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prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI 

Nauczyciel akademicki, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału 

Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, były zastępca 

dyrektora Departamentu Systemu Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej 

(lata 1994-2000) oraz dziekan Wydziału Strategiczno-Obronnego AON (lata 

2000-2006). Autor wielu artykułów i prac naukowych, promotor i recenzent 

rozpraw naukowych. Bierze aktywny udział w pracach naukowo-badawczych 

oraz uczestniczy w licznych konferencjach poświęconych problematyce 

bezpieczeństwa i obronności państwa. Promotor rozpraw doktorskich, prac 

dyplomowych i magisterskich. 

prof. dr hab. inż. Julian SKRZYP 

Nauczyciel akademicki od 1980 r. Absolwent Politechniki Warszawskiej 

i Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Sztabu Generalnego 

(poprzedniczki ASzWoj). Obszarem zainteresowania są nauki geograficzne, 

w tym: geografia: administracyjna, bezpieczeństwa, ekonomiczna i polityczna 

oraz gospodarka przestrzenna. Obszarem szczególnego zainteresowania stała się 

geopolityka. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i 

aktywnym jego działaczem oraz honorowym prezesem tegoż Towarzystwa. 

Łączny dorobek naukowy obejmuje kilkaset publikacji, w tym monografie, 

podręczniki i skrypty, a także artykuły w różnych czasopismach. 

 

prof. dr hab. Jan Wojnarowski 

Nauczyciel akademicki. Od 2001 r. jest profesorem nauk wojskowych,  

a od 2011 r. nauk o bezpieczeństwie. Promotor rozpraw doktorskich, prac 

dyplomowych i magisterskich (wypromował 17 doktorów oraz ponad 150 

magistrów). W latach 2008-2011 był profesorem zwyczajnym w Zakładzie 

Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i 

Zarządzania w Warszawie. Łączny dorobek naukowy obejmuje kilkaset 

publikacji, w tym monografie, podręczniki i skrypty, a także artykuły w różnych 

czasopismach. Posiada szereg odznaczeń państwowych i resortowych, m.in. 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Medal 

Komisji Edukacji Narodowej. Interesuje się historią Polski, turystyką regionalną i 

uprawia czynnym wypoczynek na łonie natury.   
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płk dr Mariusz WOJCISZKO 

Oficer Wojska Polskiego, obecnie służy w Departamencie Strategii i Planowania 

Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską 

Wojsk Łączności w Zegrzu, następnie prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

W 2005 r. obronił pracę doktorską w Akademii Obrony Narodowej, uzyskując 

stopień naukowy doktora nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo 

narodowe. Specjalizuje się w problematyce prawnej z obszaru bezpieczeństwa 

państwa. W latach 2005-2006 adiunkt w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Wykładowca Wyższych 

Kursów Obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej. 

Współorganizator i uczestnik konferencji i seminariów naukowych. Autor  

i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. 

 

dr inż. Ewa TATARSKA-SZEWCZYK 

Szef wydziału ewidencji i taryfikacji stanowisk pracowników wojska  

w Departamencie Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 

nauczyciel akademicki (od 2015 roku związana z Akademią Obrony Narodowej). 

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki 

Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy i prawa 

administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 roku obroniła 

rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej nt. przygotowania zasobów 

osobowych na potrzeby obronne Sił Zbrojnych, uzyskując stopień doktora nauk 

społecznych w specjalności bezpieczeństwo narodowe. Zajmuje się problematyką 

przygotowania, planowania i zarządzania zasobami osobowymi, modelowaniem 

procesów informatycznych z zakresu HR oraz badaniami pracowniczymi. 

Konsultantka projektów realizowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej  

z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. opisywanie i wartościowanie 

stanowisk pracy pracowników wojska oraz moduł kadrowy pracowników wojska 

w systemie ewidencji wojskowej „SEW on-line”. Autorka wykładów, szkoleń  

i kursów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w resorcie obrony narodowej, 

prawa pracy i działalności kadrowej.  

 

dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI 

Nauczyciel akademicki, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału 

Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Od 1 października 2016 

roku Kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie 

Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. Organizator i kierownik 

krótkoterminowych kursów obronnych, organizowanych przez WBN ASzWoj., 

dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Specjalizuje się w 

problematyce pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa realizowanych w 

systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Dorobek naukowy obejmuje 

kilkadziesiąt publikacji, w tym artykuły i współudział w pracach naukowo-

badawczych. Współorganizator i uczestnik kilkunastu konferencji i seminariów 

naukowych.  Bezpośrednio przed odejściem ze służby w Wojsku Polskim w latach 

2004-2008 był starszym specjalistą w Departamencie Strategii i Planowania 

Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Uczestniczył w pracach Zespołu 

Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016-2017. 
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płk (rez.) mgr Zenon SOBEJKO 

Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, między innymi Dyrektora Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego UW i Dyrektora 

Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA. Posiada 

ponad trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji zadań obronnych, w obszarze 

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Współtwórca aktów wykonawczych 

do ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 

w którym następnie pełnił funkcje Szefa Biura Monitorowania Zagrożeń i Szefa 

Samodzielnego Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń. Absolwent studiów 

podyplomowych i Wyższych Kursów Obronnych w AON.  Jako uczestnik i 

prelegent wielu konferencji w kraju i za granicą. Zainteresowania zawodowe – 

zarządzanie kryzysowe.  

ppłk dr inż. Dariusz NOWAK 

Adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Bezpieczeństwa 

Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Posiada kilkunastoletnie 

doświadczenie jako oficer Wojska Polskiego, od 8 lat jest zatrudniony, najpierw  

w Akademii Obrony Narodowej a obecnie w Akademii Sztuki Wojennej, na 

stanowisku naukowo-dydaktycznym. Specjalizuje się w problematyce 

funkcjonowania organów administracji publicznej w dziedzinie obronnej 

dotyczącej podsystemu niemilitarnego Systemu Obronnego Państwa. Dorobek 

naukowy obejmuje kilkanaście publikacji, w tym artykuły i współudział w 

pracach naukowo-badawczych. Współorganizator i uczestnik kilkunastu 

konferencji i seminariów naukowych.  

dr Robert DYNAK 
Autor rozprawy doktorskiej pt. „Organizacja i funkcjonowanie systemu 

bezpieczeństwa w powiecie pułtuskim”, obronionej w AON. Absolwent 

Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego na kierunku wychowanie 

obronne oraz podyplomowych studiów obronności państwa na Wydziale 

Strategiczno - Obronnym AON w Warszawie. Żołnierz rezerwy. Nauczyciel 

dyplomowany przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa. 

Współautor publikacji naukowych m.in. „Samorząd terytorialny w obronie 

narodowej”, AON, Warszawa 2005. Członek międzyuczelnianego zespołu 

badawczego pracującego nad modelem systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz administracji 

samorządowej. W latach 2003-2011 współorganizator ćwiczeń obronnych z 

AON pod kryptonimem Akademicki pierścień oraz Pierścień, które były 

prowadzone dla oficerów Wojska Polskiego - studentów AON oraz 

powiatowych i gminnych organów, służb, inspekcji i straży. Organizator 

strzeleckich obozów wojskowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych 

i studentów, członków stowarzyszenia Związku Strzeleckiego Strzelec O.S.W. 

Od 1999 r. pełni funkcję Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w 

Pułtusku. 
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płk (rez.) mgr inż. Andrzej DYBOWSKI 

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Pełnił 

szereg odpowiedzialnych stanowisk w jednostkach wojskowych, jak również w 

administracji państwowej. Absolwent Wyższych Kursów Obronnych w AON. 

Był Szefem Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Siedlcach (do 

1999 r.). Kontynuował pracę w Wydziale Zarządzania Kryzysowego 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, między innymi na stanowisku 

zastępcy dyrektora wydziału i kierownika Oddziału Spraw Obronnych. Autor 

nowych form szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

oraz organizator szeregu szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej  

i obronności dla kadry kierowniczej szczebla wojewódzkiego i jednostek 

administracji samorządowej. Jest wykładowcą realizowanych w AON Kursów 

Obronnych dla pracowników komórek organizacyjnych ds. obronnych urzędów 

wojewódzkich, starostw powiatowych i gmin.  

płk (rez.) dr inż. Koliński Krzysztof 

Absolwent Wydziału Cybernetyki Akademii Technicznej w Warszawie 

oraz Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. Długoletni wykładowca 

ASG i AON w Warszawie (1987-2002). W latach 2002-2014 główny 

specjalista a następnie naczelnik wydziału w Ministerstwie Finansów, 

zajmujący się problematyką pozamilitarnych przygotowań obronnych 

resortu finansów. Autor i współautor opracowań naukowych, ćwiczeń, 

skryptów i podręczników akademickich z zakresu kierowania  

i dowodzenia siłami powietrznymi. Autor i współautor wszystkich 

dokumentów z zakresu planowania i programowania obronnego, 

opracowywanych w Ministerstwie Finansów w latach 2004-2014. Od 2014 

wykładowca Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON/ASzWoj. 

Organizator w roku 2015 konferencji naukowej „Polski system finansowy 

na rzecz obronności państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny”.   

 


