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dr inż. Włodzimierz Jakub Rycerski 

dr nauk wojskowych AON. Absolwent WAT  –  mgr inż. elektronika/rakiety plot. Absolwent Studiów WAT 

podyplomowych dla personelu zarządczego w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo – Produkcyjnych. 

Dowódca /wykładowca Stacji Naprowadzania Rakiet 61 BAWOPL 1981. Inżynier KRAS. Inżynier i technolog 

w Wojskowych Zakładach Elektronicznych. Inżynier aparatury medycznej  w CSK WAM w Warszawie. 

Kierownik Polowej Bazy Medycznej w Warszawie. Główny Specjalista w Ministerstwie Zdrowia. Główny 

Specjalista ds. przygotowań obronnych służby zdrowia m.st Wwy. Inspektor OC i ds. obronnych licznych 

warszawskich jednostek ochrony zdrowia.  W latach 1975 – 2021 nauczyciel oraz nauczyciel akademicki  

(WAT, SWW, WSSPoż, WSBiO). 

Kadra dydaktyczna: 

 mgr Anna Polakowska - magister administracji, specjalista ds. bhp i p.poż, inspektor ds. bhp, 

p.po.ż i oc, ukończone studia podyplomowe: System zarządzania środowiskowego                                         

w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych, Zarządzanie 

bezpieczeństwem i higieną pracy, Coaching i tutoring  w edukacji. Ukończone szkolenia oraz kursy:  

kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, 

szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania 

tej służby, podstawy Systemu HACCP i dokumentowanie” uprawnienia zawodowe: Pełnomocnik ds. 

HACCP, kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, szkolenie „Zarządzanie zasobami 

ludzkimi”, uzyskany certyfikat HR -  polityka szkolenia i rekrutacja. 

 Instruktor praktycznej nauki zawodu: prowadzenie i organizowanie praktyk uczniowskich, 

praca dydaktyczna w zakresie przedmiotów zawodowych, technika biurowa, kultura zawodu oraz 

prawo administracyjne.  

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych: szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenie zajęć z prawa pracy, przedmiotów zawodowych związanych z obsługą klienta i pracą 

biurową.  

 Wykładowca na kursach z zakresu bhp i prawa pracy: „Szkolenie okresowe pracodawców                   

i innych osób kierujących pracownikami”, „Szkolenie okresowe pracowników administracyjno -

biurowych”. 

 Specjalista ds. bhp: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, płacowej, wydawanie zaświadczeń, 

prowadzenie nadzoru nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy, szkolenia  z zakresu 

bhp, prowadzenie spraw związanych z zamówieniami dotyczącymi przeglądów technicznych 

wyposażenia i urządzeń p.poż., udział w postępowaniach wypadkowych, nadzór i doradztwo                     

w zakresie bhp. Prowadzenie spraw p.poż. oraz wykonywanie sprawozdawczości w zakresie 

ochrony środowiska.  

 Inspektor ds. bhp, p.po.ż i oc - szkolenia wstępne i okresowe pracowników, udział                                   

w postępowaniach wypadkowych. Nadzór i doradztwo w zakresie bhp, udział w opracowywaniu 

ocen ryzyka zawodowego, prowadzenie spraw p.poż., organizacja obrony cywilnej i współpraca                        

w zakresie zarządzania kryzysowego. Współpraca z instytucjami: PIP, SANEPID, UM, Instytucje 

Akredytowane w związku z pomiarem środowisku prac oraz opracowywanie wewnętrznych 

zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 płk rez. dr inż. Cezary Sochala - dr nauk wojskowych w specjalności „zarządzanie 

bezpieczeństwem”. Absolwent m.in. Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, Wojskowej 

Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej – w Warszawie 

oraz G.C. Marshall European Center for Security Studies w Garmisch-Partenkirchen. Służył na 

stanowiskach dowódczych i sztabowych Siłach Zbrojnych RP (m.in. jako dowódca pododdziału 

logistycznego oraz kierownik sekcji technicznej w oddziale gospodarczym) i w urzędach administracji 

publicznej: Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a 

następnie - Ministerstwie Gospodarki (na stanowiskach od specjalisty do naczelnika). Aktywny w 

działaniach międzynarodowych i krajowych organizacji rządowych i pozarządowych (m.in. przynależąc 

do zespołów, komisji oraz stowarzyszeń eksperckich), w ramach przedsięwzięć eksperckich                                    

i edukacyjnych w obszarze energetyki, transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii                       

i ekologii . Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, redakcji naukowych, opinii, 



recenzji i ekspertyz, a także licznych wykładów dla podmiotów zagranicznych i krajowych: 

administracji publicznej, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych (m.in. w zakresie prawa, teorii                         

i praktyki bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych                     

i gazowych w energetyce , pojazdów elektrycznych i hybrydowych, fotowoltaiki etc.). W praktyce BHP 

realizował m.in. funkcje inspektora BHP, inspektora ochrony PPOŻ oraz egzaminatora na 

uprawnienia "sepowskie" i "fgazowe". 

 

 Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku mgr inż. Wiesław Seruga. Absolwent Wyższej 

Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie ( inż. pożarnictwa) i Akademii Spraw Wewnętrznych             

w Warszawie (mgr administracji). Jako oficer w strukturach organizacyjnych Komendy Warszawskiej 

Straży Pożarnej brał bezpośredni  udział w akcjach likwidacji pożarów oraz innych miejscowych 

zagrożeń. Kierował działaniami ratowniczymi i innymi w zakresie likwidacji tych zagrożeń. 

Współpracował w zapewnieniu właściwego poziomu ochrony ppoż. z kierownikami jednostek 

organizacyjnych na terenie działania. W Policji służył w komórkach pionu prewencji tak na 

stanowiskach wykonawczych jak i kierowniczych ( Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda 

Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa II). Współautor 

: projektu ustawy o ochronie osób i mienia oraz aktów wykonawczych, „Podstawy Programowej 

Kształceni  w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia”, „Programu Nauczania dla Zawodu 

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia” ,opracowań „Podstawy prawne wykonywania zawodu oraz   

wybrane zagadnienia z kryminalistyki, kryminologii i terroryzmu"  i „Organizacja ochrony osób                      

i mienia oraz taktyka i dokumentowanie działań ochronnych" - jako podręczniki do zawodu Technik 

Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, książki dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wpisane do zestawu podręczników szkolnych; 

„VADEMECUM Agenta Ochrony i Detektywa", opracowania " Mechaniczne  

i elektroniczne systemy zabezpieczeń - fachowy poradnik dla: projektantów, instalatorów,  

producentów , inwestorów, agencji ochrony, użytkowników”. Autor wielu opracowań i publikacji 

dotyczących problematyki  związanej z ochroną osób i mienia,  

w szczególności w fachowych czasopismach branży ochrony, jak: „Ochrona Mienia”, „Ochrona 

Mienia i Informacji”,  „BOSS”,  „Systemy Alarmowe”,  „Przegląd Techniczny”, „BODYGUARD”, 

„BROŃ”, „Gazeta Policyjna”. Uhonorowany przez organizację samorządową branży ochrony  tytułem 

honorowym „Wybitnie zasłużony dla rozwoju technicznej ochrony mienia oraz dla ruchu społeczno – 

zawodowego w Polsce w latach 1980 – 2000”. Ponad 25 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych w  wyższych uczelniach ( m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Śląski, 

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Wszechnica Polska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i 

Ochrony, itp. ) , w Policealnych Szkołach Detektywów i Pracowników Ochrony, na kursach 

tematycznych, seminariach, konferencjach, szkoleniach w sektorze bankowym, finansowym, 

paliwowym, itp. obiektach o podwyższonym stopniu ryzyka. Długoletni „Zasłużony Wykładowca 

Polskiej Izby Systemów Alarmowych”. Za dotychczasowy całokształt działalności w zakresie 

dydaktycznym uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej „Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej”. 

 podinspektor dypl. w st. spocz. Andrzej Jacek Solarz – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej 

Policji w Szczytnie, studiów magisterskich o specjalności „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” i studiów 

podyplomowych o specjalności „Edukacja dla bezpieczeństwa”  w WSPol w Szczytnie. W Policji 

służył w komórkach operacyjno-rozpoznawczych i prewencyjnych. Służbę pełnił m.in. na stanowiskach 

specjalisty wydziału operacyjno-rozpoznawczego, specjalisty wydziału dw. z przestępczością 

gospodarczą, zastępcy naczelnika wydziału prewencji, naczelnika wydziału ruchu drogowego oraz 

kierownika Sekcji Technicznego Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości w Wydziale Techniki 

Operacyjnej KWP w Lublinie, którą to komórkę organizował i wdrażał od podstaw jako pierwszą  

w kraju tego typu strukturę na szczeblu KWP. Wieloletni wykładowca stowarzyszony WSPol  

w Szczytnie, konsultant Instytutu Biochemii Organicznej PAN – Polska Platforma Bezpieczeństwa  

w projekcie „Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa”. 

Uczestnik i prelegent konferencji o tematyce cyberbezpieczeństwa i autor publikacji w tej dziedzinie. 

Obecnie właściciel firmy oferującej usługi i szkolenia w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

 

 doktorant Piotr Olejniczak – absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorant  

w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. Wieloletni pracownik Sądu Rejonowego oraz uznanych 

kancelarii prawnych. Obecnie prawnik w firmie międzynarodowej. Nauczyciel akademicki oraz autor 

wielu artykułów naukowych. 



 

 generał mgr Andrzej Kapkowski - generał brygady, psycholog, pracownik dydaktyczny WSBiO. 

Wieloletni pracownik w służbie kontrwywiadu. Szef Urzędu Ochrony Państwa. Doradca w Kancelarii 

Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a następnie doradca premiera Leszka Millera do spraw 

bezpieczeństwa i służb specjalnych. 

 


