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O potrzebie kształcenia online  
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Abstrakt

Ciężar zapewnienia bezpieczeństwa publicznego leży na wielu wyspecjalizowanych instytu-
cjach. W Rzeczypospolitej Polskiej funkcję tę realizują w szczególności: Policja, Straż Graniczna, 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, 
straże miejskie (gminne). Przyjmując, że dążenie do zrozumienia prawdy i przekazywanie 
mądrości z pokolenia na pokolenie jest szczególnie wzniosłą działalnością człowieka oraz 
dostrzegając wielką rolę nauki w tworzeniu cywilizacji, określa się dogmaty funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej. Na skutek tego uczelnie oraz 
inne instytucje badawcze przeprowadzają misję o szczególnym znaczeniu dla państwa, win-
dują jednocześnie niekwestionowany wkład w oryginalność gospodarki oraz przyczyniają się 
do rozwoju kultury, a dodatkowo współkształtują kanony obowiązujące w życiu publicznym. 

Misją niniejszej publikacji jest aproksymacja czytelnikowi występujących teorii i definicji 
dotyczących potrzeby szkolenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
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Need of Educating the People  
about the Public Safety Online 

Abstract 
The duty of ensuring the public safety lies on many specialized institutions. In the Republic 

of Poland this function, in particular, is fulfilled by the following institutions: Police, Border 
Guard, the Internal Security Agency, State Security Services, Military Police , municipal guards 
(commune). Assuming that the aspiration to find the truth and to hand the knowledge down 
from generation to generation is the particularly important human activity and noticing 
the fundamental .role of science in creating civilizations, the principles of higher education 
and scientific activity are determined. Because of that, the universities and other research 
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institutions carry out the mission of the particular importance for the state. They also have 
the indisputable contribution to the development of culture and innovation of the economy, 
as well as they are co-shaping the standards being applicable in the public life.

The intention of the paper is to introduce the theories and definitions dealing with the 
necessary online training concerning the public safety.

Keywords: education, public safety, online, threats

Wstęp
Bezpieczeństwo, choć jest przedmiotem poznania naukowego, dopiero kilka lat temu 
doczekało się w Polsce wyodrębnienia w dziedzinie nauk społecznych jako samodzielna 
dyscyplina naukowa [1, 2, 3]. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe zwią-
zane z wszelkimi aspektami eksploracji bezpieczeństwa, w tym m.in. porządkowaniem 
języka, jego opisu oraz tworzeniem procesów poznania. Efektem tego jest dorobek 
naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi badania 
bezpieczeństwa [4, s. 1].

Problematyka bezpieczeństwa znajduje swoje należne miejsce w wielu wartościo-
wych opracowaniach. Podobnie traktuje się zagrożenia, które z punktu semantyczne-
go są antonimem bezpieczeństwa. Autorzy przedstawiają je w sposób zróżnicowany. 
Przenosi się to w naturalny sposób na sprawy dotyczące typologii bezpieczeństwa 
i zagrożeń. Dotyczy to również bezpieczeństwa publicznego [5, s. 22–27].

Specjaliści różnych dziedzin i dyscyplin naukowych potrzebę bezpieczeństwa 
umiejscawiają w grupie potrzeb podstawowych każdego podmiotu bezpieczeństwa, 
stanowiących jedną z najważniejszych, zarówno dla jednostki, jak i grupy, czy też szerzej 
całych społeczeństw. Jego zaspokojenie determinuje sprawność indywidualną, która 
przekłada się, m.in. na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój państwa [6, s. 7]. Należy 
podkreślić, że kryterium potrzeby nie jest jedynym w identyfikacji bezpieczeństwa 
(w tym bezpieczeństwa publicznego). 

Na podstawie analizy opracowań naukowych oraz dokumentów można przyjąć, że 
bezpieczeństwo publiczne to ogół przedsięwzięć i instytucji chroniących mieszkańców 
oraz dobra ogólnonarodowe, porządek i suwerenność państwa przed objawami godzą-
cymi w obowiązujący porządek prawny oraz tymi, które mogą zakłócić niezagrożone 
funkcjonowanie obywateli. Sytuacje niebezpieczne dla bezpieczeństwa publicznego 
mogą mieć charakter wewnętrzny oraz zewnętrzny, czyli znajdują się tu ingerencje ze 
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strony różnych podmiotów państwowych w sprawy oraz konflikty i napięcia społeczne. 
Nierzadko zagrożenia te zakłócają ład społeczny, co wpływa na poczucie niesprawied-
liwości w społeczeństwie oraz niewystarczającej kontroli państwa nad tego typu zjawi-
skami. Bezpieczeństwo publiczne dotyczy każdej sfery życia społeczeństwa, państwa 
oraz jego organów, instytucji publicznych, a także organizacji społecznych. Dlatego 
instytucje państwowe powinny być gotowe do zapobiegania wszelkim zagrożeniom, 
a w przypadku ich zaistnienia – do reagowania oraz podjęcia działań prewencyjnych 
lub represyjnych. 

1. Proces kształcenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wymaga od państwa powołania i utrzymania 
wielu instytucji wyposażonych w stosowne kompetencje, których działalność oparta 
jest na systematycznym kształceniu przez wyspecjalizowane ośrodki akademickie 
(na potrzeby artykułu uznano, że ośrodki akademickie, to państwowe lub prywatne 
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego, regulujące problematykę szkolnictwa wyższego i nauki) i ośrodki kształcenia 
(na potrzeby artykułu uznano, że ośrodki kształcenia to państwowe lub prywatne 
placówki, których zadaniem jest kształcenie w celu zdobycia zawodu i doskonalenie 
zawodowe dorosłych). 

Celem funkcjonowania tych ośrodków jest, m.in. wyposażanie w wiedzę pracow-
ników określonych instytucji oraz ich permanentne doskonalenie zawodowe z wyko-
rzystaniem innowacyjnych metod i środków kształcenia. Jest to zadanie złożone ze 
względu na to, że zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, niezależnie od ich źródeł, 
mogą wystąpić w każdej sytuacji, miejscu i czasie. 

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego spoczywa na wielu wyspe-
cjalizowanych instytucjach. W Rzeczypospolitej Polskiej funkcję tę spełniają w szcze-
gólności: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba 
Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, straże miejskie (gminne). 

Uznając, że zmierzanie do poznania prawdy i transferowania wiedzy z pokolenia 
na pokolenie jest nadzwyczaj szlachetną działalnością człowieka oraz zauważając fun-
damentalną rolę edukacji w tworzeniu cywilizacji, definiuje się normy funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego i działalności naukowej, opierając się m.in. na tym, że:

• obowiązkiem organów władzy i administracji publicznej jest tworzenie warunków 
dla prowadzenia badań naukowych oraz autonomii społeczności akademickiej;



• uczelnie oraz inne placówki badawcze realizują posłannictwo o wyjątkowym zna-
czeniu dla państwa, wnoszą jednocześnie niekwestionowany wkład w innowacyj-
ność gospodarki oraz wpływają na rozwój kultury, a także współkształtują standardy 
obowiązujące w życiu publicznym.

2. Wymagania wobec współczesnego szkolnictwa wyższego

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego precyzyjnie określają normy funkcjo-
nowania szkolnictwa wyższego i nauki. Misją szkolnictwa wyższego i nauki jest pro-
wadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie 
postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu 
gospodarki opartej na innowacjach [7]. Przepisy prawa nakładają na szkolnictwo 
wyższe działania ukierunkowane na poszanowanie schematów oraz standardów mię-
dzynarodowych, zasad etycznych, jak również dobrych praktyk w zakresie edukacji 
i działalności naukowej. 

Przyczynę zmian zachodzących w wielu aspektach życia publicznego należy upa-
trywać m.in. w upowszechnianiu się technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(ang. information and communication technologies – ICT), w tym przede wszystkim 
Internetu. Stał się on podstawową przesłanką techniczną nowego społecznego ładu 
informacyjnego rozumianego jako pewien kompleks społecznych norm, procesów 
i systemów informacyjnych oraz zasobów informacji, na których podstawie funkcjonują 
społeczeństwa, państwa i ich gospodarki.

Rozwój technologii teleinformatycznych oraz możliwość ich zastosowania —  
np. w: biznesie (e-commerce), rządzie (e-government), administracji (e-administration), 
edukacji (e-learning), służbie zdrowia (e-health) i pracy (tele-praca) – kreują nową 
sytuację polityczną dla władzy i pociągają za sobą konieczność podjęcia przez nią 
decyzji strategicznych.

Europejskie społeczeństwo informacyjne dąży do osiągnięcia podobnego stanu 
rozwoju jak społeczeństwo Stanów Zjednoczonych Ameryki. W USA każdemu oby-
watelowi zapewnia się dostęp do informacji zapisanej za pomocą dźwięków, pisma, 
obrazu, a przekazywanej przez najnowocześniejsze urządzenia pod względem tech-
nicznym. Unia Europejska określiła warunki i strategię rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego [8, s. 25–43]. W Polsce wytyczono cele i kierunki rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w 2000 r. [9]. Do priorytetów zaliczono: rozbudowę infrastruktury 
telekomunikacyjnej i otwarcie rynku telekomunikacyjnego w UE, zmiany prawne, 
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dystrybucję informacji i technologii, obniżenie cen i promocję rozwiązań pozwa-
lających na zmniejszenie kosztów edukacji społeczeństwa, zwiększenie możliwości 
samokształcenia, wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwach i administracji 
państwowej, pracę „na odległość” za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej 
[10, s. 10]. Ponadto powołany do życia został m.in. program edukacyjny „Uczenie się 
przez całe życie”. Do jego flagowych celów zaliczano m.in. wzmocnienie współpracy 
pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie edukacji, wymiany 
międzynarodowej studentów i nauczycieli.

W tym też kontekście należy zauważyć, że społeczeństwo informacyjne XXI w., jako 
populacja ludzi twórczych, przedstawia nowe potrzeby wobec edukacji. Ich realizacja 
może pozytywnie wpłynąć na lepsze funkcjonowanie nowego pokolenia w świecie sieci 
komputerowych i innowacyjnych technologii. Wiedza nie jest jedynym elementem 
wykształcenia, najistotniejsze jest to, jak człowiek potrafi nią operować i efektywnie 
wykorzystać. Ważne jest również to, jak na podstawie posiadanej wiedzy tworzyć nową. 
Społeczeństwo informacyjne to populacja ludzi otwartych na nowe możliwości [11, s. 7]. 

Dokonujące się w Polsce zmiany społeczne, gospodarcze, a przede wszystkim 
członkostwo w Unii Europejskiej, nakładają na systemem kształcenia coraz wyższe 
wymagania. W zatwierdzonych dokumentach Komisji Europejskiej konieczne jest 
uwzględnienie zmian dokonujących się w procesach kształcenia we współczesnym 
społeczeństwie informacyjnym. Akceptacja UE na rzecz rozwoju nowych technologii 
informatycznych odzwierciedla swój wyraz we wsparciu finansowym różnych projek-
tów badawczych, których zasadniczym celem jest wykorzystanie i upowszechnianie 
e-learningu. W największych krajach rozwiniętych gospodarczo, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, specjaliści opracowują i wdrażają długofalowe procesy rozwoju go-
spodarki, gdzie istotną rolę stanowi kształcenie z wykorzystaniem możliwości telein-
formatycznych. 

Obecnie e-learning stanowi jedną z najdynamiczniej rozkwitających gałęzi na 
rynku technologii informatycznych. To nowoczesne spojrzenie na proces kształcenia 
cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Ponadto należy zauwa-
żyć, że e-learning wkracza do różnych sektorów polskiej edukacji i nauki. Od wielu 
lat dyskutuje się nad kształtem e-learningu i jego efektywnością. Dostępne metody 
kształcenia nie są wystarczająco sprawne i niejednokrotnie wnoszą zakłócenia w co-
dziennym funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. Niezbędne jest zatem dostosowanie 
istniejącego schematu rozpowszechniania wiedzy do międzynarodowych standardów, 
wyposażenie systemu w efektywniejszy mechanizm dokonujący pomiaru wymaganej 
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wiedzy i umiejętności oraz mechanizm sprawniejszego reagowania na przejawy jej 
braku. Rozwiązaniem tego problemu może być racjonalne wykorzystanie e-learningu 
na poziomie szkół wyższych do wspomagania realizowanego procesu dydaktycznego. 

Poziom techniczny i możliwości dostępnych obecnie technologii i narzędzi do 
nauczania zdalnego są w stanie konkurować z wymaganiami stawianymi programom 
kształcenia w formie tradycyjnej. 

Do przełamania pozostaje przede wszystkim bariera psychologiczna. Niektórzy 
nie potrafią wyobrazić sobie, że klasa wirtualna może zastąpić klasę tradycyjną, ani 
sytuacji, w której wykładowca prowadzący szkolenie online, konkurowałby z naucza-
niem tradycyjnym pod względem jakościowym i efektywnościowym. Tymczasem za 
możliwościami tymi przemawiają nie tylko oszczędności, ale również szeroki wachlarz 
możliwość prezentacji materiałów multimedialnych.

W większości przypadków zaporą dla nauczania zdalnego jest brak wiedzy z zakresu 
rzeczywistych możliwości dostępnych narzędzi teleinformatycznych i zaufania, jaki 
cechował panujące odczucia wobec komputerów na początku lat 90. XX w. Tymczasem 
dobrze przygotowane i realizowane szkolenie wirtualne, opierające się o najnowsze 
osiągnięcia distance learning, może nie tylko konkurować z konwencjonalnym sposo-
bem realizowania zajęć, ale w wielu aspektach być od nich efektywniejsze. Zapewne nie 
wszystkiego da się nauczyć online, jednak w wielu dziedzinach ta metoda kształcenia 
jest wręcz wskazana. 

W obecnej sytuacji, przy tak dynamicznym rozwoju społeczeństwa oraz powstawa-
niu coraz to nowszych form przestępczych, rozwój możliwości szkoleniowych w takiej 
formie jest niezbędny.

Zapotrzebowanie na dobrze wyspecjalizowaną w tematyce bezpieczeństwa pub-
licznego kadrę wzrasta z roku na rok od kilku lat. Odpowiedzią jest poszerzanie oferty 
kształcenia w tym zakresie na uczelniach wyższych. Studia w tym kierunku mają na celu 
wykszkolenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w tematyce sprawnego 
funkcjonowania współczesnego państwa, działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa 
osób i mienia oraz nabycia kompetencji społecznych pozwalających na zatrudnienie 
w strukturach podlegających resortowi spraw wewnętrznych. Propozycje edukacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego są odpowiedzią na braki kadrowe organów 
administracji publicznej. 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa oraz wewnętrzna poszcze-
gólnych państw wymusiła konieczność powołania w szkołach wyższych kierunków 
nauczania w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, które przygo-
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tują specjalistów wyposażonych w fachową wiedzę i umiejętności praktyczne. Dyplom 
ukończenia studiów z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwia absolwentowi 
zatrudnienie w organach służb państwowych powołanych do ochrony bezpieczeństwa 
oraz porządku publicznego, a także w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem 
publicznym o zasięgu międzynarodowym.

Obowiązujący porządek prawny pozwala na to, aby część efektów uczenia się 
objętych programem studiów, mogła być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online, przy wykorzystaniu infrastruk-
tury informatycznej i zapewnieniu synchronicznej oraz asynchronicznej interakcji 
między studentami a osobami prowadzącymi zajęcia [7, art. 67]. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określił warunki, 
w drodze rozporządzenia, jakie muszą być zapewnione, aby zajęcia dydaktyczne 
mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
oraz maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego 
kształcenia [7, art. 81]. Przepisy dotyczące tej formy kształcenia ewoluowały już nie-
jednokrotnie, np. rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, 
aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość [12]. W przedmiotowym rozporządzeniu zakłada-
no, że zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów, przy uwzględnieniu ich 
specyfiki, na wszystkich poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych [13]. Uczelnia prowadząca zajęcia dydaktyczne musiała posiadać kadrę 
nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz m.in. zapewnić 
łatwy dostęp do infrastruktury informatycznej, a także oprogramowania umożli-
wiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a osobami 
prowadzącymi zajęcia. Założenie, że materiały dydaktyczne muszą być opracowane 
i dostępne w formie elektronicznej nakładało obowiązek bieżącej kontroli aktywności 
przez prowadzących e-zajęcia.

Ponadto uczelnia była obowiązana zorganizować cykl szkoleń dla studentów przy-
gotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na odległość. Weryfikację nabytych przez uczestników 
szkolenia wiedzy i umiejętności należało prowadzić w sposób zapewniający realizację 
wymagań określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków stu-
diów oraz poziomów kształcenia.
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Zajęcia, zgodnie z najnowszymi zmianami, mogą być prowadzone z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie następujące 
wymagania:

• nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich 
realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja 
zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię;

• dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchronicz-
ną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi 
i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;

• zapewniony został dostęp do materiałów dydaktycznych opracowanych w formie 
elektronicznej;

• studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi 
i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii;

• weryfikacja osiąganych przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez 
bieżącą kontrolę postępów w nauce, prowadzonych w formie egzaminów i zaliczeń 
kończących określone zajęcia, które odbywają się w siedzibie uczelni lub w jej filii;

• studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach [14].
Jednak to nie koniec zmian. Do rozporządzenia MNiSW z 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów, w grudniu 2018 r. powstał projekt zmian, w myśl którego minister 
odpowiedzialny za sprawy szkolnictwa wyższego i nauki określi szereg zagadnień 
związanych z prowadzeniem studiów, m.in. wymagania dotyczące prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalną liczbę 
punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia.

Uczestnicy szkoleń e-learningowych zdobywają wiedzę i kształtują swoje umie-
jętności uczestnicząc w multimedialnych, interaktywnych kursach, laboratoriach, 
dyskusjach online oraz konferencjach. Korzystają z interaktywnych testów, materiałów 
multimedialnych, biorą udział w quizach oraz grach symulacyjnych. Zastosowane 
w szkoleniach online formy kształcenia, są dostępne dla ich odbiorcy z poziomu prze-
glądarki internetowej, dzięki czemu uczestnik kursu podejmuje naukę bez konieczności 
opuszczenia swojego stanowiska pracy czy miejsca przebywania. Forma szkolenia 
zależy od jego charakteru oraz stosowanej technologii.

Uwzględniając kryteria przekazu, można wyróżnić formę: podawczą, interaktywną, 
współpracy. Natomiast ze względu na tryb uczestniczenia w kursie, wyróżniono formę 
asynchroniczną, synchroniczną oraz mieszaną (ang. blended learning). Ta ostatnia 
forma jest najbardziej efektywna i najpopularniejsza. Ze względu na tryb dostępu do 
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kursu wyróżnia się formę off-line, polegającą na możliwości korzystania z materiałów 
szkoleniowych bez konieczności stałej komunikacji z portalem szkoleniowym oraz 
on-line, która wymaga stałego połączenia z platformą szkoleniową. Natomiast ze 
względu na przekaz informacji do systemu wyróżnia się formę bez śledzenia (ang. 
no tracking), w której trakcie system zarządzający nie gromadzi informacji na temat 
postępu użytkownika w szkoleniu, jak to ma miejsce ze śledzeniem nauczania (ang. 
tracking), w którym zwraca się szczególny nacisk na postęp nauczania i śledzenie 
wyników uczestników e-szkolenia [15, s. 15–16].

Intensywny rozwój cywilizacyjny niesie za sobą również przemiany w formach 
zarówno nauczania, jak i uczenia się. E-szkolenia są innowacyjną, interaktywną formą 
kształcenia, docenianą przede wszystkim przez przedsiębiorstwa, osoby indywidualne, 
a także uczelnie wyższe.

Internet oswobodził edukację. Z jakiejś przyczyny można sięgać dalej, głębiej, 
nieustannie poznawać to, co interesuje, motywuje, inspiruje do działania także w za-
kresie bezpieczeństwa publicznego. Nauka nad innowacyjnymi metodami i środkami 
kształcenia pracowników instytucji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo pokazuje, 
że dotychczas problem ten nie został poddany sensownej, dogłębnej analizie i ocenie. 
Co prawda różne tematy dotyczące problemu naukowego znajdują swe miejsce w pra-
cach polskich badaczy, jednak odgrywają tylko rolę tła dla głównych wątków badań. 
Powoduje to brak pełnego i pogłębionego obrazu tego zagadnienia. 

Na rynku wydawniczym znajdują się również pozycje dotyczące e-learningu, lecz 
nie odnoszą się one do bezpieczeństwa publicznego, a przede wszystkim do trzech 
grup zagadnień:
1) ogólnych,
2) teorii i praktyki nauczania,
3) aspektów technicznych.

W grupie pierwszej należy wskazać opracowania: Marka Hyli [16], Alana Clarke’a [17], 
Jacka Z. Górnikiewicza [18], Józefa Bednarka oraz Ewy Lubiny [19], Mirosława J. Kubia-
ka [20, 21], a także Henryka Sroki i Stanisława Stanka [22]. W drugiej grupie czołowe 
miejsca zajmują prace: Jerzego Mischke [23], Zbigniewa Kramka [24], Jacka Woźniaka 
[25], Stanisława Szabłowskiego [26] oraz Grażyny Penkowskiej [27]. W trzeciej grupie 
mieszczą się opracowania: Barbary Gocłowskiej i Zdzisława Łojewskiego [28], Józefa 
Bednarka [29], Adama Stecyka [30] oraz Jacka Z. Górnikiewicza [31]. Do tej pory ani 
w Polsce, ani w innych krajach UE nie powstała żadna praca naukowa omawiająca 
zagadnienia dotyczące innowacyjnych metod i środków kształcenia pracowników  
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odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w sposób pełny i wyczer-
pujący. Dotyczy to w szczególności kształcenia realizowanego na uczelniach wyższych 
specjalizujących się w tego rodzaju kształceniu. A zatem zbadanie gruntu e-learningu 
na uczelniach wyższych i ich możliwości doskonalenia kształcenia w zakresie bezpie-
czeństwa państwa stanowi wielkie wyzwanie dla nauk o bezpieczeństwie. 

Podsumowanie

Szkolnictwo wyższe pełni ważną rolę w tworzeniu i rozwoju cywilizacji. Zasady ist-
nienia szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej odnoszą się 
m.in. do tego, że uczelnie oraz inne instytucje badawcze realizują misję o wyjątkowym 
znaczeniu dla państwa, wnoszą równolegle niekwestionowany wkład w innowacyjność 
gospodarki, a także przyczyniają się do rozwoju kultury oraz współkształtują wzorce 
obowiązujące w życiu publicznym. Główną rolę odgrywają tu przede wszystkim uczel-
nie wyższe kształcące w odniesieniu do bezpieczeństwa publicznego, z tego też względu 
powinny prowadzić swoją działalność opartą o najwyższe standardy.

Istotną jednak przesłanką, wskazującą na potrzebę szkolenia online w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego oraz konieczność wypracowania oryginalnego spojrzenia 
na edukację są nie tylko zmiany społeczne i gospodarcze spowodowane aktywnym 
rozwojem mediów i technologii informatycznych, ale także wymagania, jakie stawia 
przed nami Unia Europejska. 
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