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1. Imię i nazwisko:  

 

Leszek Jan BULLER 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca 

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:  

 

Studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego w Lublinie ukończyłem w 1990 roku, broniąc pracę magisterską zatytułowaną 

Założenia ideowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 

Indywidualnych „Solidarność” (1980–1981), napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. 

Franciszka Janusza Mazurka. Na tejże uczelni ukończyłem studia doktoranckie i obroniłem 

pracę doktorską w 1998 roku, zatytułowaną Personalistyczno-aksjologiczne podstawy roli 

społecznej policjanta, napisaną także pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Janusza 

Mazurka. Obszerne fragmenty tej pracy były publikowane w postaci artykułów w różnych 

czasopismach naukowych.  

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 1993 roku ukończyłem studium oficerskie z 

zakresu prawa administracyjnego.  

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:  

 

Od czasu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii 

pracowałem i nadal pracuję w uczelniach państwowych (obecnie UKSW w Warszawie) i 

prywatnych (m.in. WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli), w których prowadziłem i 

prowadzę zajęcia z wielu przedmiotów z nauk o bezpieczeństwie (m.in. Socjologia 

bezpieczeństwa, Socjologia policji, Bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych 
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osobowych, Zagrożenia współczesnej rodziny, Influencja w bezpieczeństwie) oraz 

przedmiotów socjologicznych (m.in. Wprowadzenie do socjologii, Socjologia prawa, 

Socjologia komunikacji społecznej, Socjologia polityki, Socjologia organizacji i zarządzania, 

Influencja w zarządzaniu). Prowadzę także seminaria licencjackie i magisterskie. W ramach 

seminariów licencjackich wypromowałem już około 250 osób, natomiast w ramach 

seminariów magisterskich wypromowałem około 68 osób. Zarówno w pracach licencjackich, 

jak i pracach magisterskich pisanych pod moim kierunkiem eksponowana jest problematyka, 

która jest bliska moim zainteresowaniom naukowym oraz potrzebom praktyki. 

Szczegółowy przebieg pracy naukowo-dydaktycznej: 

* 2006 – dzisiaj – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – adiunkt. 

* 2010 – 2011 – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu – 

starszy wykładowca. 

* 2006 – 2010 – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w 

Warszawie – Kierownik Instytutu/Zastępca Dyrektora/Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa 

Biznesu. 

* 2005 – 2007 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu – wykładowca. 

* 2004 – 2010 – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie Wydział Zamiejscowy Nauk 

o Społeczeństwie w Stalowej Woli – adiunkt. 

* 2002 – 2016 – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 

Warszawie – adiunkt.  

* 2001 – 2005 – Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie – adiunkt.  

* 2001 – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w 

Warszawie – adiunkt. 

* 1999 – 2005 – Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza w Warszawie – 

adiunkt. 

* 1992 – 1994 – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – asystent.  

* 1991 – 1992 – Szkoła Policji w Słupsku – wykładowca. 

Równocześnie pracowałem w różnych instytucjach, w których wykorzystywałem 

praktycznie swoją wiedzę, odbyłem wiele kursów zawodowych oraz pogłębiałem i pogłębiam 

swoje studia dotyczące zagadnie związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem 

wewnętrznym. Służyłem jako funkcjonariusz w policji oraz Urzędzie Ochrony Państwa. 

Pracowałem również między innymi w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A., 
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Telewizji Familijnej S.A., Instytucie Pamięci Narodowej, Przedsiębiorstwie Państwowym 

„Porty Lotnicze”, kierowałem także Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 

„ORGMASZ”, a obecnie kieruję Centrum Projektów Europejskich – państwową jednostką 

budżetową podległą pod Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W pracy zawodowej miałem 

okazję pełnić wiele (również kierowniczych) funkcji. Doświadczenia zawodowe były i są 

dobrą okazją dla połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, co również nie jest bez znaczenia 

w pracy naukowej. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017 poz. 1789):  

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

 

„Uspołecznianie działań policji w Polsce”  

  

b) (autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy):  

 

Monografia: L.J. Buller, Uspołecznianie działań policji w Polsce, Warszawa 2019, Wydział 

Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, ss. 244, ISBN 978-83-

61307-77-8. 

 

RRECENZENCI WYDAWNICZY: 

 

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie. 

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski. 

prof. dr hab. Jurij Paczkowski – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w 

Jarosławiu. 
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c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania:  

 

W polskim piśmiennictwie naukowym problematyka uspołeczniania działań policji nie 

była do tej pory wyczerpująco podejmowana i brak jest monograficznego opracowania tego 

zagadnienia. Na uspołecznianie działań policji wskazuje niewiele osób i środowisk w różnych 

aspektach i płaszczyznach, a również różnie rozumiana jest treść pojęcia „uspołecznianie 

działań policji”. Policjanci podczas różnych wystąpień, narad, odpraw używają tego 

sformułowania, ale także przedstawiciele różnych środowisk mówią o uspołecznianiu służb 

mundurowych. Policjanci w swych wypowiedziach nie definiują terminu „uspołecznianie 

działań policji”, a raczej wskazują na pewne filary, do których zaliczają: odtwarzanie 

posterunków policji, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa czy program „Dzielnicowy 

bliżej nas”. Typowym podejściem badawczym było dotychczasowe rozumienie – przez 

Roberta Łuszcza – sformułowania „uspołecznianie działań policji” jako specyficznego 

rodzaju usług publicznych adresowanych przez policję do społeczności lokalnej, a produktem 

finalnym tych działań ma być bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa danej społeczności 

lokalnej. Grzegorz Ćwik swoje rozważania koncentruje na kwestiach osadzenia 

funkcjonariusza policji w środowisku lokalnym. Ważne – według niego – jest, aby określeni 

policjanci związani byli z miejscem, gdzie służą i z ludźmi, dla których pełnią służbę. Dlatego 

rejon pracy policji powinien obejmować niewielkie obszary, w sam raz dla pieszych patroli. 

Funkcjonariusze winni mieć obowiązek mieszkania w rejonie, gdzie pełnią służbę, gdyż 

wówczas stają się częścią danej społeczności lokalnej, poznają ją dobrze, a także są pod jej 

kontrolą i sami mogą jej dobrze służyć, bez możliwości zaistnienia sytuacji patologicznych.  

Jednak należy skonstatować, że problematyka uspołeczniania działań policji była 

podejmowana sporadycznie i fragmentarycznie, zazwyczaj jako wątek poboczny. Powyższe 

uwarunkowania sprawiły, że pożądana stała się eksploracja naukowa tegoż zagadnienia. 

Zaprezentowana w monografii próba autorskiego spojrzenia badawczego na omawianą 

kwestię stanowi nowe podejście w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w dłuższej 

perspektywie czasu może stanowić wkład w rozwój tej dyscypliny naukowej. 

Rozważania zawarte w monografii stanowią próbę szerszego oglądu i uporządkowania 

problematyki uspołeczniania działań policji. Podjęcie w monografii wskazanych jako 

osiągnięcie naukowe zagadnień związanych z poruszoną kwestią jest konsekwencją moich 

wcześniejszych, wieloletnich zainteresowań badawczych związanych z bezpieczeństwem 
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wewnętrznym, a szczególnie prewencją kryminalną. Na kształtowanie się refleksji naukowej 

dotyczącej znaczenia uspołeczniania działań policji wpływ miały doświadczenia zawodowe 

związane ze służbą w policji, a następnie praca na stanowiskach naukowo-badawczych 

między innymi w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Prezentowane w monografii analizy, 

oceny i wnioski odzwierciedlają ponadto doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w 

policji czy Urzędzie Ochrony Państwa, jak również w późniejszym czasie w trakcie pracy w 

różnych instytucjach administracji państwowej czy organizacji biznesowych oraz działalności 

naukowo-dydaktycznej związanej z problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. 

W trzech rozdziałach monografii podjęta została próba wskazania ważkości 

problematyki związanej z uspołecznianiem działań policji. Zawarte w pierwszym rozdziale 

monografii rozważania dotyczące doniosłości roli społecznej policjanta w kontekście 

zawodowym mają charakter wprowadzający do dalszych analiz poświęconych tytułowemu 

zagadnieniu. Istotą każdej roli zawodowej są określone oczekiwania normatywne, a więc 

obowiązki i uprawnienia nosiciela roli zawodowej. W przypadku policjanta należy mówić nie 

o roli zawodowej, ale o roli społecznej, gdyż policjant tak naprawdę pełni służbę każdego 

dnia tygodnia przez całą dobę. Dlatego oczekiwania związane z pełnioną przez niego rolą 

wypływają: od niego samego (własne wyobrażenia policjanta, w jaki sposób powinien 

odgrywać swoją rolę społeczną), od środowiska rodzinnego (wyobrażenia najbliższych o 

odgrywanej roli przez policjanta), od innych środowisk, w których policjant funkcjonuje (np. 

grupa towarzyska), od środowiska zawodowego, od obywateli jako odbiorców czynności 

zawodowych policjanta. Pełnienie roli społecznej funkcjonariusza policji wiąże się również z 

realizacją wartości oraz przestrzeganiem norm moralnych i prawnych. W pracy policjanta – 

szczególnie w kontekście uspołeczniania działań policji – ważne są dwie fundamentalne 

wartości: godność osoby ludzkiej i dobro wspólne. W relacjach policjant–obywatel obie 

strony muszą się nawzajem szanować i mieć do siebie zaufanie, aby być w stanie realizować 

działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo wewnętrzne społeczności 

lokalnej, a w szerszym wymiarze – całego społeczeństwa. Analizując problematykę 

uspołeczniania działań policji, należy podkreślić, że przestrzeganie norm prawnych ma duże 

znaczenie w pełnieniu roli społecznej policjanta i wpływa na unormowanie i wyznaczenie 

granic prawnych w uspołecznianiu działań policji. Zarówno funkcjonariusze, jak i obywatele 

współdziałający z policją muszą przestrzegać praw człowieka i innych regulacji prawnych 

zawartych w dokumentach międzynarodowych i krajowych. W sytuacji, gdy z jakichkolwiek 

powodów ktokolwiek zmusza kogokolwiek do złamania czy to norm prawnych, czy to norm 



6 

 

moralnych istnieje prawo nieposłuszeństwa obywatelskiego lub prawo oporu. Policjant ma 

prawo odmowy wykonania polecenia służbowego, gdy polecenie to wiąże się ze złamaniem 

przepisu prawnego lub sprzeczne jest z zasadami moralnymi. Podobnie obywatel, gdyby ktoś 

polecił mu wykonanie czynności niezgodnych z prawem lub naruszających zasady moralne, 

ma prawo odmówić wykonania tej czynności. Warto też nadmienić, że pojęcie roli społecznej 

policjanta nadal nie doczekało się wszechstronnego i rzeczowego podejścia naukowego, 

ponieważ dotychczas – oprócz moich rozważań – żaden z autorów zajmujących się badawczo 

zagadnieniami związanymi z policją nie podjął tego tematu w całości. Nieliczni autorzy 

zajmowali się jedynie poszczególnymi elementami roli społecznej, niegdyś jeszcze, 

milicjanta. 

W kolejnym rozdziale monografii można się zapoznać z działaniami dotyczącymi 

współpracy policji ze społeczeństwem, a więc także z uspołecznianiem działań policji, 

podejmowanym w wybranych państwach: Francji, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, 

Ukrainy, Chin, Japonii, Nowej Zelandii, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych. Dla zrozumienia 

uwarunkowań uspołeczniania działań policji konieczne jest odwołanie się do przykładów 

innych państw. Wobec czego dokonano analizy modeli kontaktów policji ze społeczeństwem 

w oparciu o trzy problemy badawcze sformułowane w następujących pytaniach: jaka jest rola 

policji w społeczeństwach poszczególnych krajów?, jakie jest zaangażowanie policji w 

społeczeństwie każdego z analizowanych państw?, jakie jest zaangażowanie społeczeństwa w 

działania policji w poszczególnych krajach? W rekomendacjach zawartych w tej części 

monografii zaproponowano ocenę relacji policji ze społeczeństwem w modelach 

charakterystycznych dla poszczególnych krajów oraz ukazanie dobrych praktyk na 

płaszczyźnie uspołeczniania działań policji w tychże państwach. Z ocen zawartych w 

monografii wynika, że istnieją znaczne różnice między analizowanymi modelami kontaktów 

policji ze społeczeństwem w wybranych krajach, jeśli chodzi o stosunki policji i 

społeczeństwa. Najbardziej luźne stosunki występują we Francji i Rosji, a najściślejsze – w 

Chinach i Japonii. Przeprowadzona w monografii dyskusja pozwala na ocenę, w którym 

państwie mamy znacznie mniej przykładów na społeczne angażowanie się w sprawy policji 

aniżeli angażowanie się policji w sprawy społeczeństwa czy rolę policji w społeczeństwie. Z 

jednej strony, różnice w stosunkach policja–społeczeństwo występujące w Europie 

Wschodniej (przedstawione na przykładzie Rosji) i w komunistycznych społeczeństwach 

(takich jak Chiny) są znaczące i świadczą o różnych priorytetach politycznych. Z drugiej 
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strony, ścisłe angażowanie społeczeństwa w sprawy policji występujące w Japonii i – dla 

odmiany – w Stanach Zjednoczonych świadczy o tym, że bliskie stosunki policji i 

społeczeństwa nie są tylko charakterystyczne dla krajów komunistycznych i 

postkomunistycznych. Tym niemniej nie można powiedzieć, że zacieśnienie wzajemnych 

stosunków policji i społeczeństwa koniecznie przynosiło korzyści. Dla przykładu, trudno 

stwierdzić, aby owe stosunki miały wpływ na wskaźniki wykrywalności przestępstw. W 

świetle zawartych w monografii ocen można przyjąć, że angażowanie się w sprawy policji 

jest raczej zamiarem niż stanem faktycznym. Może to prowadzić do stworzenia systemu, 

gdzie policja jest lepiej zintegrowana, mniej oddalona od społeczeństwa, gdzie cele i zadania 

policji są tematem publicznej debaty, a tym samym od policji nie oczekuje się całkowitej 

odpowiedzialności za zapobieganie przestępczości. Rozważania na temat relacji policji i 

społeczeństwa wymagają uwzględnienia wszystkich aspektów tych stosunków, gdzie 

rozmieszczenie jednostek policji jest jednym elementem, na równi z angażowaniem się 

policji, rolą samej policji i społecznym zaangażowaniem. Chociaż rozmieszczenie jednostek 

policji – jak się okazuje – nie ma wpływu na stosunki policji ze społeczeństwem. Istotne 

znaczenie ma także liczba mieszkańców przypadających na jednego funkcjonariusza policji. 

Polska – obok Szwecji i Wielkiej Brytanii – znajduje się w czołówce krajów, gdzie na 

jednego policjanta przypada najmniej obywateli, co niewątpliwie stwarza możliwości 

budowania lepszych relacji wzajemnych, a co jest ważne w uspołecznianiu działań policji. 

W świetle rozważań naukowych, które syntetycznie ujęto w trzecim rozdziale 

monografii stanowiącej osiągnięcie naukowe, o którym mowa w artykule 16 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki, wyraźnie widoczne jest znaczenie przejścia od aktywności reaktywnej do 

proaktywnej policji w Polsce, które nastąpiło po zmianach ustrojowych i społeczno-

gospodarczych po 1989 roku. Proces ten oparty został na założeniach koncepcji community 

policing, w której akcentuje się partnerstwo różnorodnych sił społecznych i potencjałów 

lokalnych na rzecz bezpieczeństwa jako dobra wspólnego. Idea community policing opiera się 

na założeniu, że społeczność lokalna bierze odpowiedzialność za stan i poczucie 

bezpieczeństwa we własnym otoczeniu, natomiast policja stanowi wyspecjalizowaną agendę 

animującą aktywność członków społeczności lokalnej w obszarach życia związanych z 

bezpiecznym funkcjonowaniem. 
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W Polsce, podobnie jak w analizowanych w drugim rozdziale krajach, uspołecznienie 

działań policji powinno stać się pewną filozofią, a nie magicznym frazesem. Uspołecznienie 

działań policji nakłada na nią nowy rodzaj odpowiedzialności, a mianowicie zaprojektowanie 

sposobów zespalania działań społeczeństwa z działaniami organów wymiaru sprawiedliwości 

i porządku publicznego. Obecnie chodzi o stworzenie prawdziwego partnerstwa pomiędzy 

społeczeństwem i policją, która je ochrania. Partnerstwo takie wymaga, by społeczne 

działania prewencyjne i społeczne działania policji były prowadzone „ręka w rękę” i de facto 

zyskały wspólną tożsamość. Jest to kluczowy element stworzenia nowego systemu pracy 

funkcjonariuszy policji, a więc stanowi zmianę podejścia do kwestii współpracy ze 

społeczeństwem. Dlatego stworzenie nowego modelu – uspołeczniania działań policji – 

winno opierać się o kardynale cnoty stanowiące podstawę ładu społecznego, co jest wyjściem 

poza tradycyjne rozpatrywanie problematyki uspołeczniania działań policji i może być uznane 

za istotny wkład do rozwoju nauk o bezpieczeństwie. 

Rozważając możliwości nowego podejścia do współdziałania społeczeństwa z policją 

w przedsięwzięciach mających na celu przeciwdziałanie przestępczości, szczególnie w 

społeczności lokalnej, należy wziąć pod uwagę wspomniane wyżej cnoty budujące ład 

społeczny zarówno w społeczności lokalnej, jak i wśród funkcjonariuszy policji. Model 

uspołeczniania działań policji więc musi być budowany w oparciu o ład społeczny opierający 

się na koncepcji cnót kardynalnych. 

Roztropność to sprawność praktycznego rozumowania według rozumu znającego 

prawdę w odniesieniu do postępowania dobrego i złego, czyli wiedza o właściwych celach 

postępowania oraz środkach do nich prowadzących. Cnota roztropności porządkuje wiele 

płaszczyzn i składa się z wielu składników. Pierwszym składnikiem jest pamięć, która 

pozwala na uświadamianie sobie dawnych przeżyć i to nie tylko własnych, ale także 

społeczności lokalnej, do której jednostka należy. Drugim składnikiem roztropności jest 

pojętność, czyli zdolność właściwej oceny otaczającej rzeczywistości, która rozwija 

wyobraźnię człowieka. Wyobraźnia spełnia w życiu ludzkimi rolę stymulatora działań, 

ukierunkowując je, poprzez śmiałe i dobre pomysły, na innych. Trzecim składnikiem jest 

gotowość do przyjęcia rad i pouczeń, czyli zaufanie doświadczeniu innych, zwłaszcza 

specjalistów w danej dziedzinie, osób z doświadczeniem, kwalifikacjami. Czwarty składnik 

roztropności to obserwacja, czyli domyślność. Otaczająca rzeczywistość stawia człowieka w 

sytuacji wymagającej pewnej intuicji, umiejętności analizy i odkrywania optymalnych 
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rozwiązań mimo zmiennych okoliczności. Oprócz składników roztropności istnieją również 

dwie cnoty ściśle powiązane z nią: to rozwaga, czyli sprawność dobrego wyszukiwania 

środków prowadzących do celu, a druga to mądre rozsądzanie, a więc umiejętność 

prawidłowego rozumowania opartego na prawach logiki, a co za tym idzie dokonanie 

odpowiedniego wyboru. W uspołecznianiu działań policji ta cnota jest bardzo ważna, gdyż 

zarówno policjanci, jak i współdziałający z nimi obywatele muszą umiejętnie oceniać 

otaczającą rzeczywistość, zapamiętywać różne sytuacje czy osoby oraz rozważnie dobierać 

środki przeciwdziałania zachowaniom przestępczym. Ważne jest również, aby obywatele 

współdziałający z policjantami umieli przyjmować rady i korzystać z doświadczeń 

policjantów.  

Sprawiedliwość to oddanie każdemu tego, co mu się słusznie należy. Opiera się ona na 

godności osoby ludzkiej, która przysługuje każdemu człowiekowi i na zasadniczej równości 

wszystkich ludzi. Cnota sprawiedliwości reguluje wzajemne relacje między ludźmi.  

Składnikami sprawiedliwości są akty polegające na „czynieniu dobra” i „unikaniu zła”, a więc 

podstawowym składnikiem jest praworządność, czyli stała chęć do życia w ładzie 

społecznym. Drugim składnikiem sprawiedliwości jest uczciwość, która opiera się na 

dawaniu poszczególnym osobom tego, co jest im należne. Wymienione składniki można także 

odnaleźć w cnotach pokrewnych sprawiedliwości, tj. patriotyzmie, wdzięczności, 

posłuszeństwie, szacunku, prawdomówności i hojności. Patriotyzm oznacza cześć, którą 

człowiek powinien mieć dla tej społeczności, w której został wychowany (społeczność 

lokalna, państwo, naród). Adresatem wdzięczności są osoby lub instytucje, którym 

zawdzięczamy jakieś dobro. Natomiast poprzez posłuszeństwo człowiek uczy się 

przestrzegania prawa oraz podporządkowania się przełożonym, a także regułom i zasadom 

współżycia społecznego. Podstawowym aktem szacunku jest delikatność, czyli odpowiedni 

sposób odnoszenia się do innych ludzi z zasadami dobrego wychowania. Prawdomówność to 

zgodność myśli z mową, a hojność to wyrzeczenie się jakiegoś dobra na rzecz drugiej osoby. 

Współdziałać z policją mogą tylko osoby, które przestrzegają prawa oraz potrafią 

podporządkować się poleceniom policjanta lub przełożonych zgodnie z pragmatyką prawną.  

Umiarkowanie pozwala opanować dążenie do przyjemności, zapewnia równowagę w 

używaniu dóbr, panowanie nad popędami oraz utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości. 

Człowiek znający umiar jest gotów ponosić ofiary dla innych ludzi. Można co prawda 

korzystać z należnych uprawnień nawet za cenę konfliktu, lecz brak umiaru w korzystaniu z 
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prawnych i instytucjonalnych możliwości może przeprowadzić do negacji dobra wspólnego. 

Do właściwego rozwoju człowieka niezbędne są także cnoty pokrewne umiarkowaniu, do 

których zaliczamy łagodność, pokorę oraz umiejętność odpoczynku i używania rozrywek. 

Łagodność i wyrozumiałość to nic innego, jak panowanie nad złością i gniewem. Cnota 

pokory usprawnia człowieka we właściwym postrzeganiu swojego miejsca i zadań w 

społeczności lokalnej i we współczesnym świecie, a więc jej celem jest dążenie do dobra 

zgodnie z prawym rozumem. Odpoczynek pełni bardzo ważną rolę w duchowym i fizycznym 

funkcjonowaniu człowieka, dlatego nie można go lekceważyć, gdyż źle wykorzystywany czas 

wolny sprzyja pojawieniu się szeregu patologii społecznych. System uspołeczniania działań 

policji zbudowany winien być w oparciu o osoby, które potrafią panować nad swoimi 

popędami, gdyż brak takich umiejętności może doprowadzić np. do nadużywania siły 

fizycznej lub otrzymywania nieuprawnionych gratyfikacji.  

Męstwo zapewnia wytrwałość w trudnościach, stałość w dążeniu do dobra, umacnia w 

opieraniu się pokusom, uzdalnia do przezwyciężania strachu, stawienia czoła próbom i 

prześladowaniom, a także uzdalnia do wyrzeczenia i ofiary, nawet ofiary z życia w obronie 

słusznej sprawy, czyli męstwo pomaga osiągnąć dobro trudne. Dzięki męstwu człowiek – w 

imię wyższych dóbr i wartości – gotowy jest ponieść ofiarę. Cnota ta wyraża się w 

wytrwałości oraz walce z przeciwnościami napotykanymi w życiu. Analizując cnotę męstwa, 

można wyróżnić dwa podstawowe czynniki. Pierwszym z nich jest niecofanie się wobec 

zagrażającego zła, a więc wytworzenie się postawy zaufania we własne siły. Drugim 

czynnikiem jest atakowanie zła, co ma przyczynić się do wytworzenia poczucia 

bezpieczeństwa. W zależności od okoliczności, te dwa czynniki dochodzą do głosu. W 

pewnych sytuacjach rozum podpowiada człowiekowi, że nie należy atakować zła i się 

wycofać. W innych sytuacjach rozum podpowiada, że atak na zło jest wskazany, gdyż jest 

jedynym słusznym rozwiązaniem. Wynika z tego, że męstwo jest nieodzowne w każdym 

ludzkim działaniu, ponieważ pozwala przeciwstawiać groźnym sytuacjom. System 

uspołeczniania działań policji winni tworzyć ludzie odważni, nie bojący się przeciwstawiać 

innym osobom, które podejmują działania niezgodne z prawem.  

Koncepcja uspołeczniania działań policji uwarunkowana jest wieloma czynnikami, do 

których można zaliczyć dynamiczny przekaz medialny docierający współcześnie do wielu 

milionów odbiorców naraz. Nasycony on jest informacjami nie o zapewnieniu 

bezpieczeństwa wprost, poprzez stosowanie różnych metod i zasad życia, podpowiadanych 
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np. przez policyjnego eksperta z prewencji kryminalnej, ale o zagrożeniach, które wynikają z 

kontekstu prezentowanych wydarzeń. Klarowna informacja stwarza społeczeństwu warunki 

stabilnego działania. Zapewnienie bezpieczeństwa to nie tylko plany strategiczne, ale również 

informowanie społeczeństwa o działaniach państwa w sferze tworzenia bezpiecznych 

warunków do godziwego życia obywateli, do poczucia bezpieczeństwa jednostki, tworzenie 

przekonania, że w razie wystąpienia zagrożenia system jest skuteczny i zadziała. Polski 

system prawny daje społecznościom lokalnym możliwość tworzenia różnych grup 

samoobrony, które mogą działać profilaktycznie. Mieszkańcy tych społeczności mogą 

tworzyć organizacje samoobrony funkcjonujące w ścisłej współpracy z policją i władzami 

lokalnymi (np. w formie stowarzyszeń bądź na podstawie uchwały rady gminy) albo 

całkowicie niezależnie (jako grupy nieformalne, które ograniczają się tylko do kontroli 

najbliższego otoczenia). Prawidłowo zorganizowane i działające zgodnie z prawem 

organizacje samoobrony stanowią w niektórych społecznościach lokalnych pożądany i 

mogący odegrać pozytywną rolę element w systemie bezpieczeństwa obywateli na poziomie 

lokalnym, wpisując się w koncepcję uspołeczniania działań policji. Udział funkcjonariuszy 

policji w realizacji przez szkołę długofalowych programów wychowawczych, prewencyjnych, 

profilaktycznych i korekcyjnych wymaga koordynacji, a więc ze strony szkoły winien być 

wyznaczony pracownik do współpracy z policją, z kolei policjanci powinni uczestniczyć w 

wypracowywaniu szkolnych programów bezpieczeństwa na podstawie wspólnej analizy 

zagrożeń oraz wspólnie oceniać stan bezpieczeństwa w szkole i otoczeniu. Aktywny udział 

policjantów w tematycznych spotkaniach z młodzieżą, podczas których mogą być omawiane 

zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełnione czyny karalne, prawne 

aspekty narkomanii, przemocy, agresji i mobbingu oraz sposoby unikania zagrożeń płynących 

z korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych. Działania takie są zgodne z 

koncepcją uspołeczniania policji, gdyż policja dociera bezpośrednio do młodych ludzi z 

przekazem o możliwości współdziałania w ramach uspołeczniania działań policji. Program 

„Razem bezpieczniej” z założenia i w praktyce jest skierowany do społeczności lokalnych, 

które wiedzą najlepiej, z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. 

Społeczności lokalne zdają sobie sprawę, jakie potrzeby profilaktyczno-edukacyjne z zakresu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego są najbardziej właściwe i potrzebne. Program 

zintegrował wiele lokalnych przedsięwzięć i instytucji, które przygotowywały i wdrażały 

projekty z wykorzystaniem coraz nowocześniejszych narzędzi dotarcia do różnych grup 

społecznych z informacją, edukacją, profilaktyką niebezpiecznych zachowań zagrażających 
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zarówno w domu, rodzinie, szkole, relacjach rówieśniczych, jak również w przestrzeni 

publicznej (na ulicy czy na drodze). Ważnym zadaniem programu jest poprawienie wizerunku 

policji i zwiększenie zaufania przedstawicieli społeczności lokalnych do funkcjonariuszy 

policji. Dlatego aby policjanci mogli jak najskuteczniej dotrzeć do społeczności lokalnych, w 

drugiej edycji wyodrębniono cel szczegółowy z zakresu działań dzielnicowego w środowisku 

lokalnym. Równocześnie przeprowadzono kampanię informacyjną „Dzielnicowy bliżej nas” i 

uruchomiono aplikację internetową „Moja komenda”, która pozwala na kontakt z konkretnym 

dzielnicowym w danym środowisku lokalnym. 

Podsumowując, oceny i wnioski zawarte w monografii Uspołecznianie działań policji 

w Polsce, stanowiącej osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki, uprawniają w mojej subiektywnej ocenie do stwierdzenia, że rozprawa 

stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Wkład do dyscypliny 

nauk o bezpieczeństwie przejawia się między innymi systematyzacją wiedzy o uspołecznianiu 

działań policji. Do rozwoju dyscypliny nauk o bezpieczeństwie może przyczynić się 

zaproponowana w monografii koncepcja uspołeczniania działań policji. W przekonaniu 

autora, przedstawione w monografii obszary problemowe stanowią oryginalną treść 

charakteryzującą bezpieczeństwo wewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem prewencji 

kryminalnej. Zagadnienia uspołeczniania działań policji są swoistego rodzaju novum w 

literaturze przedmiotu traktującej o bezpieczeństwie wewnętrznym. Warto też wskazać, że 

pojęcie roli społecznej policjanta nadal nie doczekało się wszechstronnego i rzeczowego 

podejścia naukowego, ponieważ dotychczas – oprócz moich rozważań – żaden z autorów 

zajmujących się naukowymi zagadnieniami związanymi z policją nie podjął tego tematu w 

całości. Nieliczni autorzy zajmowali się jedynie poszczególnymi elementami roli społecznej, 

wówczas jeszcze, milicjanta. Uspołecznianie działań policji natomiast jest nową 

problematyką w rozważaniach naukowych, oczywiście wykorzystującą już istniejące 

rozwiązania i podejścia, jednakże w ujęciu w warunkach Polski są to zagadnienia nowe i – jak 

się wydaje – bardzo ważne. Zaproponowany przeze mnie nowy model uspołeczniania działań 

policji opierający się na cnotach kardynalnych prowadzi do ładu społecznego, co w swej 

istocie oznacza bezpieczeństwo.  

Podjęte rozważania naukowe wypełniają lukę epistemologiczną w naukach o 

bezpieczeństwie i wpisują się w zaangażowanie policji i społeczeństwa w działania mające na 
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celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Monografia ma również wartość 

utylitarną, gdyż stanowi pewnego rodzaju kompendium wiedzy na temat uspołeczniania 

działań policji, z którego mogą korzystać zarówno policjanci, jak również decydenci 

(MSWiA). Zaproponowane w monografii działania mogą być uwzględnione w średnio- i 

długoterminowych strategiach bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Zdaję sobie również sprawę, że treści zamieszczone w monografii stanowią jedynie 

wprowadzenie do dalszych, bardziej pogłębionych badań naukowych. Autor ma świadomość, 

że należy prowadzić dalsze badania i dociekania naukowe dotyczące uspołeczniania działań 

policji jako problematyki naukowej, aby zarówno policjanci, jak i obywatele mogli podjąć 

wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Tym niemniej, 

przedstawiona monografia, jako osiągnięcie naukowe, o którym mowa w artykule 16 ust. 2 

ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i 

tytule w zakresie sztuki, może stanowić punkt wyjścia do takich badań oferując propozycję 

podejścia badawczego i wskazując obszary korelacji pomiędzy uspołecznianiem działań 

policji a bezpieczeństwem wewnętrznym. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych: 

Po ukończeniu studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie podjąłem 

służbę w policji w maju 1991 roku. Najpierw pracowałem w referacie operacyjno-

rozpoznawczym w Komendzie Policji w Świdniku, a następnie odbyłem przeszkolenie 

podstawowe w Szkole Policji w Słupsku, gdzie zaproponowano mi pracę w charakterze 

wykładowcy. Tam po raz pierwszy spotkałem się z zagadnieniami prewencji kryminalnej, 

którymi się zainteresowałem pod kątem naukowo-badawczym. Przeprowadziłem w Szkole 

Policji w Słupsku badania socjologiczne dotyczące efektywności kształcenia kursu 

podstawowego, których wyniki opublikowano w książce: L. Buller, R. Sitek, Efektywność 

kształcenia słuchaczy kursu podstawowego, Słupsk 1992. 

W 1992 roku rozpocząłem pracę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie 

zajmowałem się problematyką komunikacji społecznej, w ramach której znajdowały się 

również zagadnienia prewencji kryminalnej. W wyniku tych zainteresowań powstało 

kilkanaście artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom prewencji kryminalnej, jak 

również innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Stanowi to mój 

pierwszy obszar zainteresowań naukowo-badawczych. 
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Drugi obszar moich zainteresowań naukowo-badawczych wykrystalizował się w 

trakcie pisania rozprawy doktorskiej. Zbierając materiały i pogłębiając swoją wiedzę 

dotyczącą zagadnień związanych z podstawami roli społecznej policjanta, natrafiłem na 

problematykę – dla mnie bardzo ciekawą – oddziaływania i wywierania wpływu na innych 

ludzi, co wiąże się z problematyką bezpieczeństwa osobistego. Niebagatelny wpływ na moje 

zainteresowania naukowo-badawcze miało także spotkanie z prof. dr. hab. Adamem 

Podgóreckim w czerwcu 1998 roku – twórcą socjotechniki. Odczyt prof. A. Podgóreckiego 

zatytułowany „Mega-socjologia” zainspirował mnie do jeszcze intensywniejszych i 

rozleglejszych poszukiwań w tym obszarze naukowym. W ramach swych prac badawczych 

stwierdziłem, że zagadnieniami wpływu na innych ludzi zajmuje się kilka dziedzin 

naukowych: oprócz nauk o bezpieczeństwie, także socjologia, psychologia społeczna, 

pedagogika, nauki o zarządzaniu czy etyka. Ta konstatacja doprowadziła do przekonania, że 

istnieje ogromna potrzeba wieloaspektowego uporządkowania problematyki influencji 

rozumianej jako złożone procesy i mechanizmy społeczne wywierania wpływu na jednostki 

ludzkie i grupy społeczne. Zagadnienia te pozornie nie mają zbyt wielu wspólnych punktów z 

bezpieczeństwem, jednakże jest to ocena nieprawdziwa, czego świadectwem może być 

chociażby książka Kevina Mitnicka i Williama Simona Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie 

hasła (Gliwice 2003, Wydawnictwo Helion), gdzie definiuje się socjotechnikę jako 

„wywieranie wpływu na ludzi i stosowanie perswazji w celu oszukania ich tak, aby uwierzyli, 

że socjotechnik jest osobą o sugerowanej przez siebie, a stworzonej na potrzeby manipulacji, 

tożsamości. Dzięki temu socjotechnik jest w stanie wykorzystać swoich rozmówców, przy 

dodatkowym (lub nie) użyciu środków technologicznych, do zdobycia poszukiwanych 

informacji” (s. 4). Potwierdza to także badanie przeprowadzone przez firmę Dimensional 

Research, z którego wynika, że 43% z przebadanych 853 specjalistów IT na całym świecie 

było celami ataków opartych o strategie influencyjne zwane w żargonie „schematami 

inżynierii społecznej”.  

Trzecim obszarem moich zainteresowań naukowych jest bezpieczeństwo biznesu. 

Związane to jest z moimi dotychczasowymi zajęciami zawodowymi, które podejmowałem po 

zakończeniu w 1999 roku służby w Urzędzie Ochrony Państwa. W ramach moich dociekań 

naukowo-badawczych stworzyłem koncepcję Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem, którą przedstawiłem w następujących publikacjach: BULLER L.: 

Zarządzanie bezpieczeństwem. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 
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10(705), s. 21–27 czy BULLER L.: Integradet system of corporate security management. [w:] 

BORKOWSKI S., CHUAN T.K.: Toyotarity. Strategic areas – elements of Toyota house’s 

roof. Dnipropetrovsk 2009, Publisher Yurii V. Makovetsky, ISBN 978-966-1507-08-0, s. 61–

67. 

W ramach tych zainteresowań opracowałem koncepcję i stworzyłem Pracownię 

Bezpieczeństwa Biznesu w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” 

w Warszawie, w ramach której organizowane były konferencje naukowe, jak również 

wypracowałem własną metodologię audytu bezpieczeństwa wewnętrznego firmy (ABWF). 

Jestem autorem szeregu publikacji naukowych w postaci monografii autorskich i 

współautorskich oraz redaktorem publikacji zwartych i serii naukowych, a także istotnych 

artykułów w czasopismach naukowych. W publikowanych pracach wykorzystywałem 

zarówno teorie, jak również samodzielnie przeprowadzone badania empiryczne. Po uzyskaniu 

stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii opublikowałem 5 publikacji 

książkowych jako autor, opublikowałem 5 publikacji pod redakcją, byłem współautorem 31 

publikacji książkowych, opublikowałem 29 artykułów naukowych w różnych czasopismach 

naukowych. Opublikowałem ponadto 31 artykułów popularnonaukowych w różnych 

czasopismach. 

W kilkudziesięciu opracowaniach powoływano się na moje publikacje naukowe (np. 

B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 1326; L.F. Korzeniowski, 

Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. Kraków 2008, s. 

44 i s. 281) lub wiedzę ekspercką. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w 

zakresie socjologii cytowano mnie w 41 publikacjach krajowych i 10 zagranicznych. 

Najczęściej cytowaną publikacją był artykuł zatytułowany Zarządzanie bezpieczeństwem 

(2008).  

W ramach opracowań bez publikacji byłem współwykonawcą 2 opinii prawnych dla 

organów sprawiedliwości (sądy, prokuratury, policja, ABW), jak również autorem 3 audytów 

i współautorem 2 audytów w różnych podmiotach gospodarczych (między innymi w spółkach 

akcyjnych, spółkach miejskich, jednoosobowych spółkach skarbu państwa). Warto tutaj 

wskazać, że audyty były realizowane w oparciu o moją własną metodologię badawczą i 

narzędzia badawcze. 
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Napisałem kilka recenzji czasopism naukowych oraz liczne recenzje redakcyjnych 

artykułów ukazujących się w miesięczniku „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, w 

którym to czasopiśmie byłem członkiem komitetu redakcyjnego, a także recenzje wydawnicze 

książek. Recenzowałem również projekt badawczy promotorski nr NN116346839 

zatytułowany Uwarunkowania społeczne działań profilaktycznych policji. Studium 

socjologiczne (MNiSW). 

W trakcie mojej dwudziestoletniej pracy naukowo-dydaktycznej podejmowałem wiele 

przedsięwzięć organizatorskich. Opracowałem i uruchomiłem nowy kierunek „ekonomia” w 

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od roku akademickiego 

2011/2012. Na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli opracowałem i uruchomiłem specjalność 

„Komunikacja społeczna”. W Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 

„ORGMASZ” w Warszawie opracowałem i uruchomiłem studia podyplomowe „Zarządzanie 

bezpieczeństwem publicznym”. W Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie 

opracowałem i uruchomiłem studia podyplomowe „Ochrona informacji niejawnych i danych 

osobowych”. Opracowałem koncepcję warsztatów szkoleniowych dla rzeczników prasowych 

komendantów wojewódzkich policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (przeszkoleni 

zostali wszyscy rzecznicy prasowi komendantów wojewódzkich policji), a także dla 

rzeczników prasowych Urzędu Ochrony Państwa w Ośrodku Szkolenia UOP w Łodzi 

(przeszkoleni zostali wszyscy rzecznicy prasowi delegatur UOP). Opracowałem również 

koncepcję Policyjnego Ośrodka Badania Opinii Społecznej (POBOS) działającego przy 

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 

Brałem czynny udział – głosząc referaty – w kilkudziesięciu konferencjach 

naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przewodniczyłem kilku spotkaniom 

naukowym lub sesjom na konferencjach naukowych. Uczestniczyłem także w kilkudziesięciu 

konferencjach i sympozjach naukowych bez referatu. Po uzyskaniu stopnia doktora w 

dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie socjologii wygłosiłem 72 referaty (w tym na 

naukowych konferencjach krajowych 40 referatów, a na międzynarodowych konferencjach 

naukowych – 32 referaty), brałem również aktywny udział z wystąpieniami (otwarcie, 

komunikat, informacja) w 9 konferencjach naukowych zarówno krajowych, jak i 

zagranicznych. Uczestniczyłem w pracach 12 komitetów naukowych oraz w 10 komitetach 

organizacyjnych konferencji międzynarodowych i krajowych. W niektórych konferencjach 
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naukowych uczestniczyłem cyklicznie i byłem zapraszany do komitetów organizacyjnych czy 

naukowych. 

Organizowałem lub współorganizowałem kilka konferencji i spotkań naukowych, 

szczególnie intensywnie w okresie sprawowania funkcji sekretarza, a później 

przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 

(między innymi: „O biedzie i bogactwie w Polsce” – 2003, „Odwrócone spojrzenie, czy 

służby specjalne znajdują się na marginesie transformacji ustrojowej” – 2003, „Polska po 

wyborach” – 2000). W ramach Sekcji Socjotechniki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 

zorganizowałem następujące konferencje: „Socjotechnika – wczoraj, dzisiaj, jutro” – 2009, 

„Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu” – 2009, „Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa” 

– 2010, „Ograniczenie swobód obywatelskich we współczesnych państwach” – 2011, 

„Spheres of safety in higher education institutions” – 2013, „Rola menadżera w zarządzaniu 

organizacją” – 2018. 

Uczestniczyłem w dwóch krajowych projektach badawczych i dwóch 

międzynarodowych. Pierwszy projekt krajowy to Bon na Innowacje. Beneficjent Akademia 

Wizerunku. Honorata Dudek-Frysiak (nr umowy BNI/2/0259s/09 PARP), gdzie realizowałem 

badania jakościowe. Drugi projekt krajowy to Projekt „Pracownik 50+. Przełamywanie barier 

na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności) 

– jako koordynator ds. badań (nr konkursu: I/VI/INN/09). Międzynarodowe projekty to: 

„Analýza vedeckých poznatkov z oblasti bezpečnosti a ich aplikácia do sféry vysokoškolskej 

prípravy odborníkov bezpečnostného a krízového mankamentu” („Analiza badań z obszaru 

bezpieczeństwa i ich aplikacja do sfery kształcenia specjalistów zarządzania bezpieczeństwem 

i zarządzania kryzysowego w szkołach wyższych”, MVTS Bil/Pol’/SR/ŽU/06/1), projekt ten 

realizowany był na Wydziale Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żylinie na Słowacji, oraz 

międzynarodowy projekt badawczy zatytułowany: „Východiká pre tvorbu Priamach 

situačných preventivnych stratédii na miestnej a regionalnej ùrovni” (Projekt č. 461/0619/08). 

Uczestniczyłem w 3 wyjazdach studyjnych w ramach projektów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej: Pierwsza wizyta studyjna w California State University, Los 

Angeles (College of Health and Human Services) odbyła się w dniach 19–23 marca 2010 

roku w ramach Projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki” 

– projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
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Społecznego. Druga wizyta studyjna w Euroforms RFS, Rende Cosenza we Włoszech odbyła 

się w dniach 26–30 lipca 2010 roku w ramach Projektu „Pracownik 50+. Przełamywanie 

barier na rynku pracy” – projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatnia, trzecia wizyta studyjna w Amadeus 

Association, Wiedeń w Austrii odbyła się w dniach 3–5 sierpnia 2010 roku w ramach 

Projektu „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” – projekt był 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestniczę w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i 

krajowych, pełniąc różne funkcje. W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 

(działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, od 2016 rok 

jestem członkiem Komitetu Monitorującego. W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 

Rozwój (działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, od 

2016 rok jestem kierownikiem Instytucji Pośredniczącej. W Programie Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój (działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa), Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju, od 2016 rok jestem przewodniczącym Komitetu Oceny Projektów. W Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa), 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, od 2016 rok jestem członkiem Grupy Roboczej ds. 

Efektywności. W ramach Programu Współpracy Terytorialnej Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina, Komisja Europejska (Dyrekcja Regionów), od 2016 

roku jestem członkiem Wspólnego Komitetu Monitorującego. W Programie Współpracy 

Terytorialnej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska–Rosja (Obwód Kaliningradzki), 

Komisja Europejska (Dyrekcja Regionów), od 2017 roku jestem członkiem Wspólnego 

Komitetu Monitorującego. 

Biorę aktywny udział w pracach sieci badawczych. W sieci tematycznej „Partnerstwo 

w administracji publiczne i zarządzaniu” (ESF Thematic Networks on Publik Administration 

and Goverments & Partnership) w ramach współpracy ponadnarodowej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W sieci tematycznej „Nauka i umiejętności” 

(Learning and Skills Themtaic Network) w ramach współpracy ponadnarodowej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W sieci tematycznej „Zatrudnienie młodzieży” 

(ESF TN Youth Employment) w ramach współpracy ponadnarodowej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W sieci tematycznej „Zatrudnienie” (The Thematic 
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Network on Employment) w ramach współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

W latach 2010–2012 byłem członkiem Rady Naukowej kwartalnika „Przegląd 

Prawno-Ekonomiczny” wydawanego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o 

Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. W latach 

2006–2010 byłem członkiem Komitetu redakcyjnego miesięcznika „Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa” oraz kwartalnika „Economics of Organization of Enterprise” wydawanych 

w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie 

Byłem lub jestem członkiem w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 

towarzystwach naukowych. W Stowarzyszeniu na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

w Szczytnie w latach 1991–1993 byłem członkiem-założycielem. Byłem jednym z 

inicjatorów powołania Instytutu Historyczno-Społecznego Związku Gmin Mazurskich 

„Jurand” w Szczytnie, działającego w latach 1992–1993. W Polskim Towarzystwie 

Socjologicznym byłem: sekretarzem Zarządu OW PTS w latach 1999–2001, 

przewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTS w latach 2001–2003, członkiem Komisji 

Rewizyjnej PTS w latach 2008–2009, skarbnikiem Zarządu Głównego PTS w latach 2009–

2013 oraz wiceprzewodniczący Sekcji Socjotechniki PTS od 2000 roku. Od 2008 roku jestem 

członkiem międzynarodowego stowarzyszenia European Association for Security. W latach 

2009–2013 zasiadałem w Radzie Zakładu Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego jako członek. Należę także od 2011 roku do międzynarodowego 

stowarzyszenia International Cultic Studies Association jako członek. 

Za działalność naukową, badawczą i organizacyjną otrzymałem następujące nagrody: 

w 2011 roku Nagrodę Rektorską za całokształt pracy włożonej w organizację kierunku 

ekonomia powołanego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 

roku akademickiego 2011/2012 oraz w 2010 roku Nagrodę Uniwersytetu Nevady za wkład w 

rozwój badań prezentowanych na konferencji zatytułowanej „International Conference for 

Academic Disciplines” na Uniwersytecie Nevady w Las Vegas USA. Zostałem także 

odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w 1997 roku oraz Medalem Edukacji Narodowej w 

2013 roku. 

Reasumując, moje dociekania naukowo-badawcze koncentrowały się wokół zagadnień 

związanych z naukami o bezpieczeństwie w trzech obszarach zainteresowań: bezpieczeństwo 
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wewnętrzne (prewencja kryminalna), bezpieczeństwo osobiste (influencja w bezpieczeństwie) 

oraz bezpieczeństwo biznesu.  

           

         


