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Sylwetka naukowa: 

Dr hab. Eugeniusz Cieślak jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie 
Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach od 1 października 2016 roku. Absolwent WOSL, AON i 
Uniwersytetu Sił Powietrznych USA. W 2000 roku uzyskał w Akademii 
Obrony Narodowej stopień doktora, a w 2008 roku stopień doktora 
habilitowanego nauk wojskowych. Przez szereg lat związany zawodowo 
z Akademią Obrony Narodowej. W latach 2008-2016 był dyrektorem 
Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej Wydziału Zarządzania i 
Dowodzenia AON. Jest autorem oraz współautorem szeregu opracowań 
naukowych, dydaktycznych i eksperckich w obszarze obronności i 
bezpieczeństwa militarnego publikowanych w kraju i za granicą. Brał 
udział w realizacji projektów badawczo-rozwojowych NCBiR oraz 
Europejskiej Agencji Obrony, jak również w opracowaniu materiałów 
analitycznych dla podmiotów przemysłu obronnego. Koordynator 
międzynarodowego programu intensywnego Erasmus LOTSEC (Aiation 
for citizen security and safety) w latach 2012 – 2014. Zaangażowany w 
działalność dydaktyczną w uczelniach wojskowych państw NATO. 

Zainteresowania naukowe: 

militarne aspekty polityki bezpieczeństwa państwa, 

militarne aspekty sojuszy i koalicji międzynarodowych 

wykorzystanie sił zbrojnych w reagowaniu kryzysowym 

Najważniejsze publikacje: 

1. Uwarunkowania i koncepcje transformacji sił powietrznych 
wybranych państw, AON 2009 (współautor Robert Łukawski) 



2. Słownik języka haseł przedmiotowych nauk wojskowych polsko-
angielsko-niemiecki, AON-CBW 2009 (współautor) 

3. Siły wojskowe w wielonarodowych operacjach niesienia pomocy 
ofiarom klęsk żywiołowych, w: Współczesne problemy 
bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 2010 

4. Zmiany w doktrynie powietrznej NATO po zakończeniu zimnej 
wojny, w: Lotnictwo i wojska pancerne w XX i XXI wieku. Studia i 
materiały, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2010 

5. Operacyjne aspekty wykorzystania bezzałogowych systemów 
powietrznych w Polsce, PHO Warszawa 2014 (współautor) 

6. Koncepcja systemu obrony powietrznej Polski, w: System obrony 
powietrznej Polski, Warszawa 2013 

7. Poland’s armed forces technical modernization. A long term 
perspective, w: Journal of Polish-American Science and 
Technology, Volume 8, 2014 

8. Bezpieczeństwo cybernetyczne w lotnictwie cywilnym, w: 
Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a 
bezpieczeństwo narodowe Polski, Warszawa-Dęblin 2015 

 


