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płk (r.) dr hab. inż. Andrzej WŁODARSKI. W jego długoletniej
służbie wojskowej wyróżnić można etap zdobywania wiedzy
teoretycznej, uwieńczony w 1976 r. tytułem magistra inżyniera
cybernetyka. W latach 1976÷1996, pracuje w Akademii Sztabu
Generalnego WP /od 1991 r. Akademia Obrony Narodowej/, gdzie
zdobywa bardzo bogate doświadczenie dydaktyczno-naukowe. Tu
w 1982 r. uzyskuje stopień naukowy doktora nauk wojskowych,
w 1988 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk wojskowych, specjalność - dowodzenie wojskami, a w 1991
roku zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym tejże Akademii. W czasie pracy
w Akademii Obrony Narodowej, kieruje opracowaniem celowego projektu Komitetu Badań
Naukowych, będącego w planie prac naukowo-badawczych Ministerstwa Obrony Narodowej
pod tytułem: Diagnozowanie oraz prognozowanie stanu bezpieczeństwa międzynarodowego
w Europie - kryptonim OPCJA, w którego ramach powstało ponad 100 opracowań
naukowych. Wiele z nich jest jego autorstwa. Uczestniczy w wielu zespołach naukowych,
opracowujących problematykę systemu obronnego państwa. W tym czasie prof. Andrzej
WŁODARSKI opracowuje wiele opinii i recenzji opracowań naukowych, w tym prac
doktorskich i habilitacyjnych, uczestniczy w pracy wielu Komisji Przewodów Doktorskich,
jest członkiem Komisji Rady Wydziału Strategiczno-Obronnego do spraw przewodów
doktorskich, organizuje różne konferencje naukowe. W 1994 roku zostaje senatorem
Akademii Marynarki Wojennej, którą to funkcję sprawuje przez dwie kolejne kadencje.
W latach 1996÷2003 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie jako kierownik
Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w wypracowaniu zasad współpracy wojska
z siłami podsystemu pozamilitarnego, w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Prowadził
ścisłą współpracę z byłym Urzędem Reagowania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
Państwową Strażą Pożarną oraz MON. Kierował międzyresortowymi zespołami pracowników
/BBN, MON, MSWiA, MZ i inne/, opracowującymi na zapotrzebowanie Prezydenta RP
Raporty o stanie przygotowania struktur państwowych do realizacji zadań w sytuacjach
kryzysowych, między innymi:



Raport o stanie systemu przeciwdziałania, zwalczania i usuwania skutków
nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska /1997 r./;



Raport o przygotowaniu organów państwa do rozwiązania Problemu roku 2000-Y2K
/1999 r./;

 Raport o stanie przygotowania państwa do realizacji zadań w zakresie
monitorowania, diagnozowania oraz zwalczania i usuwania skutków zagrożeń
środkami mikrobiologicznymi.
Uczestniczył w pracach Sejmowych Komisji Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz wiele razy reprezentował Biuro w kontaktach zewnętrznych, między
innymi na XI Krajowym Zebraniu Delegatów LOK w Mętnie koło Garwolina, w 1996 roku.
Od zakończenia służby wojskowej w 2003 r., do chwili obecnej pracuje w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej, w której w latach 2004÷2010 pełnił funkcję Dziekana Wydziału
Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. W tym czasie pracował również w kilku innych
uczelniach, w tym w: Akademii Podlaskiej, jako kierownik Katedry Systemów
Informatycznych i Informacyjnych; Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie; Wyższej
Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a od 2015 roku w Wyższej Szkole SpołecznoEkonomicznej. Posiada bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie naukowo-dydaktycznej.
W swoim dorobku naukowym posiada łącznie ponad 100 publikacji, szczególnie z zakresu
zastosowania informatyki oraz systemu obronnego państwa, w tym zarządzania w sytuacjach
kryzysowych. Kierował, opracował i uczestniczył w opracowaniu wielu tematów naukowych,
między innymi Integracja działań w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Uczestniczył
w realizacji projektu badawczego - System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego
wielopodmiotowych akcji ratowniczych. Kierowanie akcją ratowniczą, w ramach którego
opracował Konieczność współpracy podmiotów uczestniczących w akcjach ratowniczych. Brał
udział w realizowanym przez Akademię Obrony Narodowej projekcie badawczym System
bezpieczeństwa narodowego RP, w którym opracował zagadnienia: Ocena funkcjonowania
państwa w realizacji misji, celów i zdań bezpieczeństwa narodowego RP; Organy kierowania
oraz ich organy doradcze i sztabowe – ich kompetencje i wzajemne relacje oraz Proces
kierowania bezpieczeństwem /organizacyjne zasady i sposoby funkcjonowania systemu
kierowania/. Jest autorem wiele artykułów naukowych , przykładowo Ochrona ludności
w systemie bezpieczeństwa RP; Zeszyty Naukowe SGSP; Warszawa grudzień 2014.

Recenzował wiele opracowań naukowych, w tym prace habilitacyjne, doktorskie, prace
statutowe oraz artykuły publikowane w różnych opracowaniach naukowych. Wypromował
jednego doktora oraz kilkudziesięciu inżynierów, magistrów i absolwentów studiów
podyplomowych. Aktywny uczestnik wielu naukowych organizacji, stowarzyszeń, ciał
kolegialnych oraz konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych.

