
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

        z siedzibą w Warszawie 
 

Rok akademicki 2022/2023 – Semestr zimowy 
 

Dyżury/konsultacje wykładowców 

Wykładowca Dzień Godzina Miejsce/WEBEX 

 Soboty i niedziele 
zjazdowe: 

  

 

 
 

 
prof. Zofia Sujkowska - Życka stopień:                                      

I semestr BN / BW    

I semestr BN / BW    

II stopień         BN: 

 
Dyżur po zajęciach 

( wg. planu zajęć) 1h 

wykładowa 

 I semestr  

    

 Soboty i niedziele 
zjazdowe: 

Dyżur po Kontakt telefoniczny 

    prof. Jan Pięta 
I stopień: 

zajęciach 

( wg. planu zajęć) 1h 

wykładowa 

  605 283 372 

 III semestr BN     
   

  
  

   

 

 
Gen. dr inż. W. Zieliński 

 
Poniedziałki i Środy - kontakt telefoniczny: 

              600 888 030                                        
godz.: 10.00 - 12.00 oraz godz.: 16.00 - 18.00 

ponadto kontakt e- mailowy wlodzimierzzielinski@vp.pl 

 
Soboty i 

niedziele 

zjazdowe: 

I stop. I semestr BN, 

Dyżur po zajęciach                    
( wg. planu zajęć) 

1h wykładowa przed i po 

zajęciach 

 

 

mailto:wlodzimierzzielinski@vp.pl


                                            
 
 
           

 

 

  Indywidualne spotkania w 

gen. mgr Andrzej Kapkowski 
         Poniedziałek : od godz. 20:00 siedzibie Uczelni po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu 

   601 299 496 

  

  
   

 
Na koniec każdego   dnia 
zajęć (bezpośrednio po 
zakończeniu zajęć - bez 
przerwy). 

 
1godz.  Wykładowa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

dr inż. Cezary Sochala   

 
  

  

 
  

 
  

 

dr inż. Włodzimierz Rycerski 

Soboty i niedziele 
zjazdowe:                                         
I stopień:                                           
I sem. BN/BW 

III, V  sem. BN                  
II stopień: 
I sem. BN 
  

 Dyżur: 45 minut 

przed zajęciami 
( wg. planu zajęć)  

696-487-482 

ponadto kontakt 
e- mailowy: 

 

kuba13pl@gmail.com 
 

mailto:kuba13pl@gmail.com


 
 

 
dr Jerzy Kiełbowicz 

 
 Soboty, niedziele w terminach zjazdu wg. 
indywidualnych uzgodnień studenta z wykładowcą, 
termin ustalany jest mailowo;  

Sala Senacka, 
ul. Zakroczymska 13 
Indywidualne spotkania w 
siedzibie Uczelni po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu mailowym 
j.kielbowicz@wsbio.waw.pl 

 

 
Czwartki      10:30 - 11:15 

 Soboty zjazdowe: 
  

 
Dyżur po zajęciach 

( wg. planu zajęć) 1h 

wykładowa   

  

 

Od poniedziałku do piątku 
za pośrednictwem strony 
Webex po wcześniejszym 
indywidualnym 
umówieniu się przez 
Studenta. 

 
I stopień: 

dr Krzysztof Bojarski I  semestr BN/BW ,                     
III semester BW 

  II stopień: 
III semester BN 

 
  

  
 
 

 

 

 

dr Władysław Przyjemski 

  
Soboty i niedziele 
zjazdowe 
I stopień: 

V semestr BW / BN,                
III semestr BN 

 
  

 Dyżur: 30 minut 

przed zajęciami oraz 

15 minut po 
przeprowadzeniu 

zajęć 

( wg. planu zajęć) 

    

 
mgr Elżbieta Ciborowska 

Niedziele zjazdowe: 
I stopień: 

V semestr   BW   

Dyżur po zajęciach 

( wg. planu zajęć) 1h 

wykładowa 

 

 
 
 
 

 

 
mgr Janusz Chmielnicki 

Soboty i niedziele 
zjazdowe: 

I stopień: 
 

I , III semestr BW   

 
Dyżur po zajęciach 

( wg. planu zajęć) 1h 

wykładowa 

 

 

 

 

mailto:j.kielbowicz@wsbio.waw.pl


 

Kontakty do wykładowców – Webex znajdują się w zakładce-Plany zajęć 

Czas trwania dyżuru – 1 godz. wykładowa tj., 45 minut 
 


