
 

 

Imię i nazwisko: Małgorzata Lipińska-Rzeszutek 

Stopień/tytuł naukowy: doktor 

Sylwetka naukowa: 

Dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek jest adiunktem w Instytucie Nauk  
o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zawodowo związana jest  
z siedlecką uczelnią od 1995 roku. 

Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo 
narodowe uzyskała w Akademii Obrony Narodowej w 2006 roku na 
podstawie rozprawy nt. „Współczesne teorie bezpieczeństwa, wojny  
i pokoju”. 

Była promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej nt. „Policja wobec 
zagrożeń bezpieczeństwa publicznego o podłożu kulturowym”, 
obronionej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 

Odbyła naukowy staż zagraniczny w Instytucie Prawa i Bezpieczeństwa 
Narodowego oraz Naukowo-Edukacyjnym Centrum Polityki Prawnej 
podmiotów Federacji Rosyjskiej Państwowego Uniwersytetu im. G. 
Dzierżawina w Tambowie w dniach 26 kwietnia – 27 maja 2018 roku. 

We wrześniu 2019 roku w ramach programu Erasmus + wyjechała do 
Instytutu Prawa w Rosyjskim Uniwersytecie Transportu w Moskwie. 

 

Zainteresowania naukowe: 



 teoria I polityka bezpieczeństwa, 

 bezpieczeństwo kulturowe, 

 prawa I wolności człowieka, 

 bezpieczeństwo ekologiczne. 

Najważniejsze publikacje: 

1. „Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego”, Siedlce, 

2. wyd. 1 - 2007, wyd. 2 - 2008 (współautorzy: R. Rosa, M. Kubiak). 

3. „Bezpieczeństwo, wojna i pokój w nauce społecznej Kościoła 
Rzymskokatolickiego”, w: „Pokój. bezpieczeństwo i prawa człowieka 
w teorii i praktyce edukacyjnej”, red. nauk. T. Jałmużna, R. Rosa, 
WSI, Łódź 2006. 

 

4. „Dialektyka bezpieczeństwa, wojny i pokoju w nauce o stosunkach 

Międzynarodowych”, w: „Pokój jako przedmiot badań społecznych i 

Pedagogicznych”, red. nauk. W. Leżańska, T. Jałmużna, Łódź 2006. 

5. „Problemy edukacji dla bezpieczeństwa w poglądach Z. Freuda i E. 

Fromma”, w: „Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo w 

Edukacji”, część I: „Filozoficzne podstawy edukacji dla 

Bezpieczeństwa”, red. nauk. R. Rosa, J. Świniarski, Siedlce 2010. 

6. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako element budowania 

bezpieczeństwa” (współautor B. Bocian), w: „Bezpieczeństwo 

człowieka a rozwój naukowo-techniczny”, red. E. Jarmoch, A.W. 

Świderski, I.A. Trzpil, Tom I, Siedlce 2012. 

7. „The philosophical grounds of the development of security sciences” 
w: “Security Forum 2013vVolume of Scientific Papers” (tom I), 
Banska Bystrica 2013.  

8. „Wykluczenie społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa”, 
w: „System bezpieczeństwa narodowego RP : wybrane problemy” / 
red. nauk.: Waldemar Kitler, Krzysztof Drabik, Izabella Szostek; 
Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii 
Obrony Narodowej, 2014. 

9. „Attitudes of Poles towards foreigners as an element of cultural 
security of the Republic of Poland = Postoj Poliakov k cudzincom ako 
element kultúrnej bezpečnosti Pol'skej Republiky”, w: “Bezpečnostné 
Fórum 2015 : zborník vedeckých prác, II zväzok” / edit. Jaroslav 
Ušiak, Dávid Kollár. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 



10. „Problemy bezpieczeństwa w wybranych teoriach bezpieczeństwa, 
wojny i pokoju”, w: „Tożsamość nauk o bezpieczeństwie” / red. nauk.: 
Stanisław Sulowski; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015. 

11. „Najważniejsze wyzwania dla Polski w zakresie bezpieczeństwa 
społecznego”, w: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016/tom XVII, 
zeszyt 5, część 1. 

12. „Zjawisko subkultur młodzieżowych w kontekście bezpieczeństwa 
publicznego”, w: „Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i 
uwarunkowania”, Tom III „Kultura i wychowanie”, red. nauk. M. 
Fałdowska, A.W. Świderski, G. Wierzbicki, Siedlce 2016. 

13. „Policja wobec zagrożeń bezpieczeństwa publicznego na tle 
kulturowym” (współautor  A. Łapińska) w: „Zadania jednostek 
administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem 
potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń 
bezpieczeństwa publicznego”, red. J. Maciejewski, M. Stochmal, A. 
Sokołowska, Wrocław 2016. 

14. “O terroryzmie jako zagrożeniu bezpieczeństwa społecznego”, red. 
nauk. (współredaktor A. Indraszczyk), Warszawa 2017. 

15. „Dlaczego należy uczyć współczesną młodzież otwartości na 
innego?”, w: „Polityka młodzieżowa: problemy i perspektywy”, zeszyt 
8, red. Svitlana Shchudlo, Drohobycz-Zielona Góra 2017. 

16. „Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne”, red. 
nauk.(współredaktor M. Kubiak), Warszawa-Siedlce 2017. 

17. „International dimension of the protection of national and ethnic 
minorities”, “Konstitucjonnoje regulirowanije woprosow 
biezopasnosti”, Monografija, Tambow-Kostanaj 2018. 


