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W środę 31 sierpnia 2022 r. Komendant Stołecznej Policji nadinsp. Paweł Dzierżak i RektorKomendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podpisali porozumienie dotyczące
współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej.
Dzięki zawartej umowie możliwe będzie prowadzenie szkoleń i wykładów z bezpieczeństwa narodowego dla
funkcjonariuszy i pracowników Komendy Stołecznej Policji oraz ich uczestnictwo w seminariach i konferencjach
naukowych organizowanych przez WAT. Akademia zobowiązała się do propagowania przedsięwzięć Komendy w zakresie
promocji bezpieczeństwa oraz służby i pracy w Policji wśród swoich studentów. W ramach współpracy Komenda
Stołeczna będzie realizować zajęcia ze studentami WAT dotyczące jej funkcjonowania oraz umożliwi odbycie staży i
praktyk studenckich. W planach są również wizyty studyjne studentów, żołnierzy i pracowników WAT.
„Wojskowa Akademia Techniczna będzie partnerem Komendy Stołecznej Policji przede wszystkim w zakresie nauk o
bezpieczeństwie, w ramach których prowadzimy kształcenie i badania naukowe na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i
Zarządzania. Nasza Uczelnia jest otwarta na współpracę z innymi służbami, czego przykładem może być udział
żołnierzy WAT w ostatnich sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19 czy kryzys migracyjny na granicy z
Białorusią. Jestem przekonany, że współpraca ze stołeczną Komendą będzie równie efektywna i przyczyni się do
podniesienia poziomu bezpieczeństwa nie tylko naszej stolicy, ale i całego państwa” – podkreślił płk prof. Przemysław
Wachulak, Rektor-Komendant WAT.
Zdaniem Komendanta Stołecznej Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka współpraca z Wojskową Akademią Techniczną zawsze
była bardzo dobra, a wiedzę i kompetencje ekspertów WAT z powodzeniem wykorzystywano w ramach przedsięwzięć
Policji realizowanych na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT podkreśliła, że oferta Wojskowej Akademii Technicznej
w zakresie nauk o bezpieczeństwie dotyczy różnych form kształcenia. „Prowadzimy kierunki studiów takie jak
bezpieczeństwo narodowe i obronność państwa, kursy doskonalące oraz studia podyplomowe, np. audyt i kontrola
wewnętrzna czy inspektor ochrony informacji. W tym roku rozpoczynamy pierwszą edycję studiów MBA z zakresu
obrony narodowej i bezpieczeństwa, których tematyka dostosowana jest do oczekiwań m.in. służb mundurowych i
administracji publicznej. Możemy również zrealizować kurs dostosowany do potrzeb danej instytucji” – mówiła dr hab.
Monika Szyłkowska, prof. WAT, Prorektor ds. studenckich.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT: zastępca dyrektor
Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności ds. naukowych dr Natalia Moch oraz kpt. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof.
WAT. Komendę Stołeczną Policji reprezentował również insp. Sławomir Cisowski, naczelnik Wydziału Doskonalenia
Zawodowego.
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