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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE JAKO SPECJALNOŚĆ KSZTAŁCENIA 
 
 
Zadaniem każdego demokratycznego państwa prawa jest zagwarantowanie 

swoim obywatelom poziomu bezpieczeństwa, który jest przez nich akceptowalny, 
który umożliwia im osiągnięcie odpowiedniego poziomu życia, i który będzie gwa-
rantował im dalszy rozwój. 

W literaturze przedmiotu, z ogólnego pojęcia bezpieczeństwa, wyodrębnia się 
różne jego rodzaje w odniesieniu do społecznego otoczenia i działalności człowie-
ka, czasu czy miejsca. W konsekwencji, ze względu na stale poszerzający się za-
kres ochrony przed zagrożeniami i specjalizacji co do podejmowania przedsię-
wzięć ochronnych w zakresie bezpieczeństwa, pojawiło się określenie rodzajowość 
bezpieczeństwa. Jest ona także efektem wzrastających oczekiwań społecznych 
w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa. W badaniach naukowych 
wiąże się z jednej strony z wieloznacznością tego pojęcia, a z drugiej, z koniecz-
nością jego dookreślenia.1 

Powyższa rodzajowość bezpieczeństwa jest charakterystyczna przede 
wszystkim dla nauk prawnych. To w ramach tych nauk, w konkretnych artykułach 
i paragrafach, bezpieczeństwo odnoszone jest najczęściej do państwa i obywatela. 
Wskutek takiego odniesienia, przedstawia się bezpieczeństwo państwa zarówno 
zewnętrzne jak i wewnętrzne a nadto wskazuje się na bezpieczeństwo wewnętrz-
ne, bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny czy bezpieczeństwo obywateli.  

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, spokoju i porządku publicznego od 
lat należy do zadań wielu organów administracji publicznej, zarówno administracji 
rządowej, jak i samorządowej. Część z tych organów odgrywa w tym zakresie rolę 
podstawową, są one bowiem specjalnie powołane do realizacji zadań z dziedziny 
bezpieczeństwa i porządku publicznego i należą do nich np. Policja, Agencja Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, a część pełni rolę uzupełniającą np. Państwowa In-
spekcja Farmaceutyczna, Państwowa Inspekcja Sanitarna.  

W historii administracji wskazuje się, że podstawowym podmiotem wykonują-
cym zadania bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie była policja, na-
tomiast wraz z rozwojem administracji oraz przyznaniem jej władztwa administra-
cyjnego, także administracji przypisano rolę w zakresie kształtowania bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. 

Wraz z przemianami o charakterze demokratycznym powstawały inne osoby 
prawne prawa publicznego, tworzył się samorząd, powstawały organizacje spo-
łeczne, które w nauce prawa administracyjnego określane są jako podmioty admi-
nistracji. Wpływ na ich rozbudowę i poszerzanie zadań z zakresu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego miały niewątpliwie rozrost zadań administracji w związku 
z pojawieniem się nowych zagrożeń, a także zwiększanie oczekiwań społecznych. 
Doprowadziło to do wykształcenia się określonego systemu podmiotów uprawnio-
nych do podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publiczne-

                                                        
1 Zob. S. Pieprzny: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów 2008, ss. 11 – 15 



 
 
 

 
125 

go. W systemie tym znajdują się zarówno organy administracji państwowej jak 
i inne podmioty prawa publicznego.2 

W demokratycznych państwach prawnych, respektujących prawo obywateli do 
bezpieczeństwa, prawo to znajduje potwierdzenie w normach konstytucyjnych jako 
element podstawowych praw i wolności obywatelskich. Świadczy to o istocie bez-
pieczeństwa.  

Konstytucja RP w art. 5 wymienia, wśród zadań państwa, zapewnienie bez-
pieczeństwa obywateli. W Konstytucji RP pojęcie to używane jest jeszcze w innych 
postanowieniach: 

- art. 5 – RP (...) zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bez-
pieczeństwo obywateli(...); 

- art. 31 ust. 3 – ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wol-
ności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 
publicznej (...); 

- art. 45 ust. 2 – wyłączenie jawności rozprawy może zaistnieć ze względu 
na moralność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny (...); 

- art. 53 ust. 5 – wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona je-
dynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności; 

- art. 61 ust. 3 – ograniczenie prawa (do uzyskiwania informacji o działalno-
ści organów władzy publicznej) może nastąpić wyłącznie ze względu na 
(...) ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu 
gospodarczego państwa; 

- art. 74 ust. 1 – władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpie-
czeństwo ekologiczne (...); 

- art. 76 – władze publiczne chronią konsumentów (...) przed działaniami za-
grażającymi (...) prywatności i bezpieczeństwu; 

- art. 126, ust. 2 – Prezydent RP (...) stoi na straży suwerenności 
i bezpieczeństwa państwa (...); 

- art. 146 ust. 4 – Rada Ministrów w szczególności (...) zapewnia bezpie-
czeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny; 

- art. 229 – w razie zewnętrznego zagrożenia państwa (...) Prezydent RP na 
wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny (...); 

- art. 230 – w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpie-
czeństwa obywateli lub porządku publicznego Prezydent RP na wniosek 
Rady Ministrów może wprowadzić (...) stan wyjątkowy (...). 

Przedstawione zapisy będące postanowieniami konstytucyjnymi dobitnie 
świadczą, że bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny wiążą się z koniecz-
nością ich ochrony a ewentualne zagrożenie tych stanów uzasadniają lub wręcz 
nakazują, podjęcie działań przez powołane do tego organy administracyjne.  

Bezpieczeństwo publiczne to jeden z rodzajów bezpieczeństwa wewnętrzne-
go, które w swej istocie podkreśla ukierunkowanie działań na rzecz społeczności 
i człowieka, w odróżnieniu od bezpieczeństwa wewnętrznego, które raczej koja-

                                                        
2 Zob. S. Pieprzny: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rze-

szów 2007, ss. 134 – 147 
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rzone jest z bezpieczeństwem struktur państwa i zachowaniem ich zdolności do 
reagowania. W literaturze przedmiotu sformułowano wiele definicji tego pojęcia. 
Najistotniejsze z nich przedstawiają się wymagają przytoczenia.  

Bezpieczeństwo publiczne … to stan faktyczny wewnątrz państwa, który 
umożliwia – bez narażania na szkody z jakiegokolwiek źródła – normalne funkcjo-
nowanie organizacji państwowej i realizację jej interesów, zachowanie życia, zdro-
wia i mienia jednostek żyjących w tej organizacji oraz korzystanie przez te jednost-
ki z praw i swobód zagwarantowanych konstytucją i innymi przepisami prawa.3  

Bezpieczeństwo publiczne … to system urządzeń prawnych i określonych 
stosunków społecznych, regulowany przez prawo, którego celem jest odwracanie 
niebezpieczeństwa grożącego życiu, zdrowiu i mieniu ludzi oraz usuwających 
skutki tych zagrożeń. Źródłami tych zagrożeń mogą być zarówno gwałtowne czyny 
ludzi, jak i działania sił przyrody.4 

Bezpieczeństwo publiczne ... oznacza utrzymywanie nienaruszalności życia, 
zdrowia godności, wolności, majątku i porządku prawnego oraz podstawowych 
urządzeń państwa.5 

Bezpieczeństwo publiczne ... to taki stan, w którym ogółowi obywateli indywi-
dualnie nieoznaczonemu, żyjącemu w państwie i społeczeństwie, nie grozi żadne 
niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego, jakie były jego źródła. Ochrona (...) 
należy do państwa, które zakreśla granice bezpieczeństwa i wypowiada się co jest 
niezgodne z bezpieczeństwem i co zakłóca lub może utrudniać normalne funkcjo-
nowanie państwa.6 

Bezpieczeństwo publiczne ... to pewien pożądany stan rzeczy, gwarantujący 
niezakłócone funkcjonowanie urządzeń publicznych w państwie oraz bezpieczeń-
stwo życia obywateli obejmujące ochronę ich życia i zdrowia oraz mienia. Bezpie-
czeństwo publiczne może być zakłócone przez człowieka umyślnie lub nieumyślnie 
i czyn taki może nosić znamiona przestępstwa lub wykroczenia, ale może być rów-
nież zakłócone niezależnie od woli człowieka, czyli przez siły przyrody: powodzie, 
pożary, zawalenia budowli, zatrucia środowiska itp.7  

Uogólniając tak zdefiniowane bezpieczeństwo publiczne należy wskazać, że 
jest to pewien stan lub pożądany stan, który w odniesieniu do ludzi obejmuje ich 
życie, zdrowie i mienie, a w odniesieniu do instytucji, gwarantuje ich normalne 
funkcjonowanie.  

Bezpieczeństwo publiczne jest zadaniem ustawowym wielu podmiotów admi-
nistracji publicznej różnych szczebli. Dla przykładu samorząd województwa realizu-
je zadanie ustawowe, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa publicznego.8 

Rozważania dotyczące bezpieczeństwa publicznego nie byłyby pełne bez 
wskazania na poglądy teoretyczne odnoszące się do pojęcia porządku publiczne-

                                                        
3 J. Zaborowski: Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa 1977, 

s. 11 
4 S. Bolesta: Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym. „Studia prawnicze” 1983, nr 1, 

s. 243 
5 E. Ochendowski: Prawo administracyjne, część ogólna. Toruń 2006, s. 131 
6 E. Ura: Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa. Rzeszów 1988, s. 101 
7 S. Pikulski: Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. W: W. Bednarek i S. Pikulski 

(red.): Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie 
transformacji ustrojowo-gospodarczej. Olsztyn 2000, s. 101 

8 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590), 
art. 14 
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go. Pojęcia te rozpatrywane były i są w doktrynie łącznie, z uwagi na ich związek. 
Łącznie też zazwyczaj wskazywane są oba pojęcia w przepisach prawnych. Nie-
kiedy jeszcze prawodawca używa takich pojęć jak spokój publiczny, ład publiczny 
czy ład społeczny. Nie wnoszą one jednak nowych treści, a ich zakres pojęciowy 
mieści się w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

„Porządek” w języku polskim oznacza: regularny układ, rozkład, rozstawienia, 
plan czegoś; należyty ład, stan czegoś; czystość, schludność.9 Jeśli do tak okre-
ślonego pojęcia doda się słowo „publiczny”, które w języku polskim oznacza: doty-
czący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich; zwią-
zany z jakimś urzędem, z jakąś instytucją,10 to można określić, że porządek pu-
bliczny jest pewnym pożądanym stanem organizacyjnym w państwie i społeczeń-
stwie.  

W rozważaniach naukowych przedstawianych w ostatnich latach sformułowa-
no także wiele definicji lub określeń pojęcia porządek publiczny. Oto niektóre 
z nich. 

Porządek publiczny ... to ogół niepisanych reguł zachowania się jednostki 
w miejscach publicznych, których przestrzeganie jest – według panujących poglą-
dów – niezbędną przesłanką uporządkowanego życia obywateli we współczesnym 
państwie.11 

Porządek publiczny ... to system norm, zasad prawnych i zwyczajowych, regu-
lujących współżycie ludzi w ogóle lub jedynie ich zachowanie się w miejscach pu-
blicznych, to konkretny fragment rzeczywistego współżycia ludzi.12 

Porządek publiczny ... to istniejący aktualnie stan stosunków i urządzeń spo-
łecznych zapewniających bezpieczeństwo, spokój oraz ład w miejscach ogólnie 
dostępnych, regulowany normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego.13 

Porządek publiczny ... to pozytywny stan kreowany przez normy prawne i po-
zaprawne (normy moralne, zasady współżycia międzyludzkiego) akceptowane 
i stosowane przez większość, zapewniający prawidłową koegzystencję i rozwój 
pojedynczych ludzi i ich zbiorowości przy aktywnym udziale podmiotów publicz-
nych, odpowiedzialnych za realizację zadań w tym zakresie. Ma zapewnić normal-
ny rozwój życia społecznego i zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących 
zachowania się w miejscach publicznych, czystości urządzeń użyteczności pu-
blicznej, przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, przepisów budowlanych, 
przeciwpożarowych, prawa wodnego, ewidencji ludności, itp.14 

Można zatem przyjąć, że porządek publiczny stanowi często, ale nie zawsze, 
element bezpieczeństwa publicznego. Może być także przejawem bezpieczeństwa 
publicznego. O jego randze świadczy fakt, iż w zadaniach ustawowych samorządu 
gminnego, zadaniach własnych, porządek publiczny wymieniono w pierwszej ko-
lejności, tj. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony prze-
ciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego 

                                                        
9 Słownik Języka Polskiego t. 2, Warszawa 1979, s. 832 
10 Ibidem, s. 1074 
11 E. Ura, op. cit., s. 125 
12 L. Falandysz: Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym. „Palestra” 

1969, nr 2, s. 67 
13 W. Kubala: Przedmiot ochrony przepisów dotyczących przestępstw przeciwko porządkowi publiczne-

mu. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1978, nr 2, s. 44 
14 S. Pieprzny: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w …, op. cit., s. 39 
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magazynu przeciwpowodziowego.15 Podobna sytuacja, podkreślająca wagę po-
rządku publicznego, występuje w zadaniach ustawowych samorządu powiatowego, 
tj. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.16 

Na co dzień porządek publiczny przejawia się w przestrzeganiu norm praw-
nych, moralnych, obyczajowych i religijnych przez osoby fizyczne i inne podmioty, 
a skutkiem jego przestrzegania jest harmonizacja życia poszczególnych jednostek 
i społeczności ludzkich. 

W literaturze przedmiotu definiuje się także pojęcie bezpieczeństwo i prządek 
publiczny, a ... jest to stan zapewniający ochronę życia, zdrowia, mienia i innych 
wartości przed bezprawnymi działaniami oraz ochronę zasad współżycia społecz-
nego i stosunków regulowanych normami prawnymi i zwyczajami.17  

Tak określany w badaniach naukowych zakres wiedzy i obszar zainteresowa-
nia nauki o bezpieczeństwie a zarazem zadania różnych podmiotów administracji 
publicznej znalazły swoje odzwierciedlenie w dydaktyce, w formie kierunków stu-
diów. Podstawę prawną tych działań stanowi, rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku.18 Na mocy tego dokumentu 
uczelnie wyższe rozpoczęły edukację na następujących kierunkach studiów: bez-
pieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Tym samym zostały 
„wysłuchane” głosy wielu znawców problematyki bezpieczeństwa, teoretyków i 
praktyków, którzy od wielu lat zabiegali o to, aby problematyka bezpieczeństwa 
stała się dziedziną dydaktyki. 

W rzeczywistości społecznej, problematyka bezpieczeństwa jest bardziej zło-
żona niż to potocznie wynika z ogólnodostępnych informacji. Jednym z istotnych 
problemów jest ilość podmiotów realizujących zadania z zakresu kształtowania 
bezpieczeństwa narodowego czy bezpieczeństwa publicznego. Bez żadnego 
uproszczenia można stwierdzić, że każdy podmiot funkcjonujący w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, niezależnie do jakiej grupy administracji publicznej zostanie zaliczony, 
realizuje różne zadania z zakresu różnorodnych aspektów bezpieczeństwa. Niektó-
re podmioty mają wprost określone zadania ustawowe, natomiast zadania innych 
w tym zakresie wynikają pośrednio z ich zadań statutowych. 

Ponadto ani podmioty realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa, ani za-
grożenia jakie mogą wystąpić, do jakich podmioty muszą być przygotowane nie 
występują pojedynczo i w odrębnych przedziałach czasowych. Najczęściej podmiot 
bezpieczeństwa realizujący swoje zadania ustawowe występuje w grupie podmio-
tów.19 Również każdy rodzaj podmiotu bezpieczeństwa (instytucja, grupa społecz-
ne, człowiek) może być co do zasady zagrożony nie jednostkowym niebezpieczeń-
stwem, ale grupą różnych rodzajów zagrożeń. Taki splot występujących uwarun-
kowań w analizowanej problematyce w znacznym stopniu komplikuje zarówno 

                                                        
15 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591), art. 7. 
16 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592), 

art. 4. 
17 W. Kitler (red.): Obrona Cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP. Warszawa 2001, s. 134 
18 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standar-

dów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia 
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. 
(Dz.U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1166) 

19 Zob. np. A. Misiuk: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – 
ustrojowe. Warszawa 2008; J. Sługocki: Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe. 
2007 
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problem oceny stanu bezpieczeństwa danego podmiotu, jak i powoduje określone 
trudności merytoryczne we właściwym przygotowaniu programów kształcenia dla 
studiów pierwszego i drugiego stopnia.  

Niemniej jednak, bazę teoretyczną dla przygotowania programów kształcenia 
i stworzenia spójnej koncepcji przygotowania studentów do podejmowania proble-
matyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, tworzą standardy kształcenia dla 
poszczególnych kierunków studiów. W analizowanym zakresie, wytyczne – zarów-
no dla studiów pierwszego jak i drugiego stopnia - zamieszczone są w Załączniku 
nr 10 do wspomnianego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Standardy te określają obszerny wykaz kwalifikacji absolwenta kierunku bez-
pieczeństwo narodowe, z których należy wskazać takie jak: ... ogólna wiedza inter-
dyscyplinarna z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej 
w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych; ... umieć analizować 
i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzyso-
wego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; ... znać zasady funkcjo-
nowania podmiotów bezpieczeństwa; ...powinien być przygotowany do pracy 
w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeń-
stwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzyso-
wego. 

W części trzeciej standardów zawarte są ramowe treści kształcenia, które 
dzielą się na grupy treści. I tak grupa treści podstawowych obejmuje:  

- kształcenie w zakresie filozofii;  
- kształcenie w zakresie historii;  
- kształcenie w zakresie geografii;  
- kształcenie w zakresie ekonomii;  
- kształcenie w zakresie wiedzy o państwie i prawie;  
- kształcenie w zakresie administracji;  
- kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania;  
- kształcenie w zakresie współczesnych systemów politycznych. 
Zawarte w standardach treści kształcenia umożliwiają studentom uzyskanie 

wiedzy z danej dziedziny wiedzy naukowej, przy czym zarazem określono jej mini-
malny zakres, który musi zostać uwzględniony w procesie przygotowania sylabu-
sów przedmiotowych. 

Każda grupa treści kształcenia formułuje efekty kształcenia – umiejętności 
i kompetencje, których uwzględnienie pozwoli na uzyskanie podobnej wiedzy 
w zakresie treści podstawowych i kierunkowych we wszystkich uczelniach kształ-
cących na kierunku bezpieczeństwo narodowe.  

W programie kształcenia zakłada się, że po zrealizowaniu wskazanych 
przedmiotów, złożeniu egzaminów lub zaliczeń, studenci będą rozumieć istotę 
wiedzy z danej dziedziny; potrafią rozróżnić podstawowe kategorie pojęciowe opi-
sujące daną dziedzinę; opisać i dokonać interpretacji zjawisk występujących 
w danej dziedzinie; będą rozumieć procesy zachodzące w rzeczywistości społecz-
nej; umieć interpretować przepisy prawne, szczególnie w obszarze bezpieczeń-
stwa narodowego; znajdować powiązania i wzajemne relacje między wiedzą o 
bezpieczeństwie narodowym a wiedzą z zakresu innych nauk; samodzielnie po-
szukiwać sposobów rozwiązywania problemów dydaktycznych w zakresie nauki o 
bezpieczeństwie; analizować kompetencje i zadania administracji rządowej i samo-



 
 
 

 
130 

rządowej oraz administracji specjalnej, z uwzględnieniem realizacji zadań na rzecz 
bezpieczeństwa narodowego.  

Według tej samej metodologii opracowano kolejny dział, grupę treści kierun-
kowych, która obejmuje: 

- kształcenie w zakresie teorii bezpieczeństwa;  
- kształcenie w zakresie prawnych podstaw bezpieczeństwa;  
- kształcenie w zakresie polityki bezpieczeństwa;  
- kształcenie w zakresie strategii bezpieczeństwa;  
- kształcenie w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego;  
- kształcenie w zakresie zarządzania kryzysowego;  
- kształcenie w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych;  
- kształcenie w zakresie międzynarodowych stosunków wojskowych. 
Standardy kształcenia w ostatniej części przedstawiają wymogi w zakresie 

tzw. innych wymagań, które powinny uwzględniać realizację takich zajęć jak wy-
chowanie fizyczne, języki obce, technologia informacyjna. Ponadto nakazują, by 
program nauczania zawierał treści poszerzające wiedzę humanistyczną w wymia-
rze nie mniejszym niż 60 godzin, oraz przewidywał zajęcia z zakresu ochrony wła-
sności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Standardy 
określają także, aby przynajmniej 50% zajęć stanowiły seminaria, ćwiczenia lub 
konwersatoria. 

Tym samym wymogi ministerialne obejmują 850 godzin, z przewidzianych 
2000 godzin zajęć w okresie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Ponadto 
uczelnia zobowiązana jest zaplanować 1150 godzin we własnym zakresie, 
uwzględniając specyfikę uczelni czy regionu, a także umożliwiając realizację pro-
gramu studiów według planów autorskich w obrębie tworzonych specjalności 
kształcenia. 

Analiza propozycji wielu uczelni dostępna na stronach internetowych dowodzi, 
że w ramach tego kierunku, najczęściej realizowane są dwie specjalności: bezpie-
czeństwo publiczne oraz zarządzanie kryzysowe.  

Specjalność bezpieczeństwo publiczne jest najczęściej realizowane w trakcie 
ostatniego, trzeciego roku studiów w wymiarze około 700 godzin na studiach sta-
cjonarnych. Z dokumentów opracowanych na potrzeby realizacji tej specjalności 
wynika, że celem studiów, w najogólniejszym zarysie, jest przygotowanie absol-
wentów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych związanych z co-
dziennym funkcjonowaniem w swoich środowiskach (zagrożeniami cywilizacyjny-
mi), ale także w sytuacji klęsk żywiołowych, czy zjawisk o charakterze terrorystycz-
nym. Zakład się, że absolwenci będą wyróżniać się zarówno ogólną wiedzą z za-
kresu bezpieczeństwa publicznego jaki i sposobów radzenia sobie w codziennej 
sytuacji wynikającej z procesów zmiany społecznej, niestabilnego rynku pracy, 
przemocy w szkole, patologii społecznych, niewłaściwego wykorzystywania Inter-
netu itp. Uzyskanie tak rozległej wiedzy umożliwi im skuteczne podejmowanie dzia-
łań i nawiązywanie współdziałania w zakresie zagrożeń, prognozowania, przeciw-
działania, eliminowania i usuwania skutków wielu zagrożeń. Specjalistyczna wie-
dza z zakresu systemów kierowania bezpieczeństwem gmin, powiatów oraz woje-
wództw będzie ich atrybutem w sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach zagrożeń. 

Tak nakreślony cel studiów na specjalności bezpieczeństwo publiczne, będzie 
osiągnięty poprzez realizację m.in. takich przedmiotów jak: 

- bezpieczeństwo gospodarcze; 
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- bezpieczeństwo kulturowe; 
- bezpieczeństwo militarne; 
- bezpieczeństwo społeczne; 
- bezpieczeństwo wewnętrzne; 
- organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym; 
- przeciwdziałanie terroryzmowi; 
- psychologia bezpieczeństwa; 
- zwalczanie przestępczości. 
Przedstawione przedmioty tej specjalności zawierają treści kształcenia, które 

obejmują taki obszar wiedzy akademickiej, który umożliwi studentom zrozumienie 
istoty podejmowanego i zdefiniowanego problemu, zakreślenie obszaru zaintere-
sowania, ukazania struktury funkcjonalnej oraz jakże licznych uwarunkowań cha-
rakterystycznych dla funkcjonowania państwa, społeczeństwa i człowieka. Istotnym 
elementem opracowanych sylabusów przedmiotowych jest ciągłe i systematyczne 
odwoływanie się do jakże licznych podstaw prawnych działań podmiotów w zakre-
sie kształtowania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego.  

Uwzględnienie w programie kształcenia, wytycznych ministerialnych w zakre-
sie obowiązku realizowania przynajmniej połowy zajęć w formie innej niż wykład, 
tj. w formie seminarium, ćwiczeń lub konwersatorium tworzy możliwości doskona-
lenia u studentów umiejętności analizy dokumentów prawnych, pracy z literatura 
naukową, a także wypowiadania się, występowania przed audytorium, kierowania 
małymi zespołami ludzi. Takie umiejętności są niezwykle istotne we właściwym 
wypełnianiu obowiązków w instytucjach realizujących różne zadania z zakresu 
kształtowania różnych obszarów bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. 


