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Przygotowanie obiektów na zamachy 

Dobre praktyki i rekomendacje 

 

 prof. 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.  

 

prof. Robert Borkowski – Krakowska Akademia  

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Dr hab., profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował także w Akademii Górniczo-

Hutniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim. W pracy badawczej zajmuje 

się problematyką fundamentalizmu religijnego i terroryzmu, psychologii 

terroryzmu, prewencji antyterrorystycznej oraz ratownictwa. Autor 

książek: „Terroryzm ponowoczesny – studium z antropologii polityki”  

(trzy wydania), „Cywilizacja - Technika – Ekologia”, „Fundamenty 

Europy”,  pod jego red. „Konflikty współczesnego świata. T I-II”, 

„Agresja i przemoc”, „Tolerancja i Nietolerancja”, „Globalopolis”, „Bogactwo i Bieda”, „Praca 

i bezczynność”, „Moralność i Niemoralność”, „Czy zmierzch terroryzmu? Case studies  

i wnioski dla Polski”. Przez kilkanaście lat wykonywał także zawód dziennikarza prasowego. 

Stypendysta Departamentu Stanu USA, członek Rady Naukowej Centrum Badań  

nad Terroryzmem, redaktor tematyczny kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”. 

Promotor prac dyplomowych w naukach o bezpieczeństwie, politologii oraz socjologii. 

Przewodniczący Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK, przewodniczący 

Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych w Ratownictwie Śląskiego WOPR, 

odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi  

dla ratownictwa. 



 

prof. Jacek Bil – Wojskowa Akademia Techniczna 

Dr hab. nauk o bezpieczeństwie, profesor WAT, Wydziału 

Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warszawie.    Właściciel firmy JB 

Safety&Consulting Jacek Bil - prowadzącej m. in. szkolenia 

antykorupcyjne z zakresu przeciwdziałania i eliminowania 

zjawisk korupcyjnych  w organizacjach publicznych oraz w 

przedsiębiorstwach  o kapitale prywatnym. Firma zajmuje się 

także prowadzeniem doradztwa antykorupcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

budowania systemu antykorupcyjnego w przedsiębiorstwach oraz prowadzi  

dochodzenia w sprawach o korupcję w oparciu o uprawnienia wynikające z art. 2  

ustawy  z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych.   

Laureat I nagrody Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na najlepszą pracę o korupcji.   

Autor prac zwartych i artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, 

w tym poświęconych problematyce korupcyjnej 

 

 

prof. Marian Żuber – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie  

(kierunek chemia, w specjalności ochrona przed skażeniami), Politechniki 

Wrocławskiej (doktorat zakresie inżynierii ochrony środowiska)  

oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (doktor habilitowany  

w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie). Autor monografii na temat  

„Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej”  

oraz wielu publikacji związanych z terroryzmem oraz bronią masowego 

rażenia. Nauczyciel akademicki z 29 letnim stażem, były pracownik 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Akademii Wojsk Lądowych  

im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu. Obecnie profesor Uniwersytetu Przyrodniczego  

we Wrocławiu (profesor uczelni na kierunku inżynieria bezpieczeństwa).  

Redaktor naukowy szeregu monografii oraz organizator konferencji z zakresu różnorodnych 

zagadnień bezpieczeństwa. 

 



 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project  

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 rez. dr Marcin Lipka  

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie oraz Collegium Civitas. W Akademii Obrony 

Narodowej ukończył studia doktoranckie w specjalności zarządzanie 

instytucjami publicznymi i uzyskał stopień naukowy doktora  

na podstawie rozprawy pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem osób 

publicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w strukturach 

technicznych i bojowych. Służbę pełnił m.in. w wojskach 

inżynieryjnych, pancernych, Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej oraz w Biurze 

Ochrony Rządu. Dowodził pododdziałami w ramach międzynarodowych misji wojskowych 



 

poza granicami kraju. Wielokrotnie odznaczony za realizację złożonych zadań mandatowych  

i wsparcie pododdziałów sojuszniczych.  Był członkiem międzynarodowych grup eksperckich 

do spraw zagrożeń terrorystycznych. Jest autorem szeregu rozwiązań w zakresie współpracy 

służb państwowych, które zostały z powodzeniem wdrożone. W ramach zainteresowań 

badawczych koncentruje się na zarządzaniu bezpieczeństwem. Stara się łączyć wiedzę  

z różnych dziedzin nauki w celu analizy dostępnych modeli i tworzenia nowych.  

 

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. 

 

 

 

mgr inż. Jarosław Gibas – Aritech (Carrier Fire & Security Polska) 

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. 



 

  mgr inż. Jarosław Jaźwiński – DFE Security  

Absolwent Politechniki Warszawskiej – dyplom magister inżynier. 

Absolwent studiów podyplomowych na Wojskowej Akademii 

Technicznej dyplom na kierunku „Bezpieczeństwo Lokalne  

i Zarządzanie Kryzysowe”. Specjalista i praktyk w dziedzinie 

zabezpieczeń technicznych i antyterrorystycznych. Prelegent  

na konferencjach z zakresu systemów zabezpieczeń. CEO w firmie  

DFE Security sp. z o.o. działającej na rynku polskim od 19 lat w zakresie sprzedaży  

i serwisu zabezpieczeń technicznych. 

 

Tomasz Kutycki – Centrum Ratownictwa  

Ratownik medyczny. Absolwent Akademi Medycznej 

im Piastów Śląskich na Wydziale Zdrowia Publicznego.  

Uczestnik misji wojskowych we Włoszech (region 

Lombardii)  oraz w USA jako specjalista w zakresie 

środków ochrony osobistej. Odznaczony The Military 

Medal of Merit za wsparcie w walce z COVID-19 na 

terenie USA. Instruktor oddziałów wojskowych przygotowywanych do kontyngentów w 

Afganistanie i Iraku. Koordynator największego w Polsce kontraktu szkoleniowego dla Policji. 

Instruktor Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, członek Wilderness Medical 

Society. Instruktor oddziałów wojskowych przygotowywanych do kontyngentów w 

Afganistanie i Iraku.  Związany z ratownictwem od 1996 roku, doświadczenie zdobywał 

między innymi na oddziale intensywnej terapii, Zespołach Ratownictwa Medycznego, Centrum 

Powiadamiania  Ratunkowego.  Uczestnik wielu misji zagranicznych w obszary o wysokim 

ryzyku epidemicznym zarówno  w Polsce jak i krajach regionu Europy centralnej i wschodniej.  

 

 inż. Wojciech Kuźniak – Dussmann  

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Reprezentuje młode pokolenie 

inżynierów nastawionych na IoT i innowacje technologiczne. 

Specjalista  w dziedzinie systemów automatyki budynkowej (BMS) 

oraz efektywności energetycznej budynków. Konsultant  procesów  

 ds. wdrażania systemów CAFM/IFM. Pasjonat tematyki 

elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych. Aktualnie inżynier wsparcia 

technicznego dla działów obsługi technicznej i serwisu instalacji budynkowych w firmie 

Dussmann, świadczącej usługi z szeroko pojętej branży Integrated Facility Management.  



 

mgr inż. Radosław Drążkiewicz – Dussmann  

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz dwóch kierunków 

studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania  

i  Zarządzania Nieruchomościami. Licencjonowany Zarządca 

Nieruchomościami. Od 2001 roku związany z  kontraktami 

technicznego utrzymania nieruchomości i infrastruktury 

technicznej obiektów. W swoim dorobku ma członkostwo  

w Zarządzaniu Kryzysowym w grupie Netia S.A., zarządzanie 

nieruchomością Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i wielu innych. Autor opracowań   

i wdrożeń standardów technicznego utrzymania nieruchomości oraz programów 

oszczędnościowych OPEX, OIC, CAPEX.  Konsultant i doradca dla firm zarządzających 

nieruchomościami oraz autorytet dla młodego pokolenia inżynierów. Obecnie Dyrektor 

Segmentu Technicznego FM w firmie Dussmann Polska.  

 

 

 

 

 

 


