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1. Wykształcenie:
2014r.- Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, doktor
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, temat rozprawy
doktorskiej ,,System Ochrony portów lotniczych w Polsce przed aktami bezprawnej
ingerencji”.
Studia podyplomowe



2004r.-Akademia Obrony Narodowej, Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej, Studia
Podyplomowe Zarządzania Lotnictwem, temat pracy dyplomowej „Polskie Linie Lotnicze
LOT – Między azylem, tranzytem a nielegalną migracją”.



2015r. Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Studia
Podyplomowe, Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni, temat pracy dyplomowej Biometria
jako rozwinięcie klasycznych metod ochrony informacji”.



2015r.- Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu
obronnego i bezpieczeństwa RP, Akademia Obrony Narodowej.



2017r.-Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy, Wydział Zarządzania i Marketingu,
Studia Podyplomowe, Przygotowanie Pedagogiczne.

Szkolenia, dodatkowe kwalifikacje



2005r.- Świadectwo 58/M/05 ukończenia szkolenia z zakresu KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W
MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB I RZECZY ( Zrzeszenie Przewoźników
Drogowych w Polsce ).



2004r.- Fraudulent Document Detection Training Course-Customs .and Border Protection
U.S Department of Homeland Securit IAP Program, Warsaw.



2003r.- Kurs training session on Canadian documents Canadian - Department of
Citizenship and Immigration.



2003r.- Kurs Fraudulent Document Detection Training Course- United States of
Homeland Security-Immigration Vienna, Austria.



2002r.- Kurs Fraudulent Document Detection Training Course-United States Immigration
and Naturalization Service Vienna, Austria.

2. Obszary zainteresowań naukowo-badawczych:
Problematyka zarządzania bezpieczeństwem w tym zarządzania lotnictwem cywilnym,
zagrożenia dotyczące infrastruktury krytycznej państwa i bezpieczeństwa informacyjnego, od
lat są przedmiotem mojej pracy zawodowej oraz zainteresowań naukowych. W ramach
przywołanych zagadnień posiadam wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną,
popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie na stanowiskach
Dyrektora Ukraińskich linii Aerosvit Airlines oraz Dyrektora na Polskę Międzynarodowej
firmy transportowej pozwoliło mi na uzyskanie wiedzy teoretycznej i doświadczenia
praktycznego, dotyczącego zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa transportu, oraz
wymagań bezpieczeństwa i funkcjonowania systemów teleinformatycznych. Praca w liniach
lotniczych umożliwiła mi uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz
bezpieczeństwa KIP. Większość moich publikacji i wystąpień naukowych jest związana z
zagadnieniami bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, wpływie czynnika ludzkiego na
bezpieczeństwo, bezpieczeństwa informacyjnego (w tym bezpieczeństwa cyberprzestrzeni),
bezpieczeństwa w informatyce, cyberzagrożeń oraz ochroną infrastruktury krytycznej.
Powyższe zagadnienia są niezwykle istotnie z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego
oraz dostrzegalne także przez inne państwa i organizacje międzynarodowe.

3. Prowadzone przedmioty w roku akademickim 2019/2020:










Organizacja pomocy humanitarnej, I stopień.
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, I stopień.
System bezpieczeństwa narodowego, II stopień.
System polityczny RP, II stopień.
Inspekcje, służby i straże w systemie bezpieczeństwa publicznego, II stopień.
Bezpieczeństwo publiczne w sytuacjach szczególnych, II stopień.
Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego.
Regionalizacja bezpieczeństwa.

