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Podpisanie porozumienia z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie
współpracy naukowo-dydaktycznej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
W dniu 12 czerwca 2013 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy
naukowo-dydaktycznej pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Wydziałem
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach tej
współpracy mają być realizowane m.in. prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa państwa, finansowanych głównie przez
Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. U podstaw podpisania porozumienia leży dążenie do wypracowania jednolitej metodologii wykonywania czynności analityczno-informacyjnych przy ocenie projektowanych aktów prawnych
w szczególności dotyczących prawa gospodarczego i finansowego. Ta metodologia ma
łączyć wiedzę merytoryczną stanowiącą bazę działalności akademickiej WPiA UKSW
z doświadczeniem ABW w zakresie oceny projektowanych regulacji prawnych, odnoszących się do najistotniejszych obszarów z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Strony porozumienia zobowiązały się ponadto do podejmowania wspólnych działań ukierunkowanych na organizację specjalistycznych zajęć praktycznych, seminariów,
konferencji naukowych oraz studiów podyplomowych. Owocem tej współpracy ma być
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych ABW poprzez pogłębianie ich wiedzy z zakresu prawa, w szczególności prawa
gospodarczego i finansowego.
Zaplecze dydaktyczne powyższych przedsięwzięć stanowi kadra złożona z ekspertów z bogatym dorobkiem akademickim, którymi są pracownicy naukowi WPiA UKSW.
Współpraca ABW z WPiA UKSW ma w przyszłości zapewnić rozwinięcie umiejętności
analityczno-informacyjnych i pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa ekonomicznego państwa u funkcjonariuszy i pracowników cywilnych ABW.
Pierwszym przejawem współdziałania ABW i WPiA UKSW jest wspólnie zorganizowane szkolenie specjalistyczne pod nazwą Ocena skutków regulacji w prawie finansowym i gospodarczym, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW
w Emowie w dniach 18–20 sierpnia 2013 r. Szczegółowa relacja z jego przebiegu zostanie zamieszczona w następnym numerze „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.
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Zdj. 1. Od lewej: zastępca szefa ABW Kazimierz Mordaszewski oraz dziekan
WPiA UKSW dr hab. Marek Michalski.

Zdj. 2. Od lewej: prodziekan WPiA UKSW dr hab. Piotr Zapadka, dr Aneta Jakubiak--Mirończuk, zastępca szefa ABW Kazimierz Mordaszewski, dziekan WPiA
UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, dyrektor Biura Prawnego ABW Dariusz
Mędrala oraz Piotr Burczaniuk.

