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Wstęp 
 
Celem działalności dydaktyczno-wychowawczej Uczelni jest przygotowanie 

zawodowe Absolwenta do życia w społeczeństwie, poprzez nabycie przez niego 
niezbędnej wiedzy i umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych. Sytuacji 
kryzysowych, w których najbardziej istotnym elementem jest zdolność do trafnego 
podejmowania decyzji jak i zarządzania w sytuacjach zagrożeń. Wymaga to od 
odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych odpowiednich 
predyspozycji psychicznych i specyficznych kompetencji zawodowych. Dlatego 
zasadniczym celem badań będzie: opracowanie naukowo uzasadnionej koncepcji 
rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych i normatywno-prawnych, zwiększających 
skuteczność kształcenia studentów, szczególnie w zakresie wiedzy teoretycznej  
i umiejętności praktycznych w zapobieganiu i przeciwdziałaniu zagrożeniom. 
Efektem której mają być propozycje zmian w programach kształcenia (przedmioty  
i ich treści) oraz prowadzących zajęcia, jak również bazy dydaktycznej. 

 
Cel naukowy projektu  
Wielowymiarowość współczesnego świata globalnego nie-pokoju, determinuje 

powstawanie nowych zagrożeń. Są one między innymi efektem oddziaływań 
poszczególnych procesów globalizacji, a zwłaszcza pogłębiającej się asymetrii 
poziomu rozwoju gospodarczo-społecznego oraz międzynarodowych konsekwencji 
regionalnych problemów w postaci eksplozji demograficznej w strefie biedy, 
funkcjonowania państw w stanie rozkładu, konfliktów etniczno-religijnych czy 
terroryzmu. W wymiarze społecznym doprowadziły one do pogłębiania się poziomu 
rozwarstwiania społeczeństw i wykreowania konsumpcji jako swoistego stylu życia 
oraz środka pozwalającego na zyskanie prestiżu lub akceptacji środowiskowej, 
doprowadzając w pewnym sensie do zaistnienia sytuacji kryzysowych. Poddana 
temu procesowi społeczność jest przeświadczona, że osobisty interes czy 
upodobania są nadrzędne wobec ogólnospołecznych wartości i wynikających  
z nich zasad postępowania. Upodobania te powinny być traktowane jako prawo  
do zachowania swobód obywatelskich, w tym także do swobodnego wyboru 
stosowanych norm etycznych i moralnych. Konsekwencją wzrastającej 
indywidualizacji postaw oraz pogłębiania się zakresu niezaspokojonych potrzeb 
konsumpcyjnych jest wzrastający poziom frustracji, radykalizacji postaw 
odrzuconych z konsumpcji oraz chęć zastosowania przez tę grupę społeczną 
rozwiązań ekstremalnych – stanowiąc tym samym różne sytuacje kryzysowe. 

Ludzie, tworząc małe wspólnoty, koncentrują swe działania na proteście 
przeciwko społecznym skutkom globalizacji, radykalizując się i przekształcając  
w ugrupowania skrajne o charakterze przestępczym lub fundamentalistycznym. 
Celem ich oddziaływań staje się państwo dobrobytu i społeczność ograniczająca 
im dostęp do oczekiwanego poziomu konsumpcji, tworząc tym samym kolejne 
przesłanki do sytuacji kryzysowej, której formą oddziaływania są przedsięwzięcia 
ukierunkowane na wzbudzanie poczucia powszechnego zagrożenia, czyli napady, 
rozboje oraz działalność o charakterze przestępczym i terrorystycznym. 

Inną konsekwencją przeobrażeń gospodarczych i społecznych jest 
postępująca urbanizacja i uprzemysłowienie, stanowiące niebezpieczeństwo  
dla środowiska ekologicznego i kulturowego człowieka. Katastrofy naturalne, 
techniczne czy też będące konsekwencją działalności człowieka oraz choroby 
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cywilizacyjne stanowią także istotne zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. Jest  
to kolejna grupa sytuacji kryzysowych, których wspólną cechą jest 
nieprzewidywalność i przypadkowość wystąpienia. 

Skala i charakter współczesnych zagrożeń wpływają na powstawanie 
określonych sytuacji kryzysowych, wykluczają skuteczne wyeliminowanie 
wszystkich niebezpiecznych czynników. Mają one swoją dynamikę, są trudne  
do przewidzenia i częstokroć nieznane. Oddziałują one jednak na człowieka i jego 
otoczenie, co nakłada na państwo obowiązek zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa, rozumianego jako wolność od lęku i niepewności. 
Jednym ze środków zapewnienia tak rozumianego bezpieczeństwa jest 
odpowiednie przygotowanie społeczeństwa do reakcji na wystąpienie 
różnorodnych zagrożeń, w tym zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Istotną  
rolę w tym procesie winno odgrywać szkolnictwo na różnych poziomach 
edukacyjnych. Szkoły i uczelnie, a szczególnie posiadające kierunki studiów 
związane ze słowem bezpieczeństwo, nie mogą ograniczyć się tylko do 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i studentom. Muszą one także uczyć, jak: 

- radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych, 
- przeciwdziałać konsekwencjom zdarzeń i zagrożeń, 
- nauczyć studenta samodzielności działania w sytuacji konkretnego 

zdarzenia, 
- zarządzać w sytuacjach kryzysowych. 
Sytuacji kryzysowych, do których mogą doprowadzić zagrożenia: dla życia  

i zdrowia, dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, wywoływane substancjami 
psychoaktywnymi, sieciowe (Internet), naturalne, cywilizacyjne, środowiskowe, 
wojenne i inne. Mając na uwadze powyższe i inne uwarunkowania, celem badań  
w temacie „Przygotowanie studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa do 
zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, będzie: opracowanie naukowo 
uzasadnionej koncepcji rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych i normatywno-
prawnych zwiększających skuteczność kształcenia studentów, szczególnie  
w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zapobieganiu  
i przeciwdziałaniu zagrożeniom. Efektem której mają być propozycje zmian  
w programach kształcenia (przedmioty i ich treści) oraz prowadzących zajęcia, 
jak również bazy dydaktycznej. 

 
Znaczenie projektu  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu jest jedną z liderów 

niepublicznych szkół wyższych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa 
narodowego i wewnętrznego. Dlatego Uczelnia winna kształcić studentów na jak 
najwyższym poziomie, przygotowując ich do pracy w komórkach organów 
administracji i przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa. Z uwagi na zagrożenia, 
jakie występują w środowisku RP (naturalne i cywilizacyjne), wszyscy winniśmy 
być przygotowani do przeciwdziałania im. Szczególne umiejętności w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom winne posiadać osoby funkcyjne, odpowiedzialne  
za bezpieczeństwo na najniższych poziomach administracji publicznej. Mają to być 
między innymi nasi absolwenci, dlatego powyższy temat projektu jest bardzo 
ważny, a jego efektem jest odpowiedź, czy dobrze kształcimy oraz co zrobić, aby 
sprostać wymaganiom. 
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Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu  
Były, są i będą prowadzone badania w różnych środowiskach naukowych  

w kraju i za granicą, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Jednak nie 
prowadzono dotychczas wnikliwych badań, przez pryzmat zagrożeń i umiejętności 
człowieka w zakresie przeciwdziałania im. Dlatego też badania były prowadzone 
trzyetapowo: 

- wejście, student pierwszego roku (pierwszy/drugi semestr) – stan jego 
wiedzy i umiejętności w zakresie oceny i przeciwdziałania zagrożeniom na 
poziomie indywidualnym i zespołowym, 

- wyjście, student trzeciego roku (szósty semestr studiów licencjackich) oraz 
drugiego roku (czwarty semestr studiów magisterskich), 

- ocena absolwentów w miejscu pracy oraz nauczycieli akademickich. 
Pozwoliło to na zdobycie nowej wiedzy niezbędnej do weryfikacji modeli 

kształcenia w WSB. 
 
Metodyka badań 
Metodyka badań podporządkowana będzie rozwiązaniu głównego problemu 

badawczego: Jakie treści kształcenia i metody prowadzenia zajęć zapewnią dobre 
przygotowanie Absolwenta WSB do zarządzania w sytuacjach kryzysowych,  
oraz jaka baza gabinetowa ma zapewnić jego realizację? Badania zostaną 
przeprowadzone na podstawie badań ankietowych/kwestionariuszy oraz 
sprawdzianów umiejętności praktycznych, w różnych grupach studenckich/ 
specjalnościach – wśród studentów WSB i, dla porównania, w ramach współpracy 
w innych uczelniach, jak również w instytucjach administracji publicznej. Większość 
zagadnień w obrębie bloków badawczych będzie rozpatrywana w odpowiedzi  
na pytania: 

- Jak rozpoznawać? 
- Jak zapobiegać? 
- Jak reagować i zarządzać? 
- Jak przywracać? 

uogólniając odpowiedź na pytanie: Czy w Polsce i Uczelni programy są adekwatne 
do wyzwań, zagrożeń i umiejętności przeciwdziałania im? 

 
Wymierny, udokumentowany efekt podjętego problemu  
To propozycje programowe. Rozwiązania cząstkowe były prezentowane na 

konferencjach naukowych oraz problematyka ta była tematyką prac dyplomowych, 
szczególnie magisterskich, wydanych publikacji: książek, artykułów itp., jak również 
propozycji realizacji procesu dydaktycznego wyrażonych w kartach przedmiotu. 
Wszystko w aspekcie realizacji efektów kształcenia, założonych w dokumentach 
normatywnych. 

Prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI 
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