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Noty o Autorach 

 

dr hab. inż. Gašpierik Libor – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydzia-

łu Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie (Słowacja). Zajmuje 

się problematyką prewencji kryminalnej. Autor ponad 60 recenzo-

wanych pozycji naukowych (monografii, podręczników, artykułów) 

poświęconych przeciwdziałaniu zjawiskom niedostosowania spo-

łecznego. Organizator wielu wydarzeń naukowych o mię-

dzynarodowym charakterze, współpracuje z ośrodkami naukowymi 

państw Unii Europejskiej.      

prof. dr hab. inż. Reitšpís Josef – kierownik Katedry Zarządzania Bezpie-

czeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie 

(Słowacja). Naukowo zajmuje się problematyką obejmującą zagad-

nienia z zakresu zarządzania w obszarze bezpieczeństwa publicznego 

i indywidualnego. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych (mono-

grafii, podręczników, artykułów), współorganizator międzynarodo-

wych wydarzeń naukowych. Stale współpracuje m.in. z polskimi, 

czeskimi, węgierskimi, austriackimi, ukraińskimi ośrodkami nauko-

wo-badawczymi.       

dr Ambroży Dorota – pracownik naukowy Katedry Teorii i Metodyki 

Gimnastyki AWF w Krakowie; członek Międzynarodowej Federacji 

Wychowania Fizycznego (Fédération Internationale d’Education 

Physique, FIEP); wieloletnia zawodniczka i trenerka gimnastyki 

sportowej i artystycznej. 

dr Dworzecki Jacek – Katedra Filozofii i Teorii Bezpieczeństwa Wyższej 

Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” 

w Krakowie. W pracy naukowej koncentruje się wokół zagadnień 
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dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego w II i III RP. Jest auto-

rem kilkudziesięciu pozycji (monografii, podręczników i artykułów) 

poświęconych tej problematyce. Zawodowo związany z grupami 

dyspozycyjnymi. 

dr Gołuch Adam – doktor nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: 

prawo administracyjne; wykładowca Wyższej Szkoły Bezpieczeń-

stwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie i Górno-

śląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Korfantego w Katowicach; 

od 2009 r. do chwili obecnej pracuje w Urzędzie Miejskim w Kato-

wicach oraz Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, gdzie zaj-

muje się zamówieniami publicznymi. 

dr Lukáčová Alena – pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Poli-

cyjnej w Pradze (Czechy). Zawodowo związana z Policją Republiki 

Czeskiej. Prowadzi badania naukowe w obszarze funkcjonowania 

formacji policyjnych państw Unii Europejskiej.  

dr Ondicová Magdaléna – major słowackiej Policji, kierowniczka Katedry 

Kryminologii Akademii Policyjnej w Bratysławie. Naukowo zajmuje 

się problematyką z zakresu kryminologii, prewencji kryminalnej oraz 

resocjalizacji. Autorka kilkudziesięciu recenzowanych pozycji 

naukowych poświęconych ww. problematyce. Organizatorka między-

narodowych wydarzeń naukowych, współpracująca z wieloma 

ośrodkami naukowymi państw Unii Europejskiej.   

dr Piwowarski Juliusz – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicz-

nego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie; specjalności nauko-

we: religioznawstwo, filozofia bezpieczeństwa; członek International 

Martial Arts and Combat Sports Scientific Society (IMACSSS); od 

1971 r. nieprzerwanie uprawia sztuki walki: posiada 8 dan karate, 

8 dan kickboxing, 5 dan ju-jitsu. 

dr Socha Robert – nadkomisarz polskiej Policji. Zajmuje się m.in. 

organizacją i funkcjonowaniem pododdziałów zwartych formacji 
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mundurowych w Polsce. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych 

(monografii, artykułów) poruszających problematykę z obszaru 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Organizator wielu 

wydarzeń naukowych o międzynarodowym charakterze, wykła-

dowca akademicki.  

dr Šugár Ján – pracownik naukowy Akademii Policyjnej w Pradze (Cze-

chy). Zajmuje się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa oraz 

funkcjonowaniem systemów szkoleniowych w formacjach policyj-

nych Unii Europejskiej. Autor ponad 40 recenzowanych opracowań 

naukowych.   

mgr Czop Andrzej – absolwent prawa UJ; wieloletni Komendant Miejski 

Policji w Krakowie, a następnie Naczelnik Wydziału Patologii Spo-

łecznej i Wydziału Profilaktyki Komendy Głównej Policji 

w Warszawie; autor i koordynator wielu projektów z zakresu profi-

laktyki, także publikacji z zakresu patologii i przestępczości nie-

letnich; współpracownik Katedry Filozofii i Teorii Bezpieczeństwa 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 

„Apeiron” w Krakowie; pełni funkcję pełnomocnika Rektora ds. 

dyscyplinarnych studentów. 

mgr Gašpierik Martin – specjalista z zakresu zarządzania bezpieczeń-

stwem. Autor opracowań poruszających zagadnienia dotyczące 

funkcjonowania systemów bezpieczeństwa indywidualnego i zbio-

rowego.  

mgr Královičová Dagmar – Katedra Języków Obcych Akademii Policyj-

nej w Bratysławie. Tłumacz języka angielskiego. W pracy naukowej 

koncentruje się wokół zagadnień dotyczących organizacji i funkcjo-

nowania formacji policyjnych na świecie. Autorka recenzowanych 

pozycji naukowych, współorganizatorka miedzynarodowych wyda-

rzeń naukowych, współpracująca z wieloma ośrodkami naukowymi 

państw Unii Europejskiej.  
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apl. not. mgr Kusion Mariusz – absolwent prawa UJ, student stosunków 

międzynarodowych (INPISM UJ), aplikant Krakowskiej Izby Nota-

rialnej oraz uczestnik seminarium doktoranckiego w Katedrze Prawa 

Karnego WPIA Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzew-

skiego. 

mgr Sterczewska Iwona – Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie. Naukowo zajmuje się orga-

nizacją i funkcjonowaniem formacji policyjnych w okresie II i III 

RP. Autorka wielu opracowań poświęconych tej problematyce.  

mgr Szałabski Mariusz – podinspektor polskiej Policji. Prawnik zajmują-

cy się problematyką organizacji i funkcjonowania instytucji policyj-

nych w Unii Europejskiej. Autor wielu recenzowanych opracowań 

naukowych, współorganizator wydarzeń naukowych o krajowym 

i międzynarodowym charakterze; wykładowca akademicki.  

mgr Urbaniak Marcin – absolwent Wydziału Filozoficznego UJ, działacz 

Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa i Towarzystwa Filozoficzne-

go Semeiotike im. Ch. S. Peirce’a. Główne zainteresowania naukowe 

skupiają się wokół zagadnień związanych z antropologią i filozofią 

kultury, w tym etyką, estetyką i etykietą Dalekiego Wschodu 

  


