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15.00-15.45

15.45-16.30

16.45-17.30

17.30-18.15

18.30-19.15

19.15-20.00

08.00-08.45

08.45-09.30

09.45-10.30

10.30-11.15

11.30-12.15

12.15-13.00

13.30-14.15

14.15-15.00

15.15-16.00

16.00-16.45

17:00-17.45

17.45-18.30

18.45-19.30

19.30-20.15

08.00-08.45

08.45-09.30

09.45-10.30

10.30-11.15

11.30-12.15

12.15-13.00

13.30-14.15
mgr W. Brykner, OT innych 

państw, wykł. (1h) s. 205 

14.15-15.00

15.15-16.00

16.00-16.45

17:00-17.45

17.45-18.30

18.45-19.30

19.30-20.15

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s.202                              

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.203

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (3 

h)                              

s.205

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.203

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (3 

h)                               

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, wykł. (2h) 

s. 205 

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)                               

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s.204

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s.204

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s.202                              

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s.204

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s.204

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.204

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.204

prof. L. Elak s.212/ dr 

R.Sieczka s.202, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h) s. 202                              

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)  s.204                            

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  s. 204                             

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)  s.204                            

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)  s. 204                             

prof. L. Elak s. 203 /dr 

R.Sieczka s. 205, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)                             

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.204

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)  s.203                             

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h) s.204

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (3h) s. 

205 

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  s. 203                             

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s. 203

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s. 203                               

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s. 202

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s. 202

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, wykł. (2 h) s.204

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s.202                               

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s.202                               

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.210

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.210

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.211

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)   s.203                           

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h) s.204

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h) s.203                              

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h) s.202                              

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, wykł. (2h) 

s.210

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h) s.204                              

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)  s. 205                             

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)  s. 205                              

prof. L. Elak s.212/ dr 

R.Sieczka s.202, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h) s. 202                              

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h)  s.211

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, wykł. (2h)  

s.205

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.205

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h) s.204

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h) s.204

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h) s.202

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s.202

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h) s.205

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h) s.210

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h) s.210

mgr A. Sołowiej, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.210

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  s.205                              

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, wykł. (2 h) s.210

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h) s.204                               

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s.204                               

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s.204                               

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.204

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h)  s.202                             

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h)  s.202                             

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h)  s.202                      

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h) s.202                                

mgr A. Sołowiej, OT 

innych państw, ćw. (3h) 

s.202

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, 

wykł. (3h) s.202

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.210

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) 

s.210

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)  s.203                             

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.204

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s.202                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s.202                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s.203                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s.203                              

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h) s.202

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s.203                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s.205                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  s.205                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h)  s. 204                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s. 210                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s. 210                              

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, wykł. 

(2h)s.204

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, wykł. (2h) 

s.204

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s.203                              

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE, ćw. (2 h) s.203                               

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s.205

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s.205

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, wykł. (2h)  s. 204

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s.212                               

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)   s. 202                             

prof. L. Elak s.204/dr 

R.Sieczka s.203, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)                                

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s.205                               

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h)

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s.204                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s.205                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s. 212                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s. 212                                   

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s. 211                              

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h)  s.212                             

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, wykł. (2 h) s.210

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s.203                                    

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h) s.203                                   

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h) s.203                                   

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) s. 

210

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) s. 

211

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h) s.204                              

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h) s.204                              

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s.203                               

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h)  s. 204                               

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h)s. 204                                 

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s.205

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s. 205                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s. 205                                

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s. 210

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s. 210

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s. 204                              

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s. 205                              

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h) s. 205                             

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h)  s. 205                             

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s. 202                               

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h)  s. 202                             

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s. 204                               

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

mgr A. Sołowiej, 

Infrastruktura obronna 

kraju, ćw. 2h) s.205

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

ćw. (2 h)  s. 202                              

dr R.Sieczka, Budowa i 

eksploatacja uzbrojenia 

wykł. (2 h) s.204                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

17-19.03.2023

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)                               

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, wykł. (3 h) s.204

24-26.03.2023 31.03-02.04.2023 14-16.04.2023 21-23.04.2023

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h) s.202                              

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, wykł. (2h) 

s.210

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h) s.204                              

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h) s. 205                              

prof.. L.. Elak , 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h)  s. 205                              

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, wykł. (3 h) 

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, wykł. (2 h) s.210

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, wykł. (2 h) s.210 

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) s. 

211

dr R.Sieczka, 

Seminarium mgr. ćw. (2 

h) s.204                            

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, ćw. (2 h) s.210

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

wykł. on-line (2 h)                               

dr M. Kwiecińska, 

Zarządzanie kryzysowe 

NATO i UE wykł. on-line 

(2 h)                               

N
ie

d
z
ie

la
 

PRZERWA

PRZERWA

S
o

b
o

ta
 

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, wykł. (2 h) 

dr R.Ordyniec, 

Międzynarodowe prawo 

humanitarne konfliktów 

zbrojnych, wykł. (2 h) 

P
ią

te
k

05-07.05.2023 12-14.05.2023 19-21.05.2023 02-04.06.2023

mgr W. Brykner, OT 

innych państw, ćw. (2h) s. 

210

dr S. Żurawski, System 

ochrony praw człowieka, 

ćw.(2 h) s. 211                              

16-18.06.2023 23-25.06.2023

Rozkład zajęć  - Bezpieczeństwo wewnętrzne  -  grupa Weekendowa              WYKŁADY/ĆWICZENIA  II rok II stopnia- semestr 4, rok akademicki 2022/2023                                                  Obrona terytorialna

Daty zjazdów 

03-05.03.2023 10-12.03.2023


