 
(red.) Dyplomacja /2002/; Rola i miejsce 
wywiadu w procesie podejmowania decyzji 
politycznych w obszarze bezpieczeństwa 
państwa, w: Z. Siemiątkowski, A. Zięba (red.) 
Służby specjalne we współczesnym państwie 
/2016/; Dziedzictwo służb specjalnych 
Federacji Rosyjskiej. Od ochrany carskiej do 
Federalnej Służby Bezpieczeństwa, w: Z. 
Siemiątkowski, J. Zaleśny, (red.) Służby 
specjalne w państwach poradzieckich /2017/; 
Transformacja służb specjalnych w latach 90. 
XX wieku. Dylematy rozwoju, w: Urząd 
Ochrony Państwa 1990-2002 /2015/, 
Następstwa 1948 roku dla wywiadu 
wojskowego i cywilnego, w: Zwrot polityczny 
’48. Między polską drogą a projektem 
uniwersalnym, /2013/; 
 

Służby specjalne 
w systemie 
państwa. Rola 
służb w 
najnowszej 
historii 
politycznej Polski. 

Problematyka seminarium: 
1. Rola i zadania służb specjalnych w systemie 

bezpieczeństwa państwa; 
2. Służby specjalne, służby ochrony państwa, służby 

ochrony porządku publicznego w państwie i ich miejsce  
w systemie instytucji bezpieczeństwa państwa; 

3. System kontroli i koordynacji służb specjalnych w 
państwie; 

4.  Służby specjalne w systemie zarzadzania kryzysowego; 
5. Wywiad i kontrwywiad. Zakres pojęciowy, 

kompetencje i zadania spełniane w systemie 
bezpieczeństwa państwa; 

6. Historia wywiadu i kontrwywiadu w Polsce i świecie; 
7. Służby specjalne w historii najnowszej Polski; 

Rola służb specjalnych w kryzysach politycznych PRL; 

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. 

- 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. 

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,  
 



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-
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 

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 
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. 

- 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
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


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 
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 Bolesław 
Stanejko  

Doktor nauk ekonomicznych w 
zakresie nauki o zarządzaniu, 
absolwent Akademii Spraw 
Wewnętrznych  w Warszawie oraz 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
pracownik naukowo-techniczny 
Katedry Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Wydziału Nauk 
Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Praktyk w 
zakresie bezpieczeństwa. Były 
oficer Policji m.in. Zastępca 
Dyrektora Biura Prewencji KGP 
oraz Komendant KRP II w 
Warszawie, a także pracownik 
spółek Skarbu Państwa ds. 
bezpieczeństwa w tym, Dyrektor 
Biura Bezpieczeństwa oraz 
Pełnomocnik ds. Ochrony 
Infrastruktury Krytycznej w PGE 
Energia Odnawialna S.A.. W 
latach 90-tych XX wieku 
konsultant rządowy w zakresie 

1. W. Bejgier, B.G. Stanejko „Ochrona osób i 

mienia” Podręcznik akademicki, Oficyna 

Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012 r. 

2. B.G. Stanejko, „UEFA EURO 2012 – nowa 

jakość w bezpieczeństwie imprez 

masowych” wydawnictwo Wszechnicy 

Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, 

2013 r. 

3. B.G. Stanejko, „Bezpieczeństwo imprez 

masowych – wybrane problemy”[w:] „W 

kręgu nauki o bezpieczeństwie” pod 

redakcją naukową M. Jurgielewicz, S. 

Sulowski, wydawnictwo Delfin, Warszawa 

2018 r. 

 

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 
 



oceny oraz modyfikacji 
bezpieczeństwa komercyjnego w 
Polsce. Pomysłodawca i 
współautor ustawy „o ochronie 
osób i mienia”,  a także ustawy „o 
broni i amunicji”.   
Zainteresowania badawcze: 
System zorganizowania 
bezpieczeństwa komercyjnego w 
Polsce, bezpieczeństwo imprez 
masowych, broń – społeczne i 
prawne uwarunkowania jej 
posiadania, ochrona osób i 
mienia, w tym bezpieczeństwo 
infrastruktury krytycznej, 
bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych, w  tym organizacja 
systemu zarządzania 
kryzysowego. 
 

Dr Łukasz 
Wieczorek 

Doktor nauk prawnych w zakresie 
kryminologii (2014). Absolwent 
studiów doktoranckich w 
Instytucie Nauk Prawnych PAN 
(2011). Absolwent studiów 
magisterskich (politologia) na 
Uniwersytecie Warszawskim 
(2006) oraz studiów licencjackich 
(resocjalizacja) na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (2004). 
Stypendysta Departamentu Stanu 
USA (2012), European Institute 
for Crime Prevention and Control 
– HEUNI, Finlandia (2011). 
Uczestnik kilku 
międzynarodowych projektów 
badawczych poświęconych 

1. Wieczorek Łukasz, Praca przymusowa – 

zagadnienia prawne i kryminologicznej, 

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017. 

2. 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. 

3. Deliverable No. 5.2 DESIrE Final Report 

and Recommendations: https://project-

desire.eu/desire-final-report-and-

recommendations/ (współautorstwo).  

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. 

 

https://project-desire.eu/desire-final-report-and-recommendations/
https://project-desire.eu/desire-final-report-and-recommendations/
https://project-desire.eu/desire-final-report-and-recommendations/


tematyce handlu ludźmi i pracy 
przymusowej.  

4. 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://project-

desire.eu/understanding-demand-for-

sexual-services-human-trafficking-for-

sexual-exploitation-and-existing-law-and-

policies-in-three-european-countries-

croatia-the-netherlands-and-poland/ 

(współautorstwo). 

5. Deliverable No. 2.2: Academic article on 

sexual services other than prostitution: 

https://project-desire.eu/learn/ 

(współautorstwo). 

6. Wieczorek Łukasz, Kryminologiczne 

aspekty pracy przymusowej w Polsce, 

Archiwum Kryminologii XXXIX/2017, s. 71-

116 

7. 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. 

8. 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. Buchowska S., Lasocik Z., Rosińska A., 

Wieczorek Ł., Country Strategy Report: 

https://project-desire.eu/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://project-desire.eu/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://project-desire.eu/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://project-desire.eu/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://project-desire.eu/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://project-desire.eu/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://project-desire.eu/learn/


Modern Slavery Landscape in Poland 2014, 

Human Trafficking Studies Centre 

University of Warsaw, Warsaw 2014. 

10. Lasocik Z., Rekosz-Cebula E., Wieczorek Ł., 

Handel ludźmi do pracy przymusowej: 

mechanizmy powstawania i efektywne 

zapobieganie, Rada Państw Morza 

Bałtyckiego, Warszawa/Sztokholm 2014. 

11. 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. 

12. Lasocki Z., Wieczorek Ł., Handel ludźmi do 

pracy przymusowej w Polsce – raport z 

badań, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010. 

13. 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. 

14. 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 

ofiar pracy przymusowej w Polsce, 



Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010. 

15. Wieczorek Łukasz, Report: Assessment of 

legal framework and responses of the 

justice system to trafficking and forced 

labour in Poland, International Labour 

Organization, Geneva 2008. 

 

 


