
 

Imię i nazwisko: Łukasz Świerczewski 

Stopień/tytuł naukowy: doktor 

Sylwetka naukowa: 

Dr Łukasz Świerczewski jest adiunktem w Instytucie Nauk o 
Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji - 
w 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia oficerskie na kierunku 
„Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej”, od 2005 pełni 
służbę w Komendzie Stołecznej Policji na różnych stanowiskach zarówno 
wykonawczych jak również kierowniczych, obecnie zajmuje stanowisko 
Zastępcy Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego. W 2016 roku 
uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie uzyskał stopień naukowy - doktora w dziedzinie 
nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności, w specjalności 
zarządzanie instytucjami publicznymi. Z siedlecką uczelnią związany jest 
od 2018 roku, w latach poprzednich w ramach aktywności dydaktyczno – 
naukowej współpracował m.in. z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Uczelnią Techniczno – Handlową  
w Warszawie, Wyższą Szkołą Nauk Społecznych – Pedagogium  
w Warszawie, Wyższą Szkolą Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie  
oraz Wyższą Szkołą Prawa Ekonomii i Nauk Medycznych w Kielcach.  
W okresie od 2008 do 2016 współpracował również z Strażą Miejską m.st. 
Warszawy prowadząc zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy kursu 
podstawowego.  

Uczestnik stażu w Metropolitan Police School w Londynie, dotyczącego 
wykorzystania w Policji systemów e-learningu w realizacji zagadnień  
z zakresu prewencji kryminalnej oraz w Szkole Policji w Zagrzebiu na temat 
„Kontroli dokumentów jako kompleksowej oceny zespołu cech i zachowań 
osoby – psychologiczne aspekty weryfikacji tożsamości cudzoziemców”. 
Realizator i uczestnik projektów naukowych i szkoleniowych Komendy 



Stołecznej Policji dofinansowanych ze środków funduszy pomocowych w 
obszarze bezpieczeństwa publicznego takich jak np. „Zwiększona 
gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych 
reagujących” w ramach programu UE Internal Security Fund – Police 
(2019), „Osoba-Dokument-Psyche” w ramach Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (2018 – 2019), „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w 
tym kontrola taktyczna” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014 – 2021 (2021). Członek komitetu międzynarodowego I i II seminarium 
naukowego "Interakcje polsko-niemieckie w obszarze bezpieczeństwa" 
Kamminke (Niemcy) (2018-2019). 

Zainteresowania naukowe:  

 Problematyka z zakresu: 

- profilaktyki społecznej, 

- bezpieczeństwa publicznego, 

- roli służb policyjnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Najważniejsze publikacje: 

1. Strategia działań prewencyjnych Policji w realizacji polityki 
bezpieczeństwa publicznego (w:) R. Rosa, K. Matysiuk (red.), 
Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i polityce społecznej 
początku XXI wieku, Siedlce 2009; 

2. Kryminologiczne aspekty funkcjonowania szkoły (w:) E. Jarmach, J. 
Kunikowski (red.), Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości piękna i 
dobra, Siedlce – Drohiczyn 2011, 

3. Przyczynek do rozważań nad kompetencjami i kwalifikacjami 
nauczyciela – wychowawcy, Policja  Kwartalnik kadry kierowniczej 
Policji 2/2016, Szczytno 2016, 

4. Zwiększona gotowość do incydentów CBRN. Przewodnik praktyczny 
do działań (red.), Warszawa 2020 (tumaczenie jęz. angielski, 
niemiecki, hiszpański, portugalski, chorwacki). 

 


