Imię i nazwisko: Andrzej Dana
Stopień/tytuł naukowy: doktor
Sylwetka naukowa:
Doktor Andrzej Dana jest adiunktem Instytutu Nauk Społecznych
i

Bezpieczeństwa

w

Uniwersytecie

Przyrodniczo–Humanistycznym

w Siedlcach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół
problematyki prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego, prawa
własności intelektualnej a co związane tym - prawem procesowym
karnym i administracyjnym. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów
naukowych, publikowanych między innymi w Doctrina, Ius et Praxsis,
Zeszytach

Naukowych

Wyższej

Szkoły

Informatyki

Zarządzania

i Administracji w Warszawie.
Brał
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w
na

projekcie
rzecz
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obronności

i

w

zakresie

bezpieczeństwa

prac

państwa

zarządzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Nr 76/2012.
Partnerami projektu jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szkoła
Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach, Asseco Poland S.A. Realizacja tematów:
1. Funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych. Analiza
podsystemu – podmiotowe i przedmiotowe (oraz relacji pomiędzy

poszczególnymi ogniwami), wymogów funkcjonalności (relacji z
innymi podsystemami).
2. Analiza uwarunkowań ochrony porządku konstytucyjnego RP,
Obecnie

realizuje

projekcie

naukowo-badawczym

-

Polityka

bezpieczeństwa krajów członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw.
Realizacja projektu na okres 2013 - 2014. Partnerami projektu jest
Wydział Humanistyczny Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach oraz Ośrodek Studiów Wschodnich.
W

działalności

naukowo-badawczej

i

dydaktycznej

wykorzystuje

doświadczenia z okresu:
1. Prowadzonych

śledztw

i

dochodzeń

i

realizacji

czynności

procesowych oraz operacyjno – rozpoznawczych w sprawach o
przestępstwa.
2. Kierowania i nadzorowania grupami operacyjno - dochodzeniowymi
w sprawach o zbrodnie zabójstwa i rozboju.
3. Prowadzonych kontroli oraz nadzorowania zespołów kontrolnych w
odniesieniu

do

administracyjnych

postępowań
czynności

przygotowawczych,
operacyjno

-

postępowań

rozpoznawczych

i

stosowania technik policyjnych, operacji policyjnych w sytuacjach
kryzysowych oraz przestrzegania praw człowieka. Sprawozdania z
tych z tych kontroli przekazywane były dla organów Sejmu oraz
administracji publicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Zainteresowania naukowe:
 Bezpieczeństwo wewnętrzne, jako policja administracyjna
 Ochrona osób i mienia,
 Prawo administracyjne, konstytucyjne, karne,

 Prawo procesowe karne i administracyjne.
Najważniejsze publikacje:
1. Prawne aspekty zwalczania terroryzmu (w:) Wojna o pokój.
Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny.

(red.) M.

Kubiak. M. Minkina. Siedlce 2011.
2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na poziomie
gminy (w:) Bezpieczeństwo człowieka w wielokulturowość (red) J.
Dębowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski, Siedlce 2009.
3. Instytucja

nieprocesowego

zatrzymywania

osób

w

polskim

systemie prawnym Wydawnictwo UPH Siedlce, Siedlce 2012.
4. Zatrzymanie osoby podejrzanej jako środek przymusu karnego.
Wydawnictwo Naukowo Powszechne. Warszawa 2013.
5. Prawo autorskie i własności przemysłowej. Zarys problemu. A.
Dana, S. Jaśkiewicz, R. Wojciechowski Wydawnictwo UPH Siedlce,
Siedlce 2013.
6. Proces regionalizacji prawa - zasada ne bis in idem (w:) społeczny
wymiar regionalizacji

( red.) R. Droba J. Zieliński Wydawnictwo

UPH Siedlce, Siedlce 2013.

