
 

Twoje Bezpieczeństwo – Nasz Wspólny Cel 

Prelegenci Ogólnopolskich Warsztatów Naukowo-Technicznych  

Bezpieczeństwo obiektów w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy 

Masowy zabójca - Urządzenia wybuchowe - Sytuacja zakładnicza.  

Dobre praktyki i rekomendacje. 

 

 

 

  prof. dr hab. Kuba Jałoszyński - WSPol Szczytno  

Profesor nauk społecznych (2012 rok), twórca koncepcji utworzenia 

centralnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, pełnomocnik 

Komendanta Głównego Policji do jego utworzenia (2002 rok), doradca 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. terroryzmu, sekretarz 

Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, kierownik 

Stałej Grupy Eksperckiej przy tym Zespole (2006/2007), nauczyciel 

akademicki (profesor zwyczajny) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od ponad 30 lat 

zajmuje się problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom 

terrorystycznym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym 

przez 9 lat jako jego dowódca.  

 

 

 

 

Jarosław Gibas - Carrier Fire & Security  

Absolwent Politechniki Gdańskiej i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wieloletnie 

doświadczenie inżynierskie i menedżerskie na rynku zabezpieczeń technicznych, zarówno  

w Polsce jak i krajach regionu Europy centralnej i wschodniej. Specjalizacja systemy alarmowe, 

kontroli dostępu i ochrony obwodowej. 

 

 

 

 



 

Twoje Bezpieczeństwo – Nasz Wspólny Cel 

 

kpt. Tomasz Kutrowski - Centrum Szkolenia Wojsk 

Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu  

oficer sekcji analiz i doktryn w Centralnym Ośrodku Koordynacji 

Rozminowania (EOD), w Centrum Szkolenia Wojsk 

Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Absolwent 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych we Wrocławiu.  Od 2002 roku w służbie. Pełniąc 

obowiązki na stanowiskach służbowych dowódczych i instruktorskich zajmował się tematyką 

związaną z zagrożeniami ze strony Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN),  

w szczególności związanych z udziałem polskich żołnierzy w misjach zagranicznych. Od 2006 

roku zajmował się zagrożeniami minowymi w Centrum Informacji Minowej Wojsk Lądowych, 

następnie od 2010 roku zajmował się szkoleniem z zakresu przeciwdziałania improwizowanym 

urządzeniom wybuchowym (C-IED) w Zespole Rozminowania. W kolejnych latach był 

współtwórcą nowych programów szkoleniowych i bazy szkoleniowej do szkolenia saperów 

zgodnie ze standardami NATO. W 2019 roku uczestniczył w międzynarodowym projekcie 

wsparcia szkolenia w Centrum Rozminowania Armii Ukrainy w Kamieńcu Podolskim. 

 

Krzysztof Łęcki - Polska Izba Ochrony 

Absolwent Franklin University i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – MBA, absolwent 

Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – ochrona osób i mienia, zarządzanie 

kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, absolwent Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 

Zarządzanie i Marketing. Członek Zarządu i Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Prezes 

zarządu Taurus Ochrona Group. Od 1998 roku nieprzerwanie działa w branży ochrony osób  

i mienia. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenie i wiedzę ekspercką w budowaniu 

systemów bezpieczeństwa. Jest współautorem planów ochrony obiektów infrastruktury 

krytycznej i nie tylko. Pomysłodawca usługi vpatrol – alternatywy do ochrony fizycznej. Autor 

publikacji w zakresie ochrony osób i mienia. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczy w budowaniu programów nauczania.  

Jest organizatorem konferencji branżowych m.in. Konferencji Branży Ochrony PIO. 
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dr Bartosz Maziarz - Uniwersytet Opolski 

Specjalista ds. bezpieczeństwa. Adiunkt w Instytucie Nauk  

o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2017 r. – 

Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej ds. odporności 

zewnętrznej UE. Współpracuje z wojskowymi i policyjnymi 

jednostkami specjalnymi. Swoje zainteresowania badawcze 

koncentruje wokół zjawiska polityzacji bezpieczeństwa, profilaktyki 

antyterrorystycznej oraz roli i miejscu sił specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwowego 

i międzynarodowego. Współautor, wraz z Bartłomiejem Paterem, książki pt. "Policyjna 

jednostka specjalna w regionalnej polityce bezpieczeństwa. Samodzielny Pododdział 

Kontrterrorystyczny Policji w Opolu". 

 

 

 

dr Paweł Pajorski – WSBPI Apeiron w Krakowie  

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 

Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-

Prawnych. Dyrektor Narodowy International Bodyguard 

Association Polska. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony  

w specjalizacji ochrona osób i mienia i zarządzanie 

bezpieczeństwem oraz doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Członek Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych. Posiada ponad 30 letnie 

doświadczenie w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia. Przez 19 

lat prowadził własną firmę ochrony. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się 

wokół problematyki komercyjnej ochrony osób i mienia. Autor, współautor i redaktor naukowy 

ponad 50 publikacji z dziedziny bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz terroryzmu, w tym 

współautor komentarza do ustawy o ochronie osób i mienia. 
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 Marek Pilewski – Ekspert  

Przez 21 lat był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Przez 

13 lat służył w oddziale rozpoznania pirotechnicznego, 

radiologicznego i bio-chemicznego; przez 8 lat w oddziale 

szkolenia w zespole szkoleń specjalnych BOR, w tym 6 lat jako 

ekspert ochrony placówek dyplomatycznych oraz osób 

ochranianych w krajach takich jak: Irak, Afganistan, Libia, Syria, 

Iran i Pakistan. Posiada następujące uprawnienia: Instruktor Samodzielnych Działań 

Pirotechnicznych; instruktor strzelania sportowego i bojowego; instruktor wspinaczki 

skałkowej, speleologii i ratownictwa z powietrza; instruktor survivalu; ratownik pola walki. 

Obecnie prowadzi aktywną działalność w sektorze ochrony osobistej TEAM LIDER.  

Jest współautorem programu szkolenia dla administracji publicznej z ramienia Collegium 

Civitas z inicjatywy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Jest organizatorem i głównym 

prowadzącym szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego, strzelania bojowego oraz taktyki 

ochrony VIP w różnych środowiskach (służby mundurowe, grupy proobronne, cywilne). 

    

 

Marcin Pyclik – Polska Izba Ochrony 

Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony, właściciel i Prezes Zarządu Grupy Ochrony KONWÓJ. 

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Od 28 lat czynnie związany z ochroną osób i mienia zarówno 

jako zarządzający jak również bezpośrednio dowodzący dużymi operacjami ochronnymi, 

ochroną osób i zabezpieczeniem imprez masowych.  Uczestnik licznych kursów, szkoleń  

i konferencji, w tym międzynarodowych, z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej,  

antyterroryzmu i ochrony biznesu.  Jest członkiem Stałej Grupy Eksperckiej przy Ministrze 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. 

Członek International Bodyguard Association oraz Stowarzyszenia Polskich Specjalistów 

Bombowych. W 2011 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy z zakresu ochrony osób, mienia  

i zarządzania bezpieczeństwem. Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy. Z zamiłowania 

narciarz i płetwonurek.   
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kom. Paweł Sitko - Szkoła Policji w Katowicach 

Służbę w Policji pełni od 1998  roku. Jest absolwentem Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego. Od 2011 roku pełni służbę w charakterze 

nauczyciela policyjnego Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły 

Policji w Katowicach.  

Zajmuje się m.in. tematyką z zakresu: 

• użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego; 

• użycia lub wykorzystania broni palnej; 

• wyszkolenia strzeleckiego; 

• postępowania policjanta w sytuacjach kryzysowych; 

• przywracania zbiorowo naruszonego porządku publicznego; 

• działań zespołowych ( tyralier policyjnych, kordonów); 

• zasad i form wydawania komunikatów przy rozpraszaniu tłumu; 

• wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w służbie Policji; 

• poszukiwań terenowych osób zaginionych z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii, w tym bezzałogowych statków powietrznych i urządzeń GPS. 
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mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Projekt  

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz 

pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu 

bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan 

Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-

Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS. 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza 

Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień 

naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, 

broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów 

terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe  

w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. 

Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił 

powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów 

policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował 

działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. 

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji 

policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor 

szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy 

kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert 

zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–

2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale 

Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

 

ppłk Artur Sybicki - Ekspert Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW 
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Zygmunt Rafał Trzaskowski - Hertz New Technologies 

• Założyciel Hertz Systems działającej od ponad 30 lat  

w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności;  

• Od 1993 Biegły Sądowy z dziedziny elektronicznych  

i mechanicznych systemów bezpieczeństwa;  

• 2004 – 2010 uczestnictwo w pracach Komitetu ds. 

Nawigacji NATO;  

• 1996 – 2010 kierował grupą specjalną ds. walki  

z przestępczością;  

• Od 2006 kierował biurem projektów oraz wykonawstwem systemu łączności G-G dla 

Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO;  

• Uczestniczył w projektach infrastruktury naziemnej dla systemu naprowadzania  

i wymiany danych, samolotów F-16, opartych o system Link 16;  

• 2015 – 2020 Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Agencji Kosmicznej;  

• Ponad 50 zrealizowanych projektów systemów bezpieczeństwa dla obiektów o klauzuli 

Tajne;  

• Twórca systemu antydronowego HAWK;  

• Otrzymane wyróżnienia:  

− Medal Euroatlantycki za wkład w obronność kraju;  

− Laureat Godła „Orła Białego”;  

− Gratulacje Wiceministra Obrony USA za opracowanie i wdrożenie systemu 

synchronizacji czasu i pozycjonowania wojskowego GPS z kryptograficznym 

modułem SAASM; 

 

 

 

 

 

 


