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1. Imię i nazwisko: Marek CUPRYJAK 
 
 
2. Posiadane dyplomy, tytuły i stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 
uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej: 
 
 magister administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, 17 

maja 1991; tytuł pracy: „Podporządkowanie pracownika z mianowania”; promotor: dr 
hab. Leon Mroczkowski; 

 
 doktor nauk wojskowych [specjalność: bezpieczeństwo państwa]; Wydział 

Strategiczno-Obronny, Akademia Obrony Narodowej, 25 marca 2003; tytuł pracy: 
„Doskonalenie narodowego systemu przeciwdziałania terroryzmowi w kontekście 
wyzwań XXI wieku”; promotor: gen. broni prof. dr inż. Tadeusz Jemioło; 

 
 
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu (stażach) w jednostkach naukowych: 
 
Akademia Morska w Szczecinie (2003-2005), adiunkt; 
Akademia Pomorska w Słupsku (2010-2012), adiunkt; 
Uniwersytet Szczeciński - Instytut Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego (od 
2005), adiunkt; 
Uniwersytet Szczeciński - Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydziału 
Humanistycznego (od 2008), adiunkt; 
Collegium Balticum w Szczecinie (2004-2015), adiunkt; 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (1994-2006); starszy wykładowca, adiunkt; 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Warszawie (2004-2005), adiunkt; 
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (2008-
2015), adiunkt; 
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie (2013-2015), adiunkt; 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - oddział w Szczecinie 
(2011-2013), adiunkt. 
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4. Wskazanie osiągniecia wynikającego z art. 16 ust. 2 z dnia 14 marca 2013 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 
 
4.1. Tytuł osiągniecia naukowego / artystycznego: 
 
Monografia habilitacyjna: 
Prewencja antyterrorystyczna państwa demokratycznego, Wyd. Naukowe Instytutu 
Politologii i Europeistyki US, Szczecin 2019, ss. 294, [ISBN – 978-83-941889-3-1]. 
 
4.2. Omówienie celu naukowego: 
 

Przygotowana rozprawa habilitacyjna ma charakter analitycznego opracowania, którego 

tematyka jest obecna i aktualna w literaturze przedmiotu. Została oparta na rozległym 

materiale empirycznym, co z pewnością pozwoli na wniesienie nowych ocen i wsparcie 

prowadzonych badań teoretycznych w tym zakresie. Zawarta w niej specjalistyczna wiedza i 

doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa pozwoli na wyznaczenie nowych obszarów działań 

praktycznych a także sygnalizuje nowe, wymagające odmiennego spojrzenia na 

dotychczasowe obszary badań i problemy badawcze w dziedzinie bezpieczeństwa.  

Podjęty problem badawczy dotyczący prewencji antyterrorystycznej należy do stosunkowo 

rzadko przedstawianych w specjalistycznej literaturze przedmiotu. Refleksja naukowa autora 

monografii ukazująca prewencję antyterrorystyczną, jest odmienna od dotychczasowych 

trendów przedstawiania poszczególnych ataków terrorystycznych i reakcji specjalnych sił 

bezpieczeństwa. 

 

Praca składa się z siedmiu części, z których pięć ma charakter odrębnych rozdziałów. W 

części pierwszej, która ma charakter wstępu autor, uzasadnił konieczność zmierzenia się z 

zagrożeniami terrorystycznymi różnej proweniencji. W tej części zaprezentowano główne 

ugrupowania (organizacje) terrorystyczne wskazując na generowane przez nie zagrożenia w 

wymiarze społecznym i politycznym. 

Ponadto we wstępie przedstawiono uzasadnienie wyboru tematu oraz określono zakres 

pracy. 

Rozdział pierwszy pt.: „Założenia metodologiczne” poświęcony został metodologii, 

sformułowano w nim zakres pracy, główne i szczegółowe cele badań a także hipotezę roboczą 

oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. 

Rozdział drugi pt.: „Współczesne zagrożenia terrorystyczne i przestępcze” ukazuje 

powstanie i ewolucje terroryzmu światowego. Przedstawiona została również strategia 

międzynarodowych działań terrorystycznych. Autor zwrócił w nim uwagę na zjawisko 

terroryzmu i przestępczości wskazując, iż współczesny terroryzm można zdefiniować jako – 

różnie umotywowane ideologicznie lub religijnie, planowane i zorganizowane działania 

pojedynczych osób lub grup, szczególnie ugrupowań ekstremistycznych, skutkujące 

naruszeniem istniejącego porządku prawnego. Ich celem jest wymuszenie na władzach 

państwowych i społeczeństwie określonych zachowań i świadczeń, często naruszających 

bezpieczeństwo i dobra osób postronnych. 
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Przestępczość zorganizowana jest zjawiskiem, którego obecność odnotowywana jest od 

wieków w różnych regionach i krajach. To pojęcie utożsamiane jest z działającą na 

określonym obszarze i prowadzącą określoną działalność, grupę zawodowych przestępców. 

W strukturze organizacyjnej grupy zorganizowanej przestępczości, każdy członek pełni 

określoną funkcję i piastuje przydzielone stanowisko w oparciu o predyspozycje i posiadane 

umiejętności. 

W rozdziale trzecim, zatytułowanym: „Wyspecjalizowane służby antyterrorystyczne i 

kontrterrorystyczne” autor przedstawił politykę państwa polskiego, które jako państwo 

demokratyczne tworzy system uniwersalnych przygotowań wobec zagrożeń terrorystycznych 

oraz prognozę rozwoju działań terrorystycznych. W rozdziale tym przedstawione zostały 

wyniki badań pododdziałów antyterrorystycznych policji i wojska. Istotnym elementem 

systemu przeciwdziałania terroryzmowi jest wczesne rozpoznanie zagrożeń, w związku z tym 

scharakteryzowane zostały służby specjalne Rzeczypospolitej Polskiej. 

Autor poddał analizie wyspecjalizowane formacje antyterrorystyczne pod kątem ich 

przygotowania i możliwości przeciwdziałania aktom terroru. Szczególnie cenną częścią tego 

rozdziału jest prezentacja wyników badań naukowych przeprowadzonych wśród 

funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych policji. 

W rozdziale czwartym „Policja w systemie bezpieczeństwa państwa i obywateli” 

scharakteryzowano genezę powstania Policji i jej roli na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprezentowane zostały również szczegółowe 

wyniki badań obejmujących poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego, dotyczyły one Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej/Gminnej, 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędów Miejskich/Gminnych. 

Rozdział piąty pt.: „Ocena bezpieczeństwa w instytucjach zagrożonych” przedstawia 

koncepcję przygotowania pracowników instytucji szczególnie zagrożonych atakiem 

terrorystycznym/przestępczym. Zaprezentowano w nim wyniki badań naukowych w zakresie 

funkcjonowania w sytuacjach stresogennych. Zawiera on także propozycje programu 

przygotowującego potencjalne ofiary na sytuacje ataku terrorystycznego. 

Wyniki badań zaprezentowanych w tym rozdziale pozwalają dostrzec braki w 

przygotowaniu i niedostatecznym szkoleniu personelu w instytucjach szczególnie 

zagrożonych ewentualnym atakiem terrorystycznym. Powyższa uwaga odnosi się również do 

ogółu społeczeństwa, które nie jest objęte edukacją antyterrorystyczną. 

W obszernym Zakończeniu przedstawione zostały skondensowane wyniki i wnioski z 

przeprowadzonych badań i powiązania pomiędzy poszczególnymi problemami badawczymi. 

Zachodzące zależności wskazane przez autora oraz wyniki przeprowadzonych badań stanowią 

rekapitulację celu pracy. 

Monografia została ponadto uzupełniona materiałami ikonograficznymi, wykresami i 

tabelami oraz bibliografią. W części końcowej zamieszczono złączniki, które zawierają 

kwestionariusze (narzędzia badawcze) wykorzystane przy prowadzeniu badań. 

Autor monografii ma nadzieję, że zaprezentowany w niej materiał, przyczyni się do 

podniesienia skuteczności funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a 

także uświadomi i uczuli społeczeństwo na te groźne zjawiska. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych) 
 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych aktywnie uczestniczyłem w prowadzeniu procesu 

dydaktycznego w dziedzinie negocjacji oraz bezpieczeństwa instytucji i osób. W latach 1994-

2006 brałem m.in. udział jako współautor w opracowaniu ogólnopolskiego Programu 

dydaktycznego dla policjantów i kandydatów na negocjatorów z terenu Komend 

Wojewódzkich Policji i innych podmiotów, w zakresie prowadzenia negocjacji w sytuacjach 

kryzysowych (opracowano zgodnie z decyzją i zarządzeniem Komendanta Głównego Policji); 

We wrześniu 1999 r. uczestniczyłem w opracowaniu autorskich programów dydaktycznych i 

ćwiczeń antyterrorystycznych w zakresie: Współdziałanie Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej, Obrony Cywilnej i personelu Domu Towarowego „Centrum” w Szczecinie; 

Ponadto przygotowałem autorskie opracowanie dla instytucji zagrożonych atakiem, był to: 

Program szkolenia specjalistycznego dla instytucji finansowych w zakresie postepowania w 

sytuacji ataku przestępczego / terrorystycznego: napad rabunkowy, wzięcie zakładników, 

podłożenie ładunku wybuchowego; przygotowane i aktualizowane w latach 2001-2011; 

 

W 2003 r. brałem udział w opiniowaniu projektu ustawy: 
 O bezpieczeństwie obywatelskim, oraz 
 O krajowym systemie ratowniczym. 

 
W ramach pracy dydaktycznej w latach 2009-2014 przygotowywałem specjalistyczne 

programy kształcenia studentów (sylabusy), do prowadzenia zajęć na kierunku 

Bezpieczeństwo Narodowe w Katedrze Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydziału 

Humanistycznego US, z przedmiotów: Terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego 

świata; Przestępczość międzynarodowa; Kryminalistyka i kryminologia; Teoria i praktyka 

negocjacji; Infrastruktura krytyczna i ochrona obiektów; Prywatyzacja bezpieczeństwa. 

 

Jako adiunkt Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem uczestniczyłem w projektach 

badawczych i dydaktycznych międzynarodowych oraz krajowych. Udział w 

międzynarodowym projekcie badawczym pt.: Asymetryczne Bałkany realizowanym przez 

Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 

Szczecińskiego oraz Chorwacki Instytut Historii Najnowszej w Zagrzebiu, w okresie od 25 

listopada 2013 do 24 listopada 2014; 

 

Wśród krajowych projektów badawczych i dydaktycznych brałem udział w opracowaniu 

(w 2011 r.), wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie 

inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach 

„Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii 

Polskiej”; po uzyskaniu akceptacji w latach 2013-2014 utworzono Centrum Negocjacji i 

Edukacji Kryzysowej wchodzącego w skład Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań 

Społecznych funkcjonującego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego; 
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W 2013 r. wziąłem także udział w projekcie badawczym dotyczącym aspektów 

Zapobiegania i zarządzania skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla 

bezpieczeństwa w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w całym 

rejonie Morza Bałtyckiego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i 

Fundację Rozwoju Regionalnego „Prometheus”. Uważam ten projekt za jeden z 

najważniejszych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa; 

 

Uczestnictwo w konferencjach i prowadzenie cyklu wykładów dla pracowników 

administracji, zakładów gazownictwa, policji, straży miejskiej i innych podmiotów 

analizujących skutki ewentualnych ataków terrorystycznych i rodzaje ryzyka w rejonie 

Gazoportu w Świnoujściu; 

 

W latach 1993-2008 uczestniczyłem w stażach, kursach oraz seminariach - krajowych i 

zagranicznych. Wśród kursów i seminariów krajowych należy wymienić: seminarium 

Bezpieczeństwo obiektów portowych i statków; zorganizowane przez Międzynarodową 

Organizację Morską (IMO) i Ministerstwo Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej w 2004 

roku. W 2007 roku uczestniczyłem w Europejskim Projekcie Współpracy Bliźniaczej – 

Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej, nt.: 

Hostage negotation [Negocjacje w sytuacji zatrzymania zakładników], organizatorem 

warsztatów był New Scotland Yard a szkolenie przeprowadzono Międzynarodowym Centrum 

Szkolenia Policji w Legionowie. Ponadto w 2008 roku brałem udział w kursie „Public Order 

and Crowd Management”, którego organizatorami byli: European Police College i Szkoła 

Policji w Słupsku. 

Wśród kursów i seminariów zagranicznych uczestniczyłem m.in. w: specjalistycznym 

kursie reagowania kryzysowego, którego organizatorem była Akademia Policyjna w Baton 

Rouge USA (1993). Specjalistycznym kursie negocjowania o zakładników, zorganizowanym 

przez Departament Stanu USA w 1994; W kursie zarządzania kryzysowego, zorganizowanym 

przez Akademię FBI (w 1998 r.); Seminarium dla menadżerów sytuacji kryzysowej, 

zorganizowanym przez US Department of Justice and Federal Bureau of Investigation (w 

2003 r.); Seminarium dotyczącym zwalczania przemytu broni i materiałów wybuchowych, 

zorganizowanym w 2005 r. przez Bundeskriminalamt Wiesbaden [Federalne Biuro 

Kryminalne RFN]; Specjalistycznym kursie prowadzenia negocjacji w sytuacji uprowadzeń, 

zorganizowanym w 2006 r. przez Guardia Civil Hiszpania. 

 
5. A. Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 
 
1999 
 
Udział w II Ogólnopolskiej konferencji Bezpieczny Bank nt.: Finansowe i techniczne 
bezpieczeństwo banku, zorganizowana przez SZCZECIN-EXPO pod patronatem Ministra 
Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego RP, która odbyła się w dniach 21-22 września 
1999 r. w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Banki a zagrożenie terroryzmem – przygotowanie personelu banku 
na zagrożenie zamachem terrorystycznym (przestępczym); 
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Wystąpienie na VI Sympozjum Poczty Polskiej nt.: Logistyka teleinformatyczna – nowym 
obliczem poczty, która odbyła się w dniach 10-12 grudnia 1999 r. w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Przygotowanie personelu Urzędu Pocztowego na zagrożenie 
zamachem terrorystycznym / przestępczym; 

 
2000 
 
Udział w Sympozjum naukowym zorganizowanym przez Koło Naukowe Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu Szczecińskiego w miejscowości Rogi w dniu 10 czerwca 2000 r.; 

wygłoszenie referatu: Współczesne operacje policyjne; 
 
2001 
 
Udział w „Konferencji Psychologów Policji” zorganizowanej przez Komendę Główną Policji 
w Zakopanem w dniach 12-14 września 2001 r. nt.: Główne kierunki pracy psychologów w 
Policji; 

wygłoszenie referatu: Prowadzenie negocjacji o zakładników; 
 
2003 
 
Udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Zarządzanie kryzysowe nt. 
Zarządzanie kryzysowe w transporcie lądowym na Pomorzu, która odbyła się 27 czerwca 
2003 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Wybrane aspekty przeciwdziałania terroryzmowi; 
 
Udział w Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie 
nt.: Policja Polski i Niemiec w drodze do zjednoczonej Europy, która odbyła się w listopadzie 
2003 r.; 

wygłoszenie referatu: Nowy Jork, 11 września 2001 – i jego wpływ na strategię i taktykę 
pracy policji; 

 
Udział w seminarium zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego nt. Realizacja przedsięwzięć przygotowań obronnych mających na 
celu zabezpieczenie osłony technicznej wytypowanej infrastruktury drogowej województwa 
zachodniopomorskiego w przypadku zniszczeń i innych zakłóceń w sytuacjach kryzysowych 
oraz w czasie wojny z uwzględnieniem zapewnienia wsparcia dla wojsk NATO na obszarze 
województwa, które odbyło się 22 września 2003 r. w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Problematyka bezpieczeństwa i porządku publicznego związanego z 
pobytem i przemieszczaniem się wojsk NATO na terenie województwa 
zachodniopomorskiego; 

 
2004 
 
Udział w II Międzynarodowej Konferencji naukowej z cyklu: „Zarządzanie kryzysowe” nt. 
„Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych”, która odbyła się 18 czerwca 2004 r., w Akademii 
Morskiej w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Zabezpieczenie antyterrorystyczne w działaniach ratowniczych 
podczas sytuacji kryzysowych; 
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2005 
 
Udział w III Międzynarodowej Konferencji naukowej z cyklu: Zarządzanie kryzysowe, nt. 
Bezpieczeństwo i ochrona statków i portów morskich, która odbyła się w dniach 25 i 26 maja 
2005 r., w Akademii Morskiej w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Wybrane aspekty przeciwdziałania atakom terrorystycznym 
skierowanym przeciwko obiektom portowym; 

 
Udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej pt. Terroryzm i konflikty zbrojne na 
przełomie XX i XXI wieku, która odbyła się w dniach 1 i 2 czerwca 2005 r., na Uniwersytecie 
Szczecińskim w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Zarządzanie kryzysem terrorystycznym; 
 
2006 
 
Udział w Konferencji Bezpieczeństwa, nt.: Security in HQ MNC NE, która odbyła się 1 
czerwca 2006 r., w Wielonarodowym Korpusie Północ-Wschód w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Ocena poziomu bezpieczeństwa lokalnego w aspekcie 
stacjonowania w Szczecinie Wielonarodowego korpusu Północ-Wschód; 

 
Udział w Ogólnopolskim Seminarium „Reagowanie i zarządzanie kryzysowe na szczeblu 
lokalnym”, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2006 r., w Wyższej Szkole Integracji 
Europejskiej w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Zagrożenie terrorystyczne na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego; 

 
Udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Zarządzanie kryzysowe nt:. 
Człowiek i technika w systemach bezpieczeństwa i ochrony, która odbyła się 23 czerwca 2006 
r., w Akademii Morskiej w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Współczesne zagrożenia terrorystyczne na świecie i ich wpływ na 
strategię i taktykę pracy instytucji reagowania kryzysowego RP; 
 
Uczestnik Konferencji Naukowej pt. Biologia molekularna w zakażeniach wirusowych i 
bakteryjnych w aspekcie bioterroryzmu, zorganizowanej przez Katedrę Mikrobiologii i 
Immunologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbyła się 
13 grudnia 2006 r. w Szczecinie, organizator; 

głos w dyskusji: Możliwości ataku bioterrorystycznego; 
 
2007 
 
Uczestnik w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Kryminalistyczno-prawne 
aspekty przestępczości intelektualnej, która odbyła się w dniach 26-28 września 2007 r., w 
Szkole Policji w Słupsku; 

głos w dyskusji: Piractwo w sieciach komputerowych; 
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Uczestnik Międzynarodowej Konferencji nt.: Przeciwdziałanie terroryzmowi – koordynacja 
działań antyterrorystycznych, która odbyła się 27 listopada 2007 r., w Warszawie, 
zorganizowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; 
 
Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju 
regionalnego, która odbyła się w dniach 24-25 września 2007 r., w Wyższej Hanzeatyckiej 
Szkole Zarządzania w Słupsku; 

wygłoszenie referatu: Przygotowanie na sytuacje kryzysowe pracowników instytucji 
zagrożonych zamachem terrorystycznym / przestępczym; 

 
Uczestnictwo w Konferencji Naukowej: nt.: Zarządzanie kryzysowe, która odbyła się w 
dniach 10-11 września 2007 r., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie; 

wygłoszenie referatu: Zarządzanie kryzysem terrorystycznym w świetle doświadczeń 
państw Unii Europejskiej i USA; 

 
Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Kształtowanie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego w społeczności lokalnej, pt.: Rola działań prewencyjnych i 
edukacyjnych w kształtowaniu bezpieczeństwa obywateli, która odbyła się w dniach 14-15 
czerwca 2007 roku w Szkole Policji w Słupsku; 

wygłoszenie referatu: Współpraca pracowników ochrony z Policją; 
 
Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo 
międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa, która odbyła się w Instytucie Politologii i 
Europeistyki Wydziału Humanistycznego US w dniach 30-31 maja 2007 r., na Uniwersytecie 
Szczecińskim; 

wygłoszenie referatu: Koncepcja perspektywicznego systemu zarządzania kryzysem 
terrorystycznym na szczeblu państwa w warunkach wyzwań współczesnego świata; 

 
Udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Zarządzanie kryzysowe, nt.: 
Inżynieria bezpieczeństwa – standardy kształcenia, która odbyła się w dniach 25-26 maja 
2007 r., w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; 

wygłoszenie referatu: Wpływ terroryzmu na środowisko bezpieczeństwa; 
 
2008 
 
Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: Edukacja dla bezpieczeństwa, która 
odbyła się w dniach 26-27 czerwca 2008 roku w Szkole Policji w Słupsku; 

wygłoszenie referatu: Bezpieczeństwo instytucji finansowych w świetle zagrożeń; 
 
2009 
 
Udział w Sesji Naukowej nt.: 10 lat Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w 
Szczecinie zorganizowanego w dniu 10 grudnia 2009 przez Wielonarodowy Korpusu 
Północno-Wschodni, Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydziału Humanistycznego 
US, Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze” i Towarzystwo Wiedzy Obronnej; 

wygłoszenie referatu: Współpraca szczecińskiej Policji z Wielonarodowym Korpusem 
Północno-Wschodnim; 

 
2010 
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Udział w VIII Międzynarodowej Konferencja Naukowej pt.: Zarządzanie kryzysowe - 2010. 
Bezpieczeństwo regionalne. Zorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku, Akademię 
Marynarki Wojennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polskie Towarzystwo Inżynierii 
Bezpieczeństwa w dniu 26 czerwca 2010 r. Gdynia-Słupsk; 

wygłoszenie referatu: Zespół negocjacyjny jako „narzędzie” oddane do dyspozycji 
dowódcy operacji / akcji policyjnej w czasie rozwiązywania sytuacji kryzysowych; 

 
Udział w Konferencji Naukowej nt.: Lotnictwo i broń pancerna w doktrynach wojennych i 
konfliktach militarnych XX-XXI w, zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych w Szczecinie w dniu 29 maja 2010 r. w Szczecinie; 

wygłoszony referat: Powstanie i działalność lotnictwa policyjnego; 
[współreferujący: Stanisław Merecki]; 

 
Udział w III Warsztatach retorycznych pt.: Negocjacje zorganizowanych przez Wydział 
Prawa i Administracji i Koło Naukowe „Prolepsis” w Uniwersytecie Szczecińskim w dniu 2 
grudnia 2010 r.; 

wygłoszenie referatu: Negocjacje w kryzysowych sytuacjach; 
 
2011 
 
Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Teoretyczne i praktyczne aspekty 
walki z terroryzmem i przestępczością kryminalną, zorganizowanej przez Katedrę Badań nad 
Konfliktami i Pokojem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego 
przeprowadzonej w dniu 7 czerwca 2011; 

wygłoszenie referatu: Bezpieczeństwo EURO 2012; 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
2012 
 
Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Edukacja dla bezpieczeństwa – nowe 
wyzwania zorganizowanej przez Akademię Pomorską w dniach 19-21 września 2012 r. w 
Słupsku; 

wygłoszenie referatu: Przeciwdziałanie skutkom ataków terrorystycznych skierowanych 
przeciwko obiektom podlegającym obowiązkowi ochrony i wybranym celom „miękkim; 

 
2013 
 
Udział w Konferencji Naukowej nt.: Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. 
Historia-Teraźniejszość-Przyszłość zorganizowanej przez Katedrę Badań nad Konfliktami i 
Pokojem Wydziału Humanistycznego US w dniach 17-18 października 2013 r. w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Logistyczne zabezpieczenia działań antyterrorystycznych w Polsce; 
 

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
 
Udział w Konferencji Naukowej nt.: Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu i 
innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa w rejonie Gazoportu w Świnoujściu, 
przeprowadzonej w ramach projektu Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu i 
innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako 
elementu bezpieczeństwa w całym rejonie Morza Bałtyckiego przez Komendę Wojewódzką 
Policji w Szczecinie w dniu 25-27 marca 2013 r. w Międzyzdrojach; 

wygłoszenie referatu: Zarządzanie sytuacją kryzysową zaistniałą na terenie Gazoportu; 
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Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Marynarka Wojenna na Pomorzu. 
Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny US w 
dniu 26 listopada 2013 r. w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Służba wodna Policji; 
 
Udział w Konferencji Naukowej przeprowadzonej w ramach projektu: Zapobieganie i 
zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa w rejonie 
Gazoportu w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w całym rejonie Morza Bałtyckiego, 
zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie w dniu 27 listopada 2013 
r. w Międzyzdrojach; 

wygłoszenie referatu: Ocena skuteczności działania Samodzielnego Oddziału 
Antyterrorystycznego Policji i innych podmiotów w sytuacji aktu terrorystycznego na 
teren Gazoportu; 
 

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
 
2014 
 
Uczestnictwo w Konferencji Naukowej Stadion otwarty czy zamknięty? Przyczyny, fakty i 
skutki zachowań kibiców, zorganizowanej przez Instytut Politologii i Europeistyki Wydziału 
Humanistycznego US, która odbyła się w dniu 28 maja 2014 roku w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Rola i zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa na stadionach; 
 

Udział w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Wydział Humanistyczny i Katedrę Badań nad 
Konfliktami i Pokojem US nt.: „Polacy w misjach poza granicami państwa. Historia – 
Doświadczenia – Perspektywy”, która odbyła się 28 maja 2014 r. w Uniwersytecie 
Szczecińskim z okazji Dnia Weterana – Międzynarodowego dnia uczestników Misji 
Pokojowych ONZ 

wygłoszenie referatu: Udział polskiej Policji w misjach pokojowych 
 
Uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji nt.: Instytucje, grupy, jednostka w Human 
Security, zorganizowanej przez Akademię Pomorską i Szkołę Policji w Słupsku, która odbyła 
się w dniach 12-13 czerwca 2014 roku w Słupsku; 

wygłoszenie referatu: Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej; 
 
Współorganizator i uczestnik międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez 
Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydział Humanistyczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego nt.: I wojna światowa na Bałkanach 1914-1918, która odbyła się w dniach 30 
czerwca 2014 r. w Szczecinie; 

prezentacja uczestnikom konferencji procesu kształcenia w Interaktywnym Centrum 
Komunikacji i Badań Społecznych oraz Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej 

 
Uczestnictwo w Konferencji nt.: Dywersyfikacja dostaw źródeł energii jako podstawowy 
element bezpieczeństwa państwa, zorganizowanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i 
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Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przeprowadzonej 17-18 listopada 2014 roku w 
Międzyzdrojach; 

wygłoszenie referatu: Terroryzm bombowy. 
 
Uczestnictwo w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Badań nad 
Konfliktami i Pokojem Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komendę 
Wojewódzką Policji w Szczecinie nt.: Służby państwowe i organizacje rządowe oraz 
samorządowe wobec współczesnych zagrożeń, która odbyła się 26 listopada 2014 roku w 
Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Zagrożenie terroryzmem bombowym; 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
 
2015 
 
Uczestnictwo w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Badań nad 
Konfliktami i Pokojem Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komendę 
Wojewódzką Policji w Szczecinie nt.: Prawne i praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej, która odbyła się 27 maja 2015 roku w Szczecinie; 

wygłoszenie referatu: Prewencja w zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wodnych; 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
 
Inna działalność dydaktyczna i szkoleniowa oraz popularyzatorska 
prowadzona w obszarze bezpieczeństwa 
 
Opracowanie i przeprowadzenie ćwiczeń antyterrorystycznych w zakresie: Negocjowania o 
zakładników; Użycia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz 
funkcjonowania Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zakres 
współdziałania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wydziału Kryzysowego Urzędu 
Wojewódzkiego, Szczecin – październik 2003 r.; 
 
Narada szkoleniowo-metodyczna na temat Przeciwdziałania zamachom terrorystycznym z 
użyciem materiałów wybuchowych zorganizowana w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w 
Szczecinie w dniu 7 maja 2004 r.; 
 
Organizator i kierownik ćwiczenia Współdziałanie Komendy Wojewódzkiej z pracownikami 
Narodowego Banku Polskiego po napadzie na salę operacyjną i wzięciem zakładników w 
dniu 18 listopada 2004 r.; 
 
Udział w warsztatach metodyczno-szkoleniowych w zakresie negocjacji policyjnych Wrocław 
– 2004; zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu w dniu 1 
kwietnia 2004; 
 
Organizator ćwiczenia kompleksowego, nt.: Współczesnych zagrożeń noszących znamiona 
aktów terroru z udziałem Prezydenta m. Świnoujście, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, Państwowej Straży Pożarnej, Marynarki Wojennej, Straży 
Granicznej, Straży Miejskiej i Służby Zdrowia, przeprowadzone w dniach 30-31 maja 2005 w 
Świnoujściu; 
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Udział w kompleksowych (teoretyczno-praktycznych) ćwiczeniach przeprowadzonych 
zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji Bezpieczeństwa Życia na Morzu 
SOLAS 74’ i Kodeksu ISPS [Międzynarodowy Kodeks Statku i Obiektu Portowego] w 
zakresie Współdziałania załóg statków, służb ochrony obiektów portowych, policji, Straży 
Granicznej, Urzędu Celnego i administracji morskiej wobec zagrożeń aktami 
terrorystycznymi zorganizowanych przez Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście SA 
w dniu 20 czerwca 2005 na terenie portu w Szczecinie; 
 
Organizator i moderator Ogólnopolskiej Narady Służbowej na temat: „Funkcjonowanie 
systemu negocjacji policyjnych”, która odbyła się 10-12 października 2007 r., w Ustce; 
 
Organizator i moderator Ogólnopolskiej Narady Służbowej na temat: „Doskonalenie 
funkcjonowania zespołów ds. negocjacji policyjnych i zarządzania kryzysowego”, która 
odbyła się 29-31 maja 2008 r., w Ustce; 
 
Organizator i kierownik ćwiczenia „Zagrożenia terrorystyczne i postępowanie pracowników 
Narodowego Banku Polskiego w sytuacji napadu na salę operacyjną i wzięciem 
zakładników” w dniach 23-25 października 2008 r., Szczecin; 
 
Udział w naradzie rocznej z zakresu Przygotowań obronnych Policji, zorganizowanej przez 
Główny Sztab Komendy Głównej Policji w dniu 23 października 2012 r. w Szkole Policji w 
Słupsku; 
wygłoszenie referatu: Terroryzm w czasie pokoju i wojny. Rola Policji w przeciwdziałaniu 
aktom terrorystycznym; 
 
Uczestnictwo w seminarium dla menedżerów nt.: Bezpieczeństwo w transporcie publicznym, 
zorganizowanym przez Level Five HLS Consulting Ltd., w dniu 21 lutego 2012 w Szczecinie; 
 
Prezentacja i demonstracja funkcjonowania Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej 
Wydziału Humanistycznego US uczestnikom Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: I 
wojna światowa na Bałkanach 1914-1918 zorganizowanej przez Katedrę Badań nad 
Konfliktami i Pokojem WH US w dniu 30 czerwca 2014 r.  
 
Cykl wykładów dla studentów: 
 Koła Naukowego Pro Res Publica działającego w Instytucie Politologii i Europeistyki 

Wydziału Humanistycznego US nt.: Jak reagować w czasie napadu przeprowadzony w dniu 
9 kwietnia 2014 r. w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego; 
 Koła Naukowego Nauk Penalnych działającego przy Katedrze Prawa Karnego na 

Wydziale Prawa i Administracji US oraz Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej Ius 
et Ratio w ramach Konferencji pt.: II Karnistyczne Spotkania Naukowe” przeprowadzonej w 
dniu 28 listopada 2014 r.; 
referat nt.: Negocjacje w sytuacji kryzysowej. 
 
Udział w radach naukowych, komisjach, zespołach 
i organizacjach użyteczności publicznej 
 
1. Członek Rady Naukowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (od 
2012 r.); 
2. Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ds. bezpieczeństwa przy Przewodniczącym 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 
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3. Opiekun Koła Naukowego „Human Security” działającego przy Katedrze Badań nad 
Konfliktami i Pokojem (od września 2014 r.); 
4. Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe; 
5. Wykładowca - wolontariusz Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora 
działającego przy Wydziale Humanistycznym US (od 2013 r.); 
6. Wykładowca – wolontariusz Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Młodych 
działającego przy Wydziale Humanistycznym US (od 2013 r.); 
7. Członek Stowarzyszenia absolwentów, pracowników i przyjaciół Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM”; 
8. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Humanistycznego US ds. Centrum Negocjacji i Edukacji 
Kryzysowej. 
 
Najważniejsze wyróżnienia i nagrody uzyskane za działalność 
dydaktyczną i organizacyjną 
 
1. Nagroda III stopnia Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej w konkursie na 
najlepszą rozprawę doktorską (temat: Doskonalenie narodowego systemu przeciwdziałania 
terroryzmowi w kontekście wyzwań XXI wieku) – 12 listopada 2003 r.; 
2. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne 
osiągnięcia naukowe – 14 października 2011 r.; 
3. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne 
osiągnięcia organizacyjne – 14 października 2014 r.; 
4. Uzyskanie tytułu „Najlepszego adiunkta roku akademickiego 2013/2014” za pracę 
dydaktyczną w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 
Szczecinie przyznanego przez Rektora uczelni w dniu 4 października 2014 r. 
 
 


