
 

Imię i nazwisko: Romuald Kalinowski 

Stopień/tytuł naukowy: prof. zw. dr hab. 

Sylwetka naukowa: 

Prof. dr hab. Romuald Kalinowski (ur. 1949r.) jest profesorem 
zwyczajnym w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk 
Społecznych,  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach. 

Jest absolwentem Akademii Sztabu Generalnego (obecnie Akademia 
Sztuki Wojennej), gdzie w 1989r. uzyskał stopień doktora nauk 
wojskowych w zakresie obrona cywilna, zaś w 1999r. doktora 
habilitowanego nauk wojskowych w zakresie obrona cywilna. W czerwcu 
2013 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.  

Jego kariera zawodowa była niemal od początku związana ze służbą  
w Siłach Zbrojnych RP, podczas której, w latach 1976-1977 brał udział  
w misji ONZ w Egipcie. 

Od 1979r. jako student był związany z Akademią Sztabu Generalnego. 

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął od 1982r. w ASG jako asystent, 
zaś od 1989r. adiunkt personelu naukowo-dydaktycznego. 

W latach 1992-1993 pracował w Sztabie Obrony Cywilnej Kraju jako 
Szef Oddziału Operacyjnego. 

Od 1993r. pracował w Akademii Obrony Narodowej jako adiunkt pełniący 
funkcje kierownika Zakładu Obrony Cywilnej oraz Sekretarza Rady 
Wydziału Strategiczno-Obronnego. 

W 2000r. podjął pracę w Akademii Podlaskiej w Siedlcach na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego i pełnił funkcję kierownika Zakładu Obrony 
Cywilnej. 



Od roku 2005 objął stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki 
ds. Nauki, zaś od 2008r. dyrektora tegoż Instytutu. 

W roku 2012 powierzono mu funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale 
Humanistycznym UPH w Siedlcach. 

Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują przede wszystkim 
problematykę zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony 
cywilnej. 

Prowadzi wykłady z przedmiotów: zarządzanie kryzysowe, obrona 
cywilna, systemy zarządzania kryzysowego w wybranych państwach. 

Jego dorobek obejmuje około 100 pozycji naukowych i popularno – 
naukowych, w tym 4 książki. Stanowi on spójny i znaczący wkład  
w rozwój współczesnych nauk o bezpieczeństwie. 

Prof. hab. R. Kalinowski jest również pracownikiem zaangażowanym            
w kształcenie kadr naukowych. Wypromował czterech doktorów i około 
250 magistrów.  

Jest także aktywnym uczestnik i organizatorem wielu krajowych i 
międzynarodowych konferencji naukowych. 

 

Zainteresowania naukowe:  

 system bezpieczeństwa państwa i zagadnienia dotyczące szeroko 
pojętej obrony narodowej, 

 zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej oraz reagowanie 
kryzysowe w służbach inspekcjach i strażach, 

 problematyki obrony cywilnej i bezpieczeństwa ludności,  

 zagadnienia związane z edukacją dla bezpieczeństwa i 
wychowaniem obronnym.  

Najważniejsze publikacje: 

1. Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Akademia Podlaska 
2008. 

2. Obrona cywilna w Polsce, Akademia Podlaska, 2009. 

3. Obrona cywilna w Polsce, Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, 2011. 

4. Wieloaspektowość bezpieczeństwa (współredakcja), Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011. 

5. Ochrona ludności – bezpieczeństwo-nauka i edukacja, Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011. 



 


