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YNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – INTERDYSCYPLINA 

CZY ZŁUDZENIA 

W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia techniczne 

organizacyjne poprzedzające otwarcie nowego kierunku studiów inżynierii 

stwa. Opisano sposoby i metody przygotowywania materiałów informacyjnych 

cych nowy kierunek studiów. Omówiono odpowiedzialność uczelni za tre

formacyjnych. Pokazano wpływ doboru przedmiotów kierunkowych na 

studentów i ich przyszłą przydatność zawodową. 
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ąc programy dydaktyczne, zwłaszcza w grupie przedmiotów 

kierunkowych i uzupełniających, odnieść można wrażenie, iż uczelnie nie za

 o tym, że studentów zdobywa się nie mirażem, ale przede 

ystkim wiarygodnością i odpowiedzialnością za perspektywy zawodowe 

absolwentów. Przy masowym rozwoju inżynierii bezpieczeństwa jako nowego 

diów nie może nas dziwić występujące zjawisko negatywnego o

ci studentów, którzy w ich mniemaniu zostali oszukani. Zostali 

oszukani, ponieważ zakres przedmiotów na inżynierii bezpiecze

zasadzie nie odbiega od zakresu przedmiotów na innych kierunkach, a zd
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wodnia ich komentarzy sprowadza się do stwierdzeń typu: „Jeśli chodzi o wy-

dział inżynierii bezpieczeństwa to ja nie widzę żadnej różnicy. Przedmioty są te 

same, wykładowcy w sumie też. Różnica jest jedynie w punktach potrzebnych 

do warunku”. 

Z przedstawionego cytatu, a nie jest to cytat najbardziej radykalny, wyni-

ka jednoznacznie, że w części uczelni uruchamiających kierunek studiów inży-

nieria bezpieczeństwa zapomniano o podstawowej zasadzie, mówiącej, że nowy 

kierunek studiów to nowe wyzwanie dla uczelni uruchamiających ten kierunek, 

to nowe wyzwanie dla kadry dydaktycznej uczelni, to nowe wyzwanie dla bazy 

dydaktyczno-laboratoryjnej, to nowe wyzwanie dla studentów podejmujących 

naukę na tym kierunku, to nowe wyzwanie dla przyszłych absolwentów, którzy 

w przyszłości opuszczą mury uczelni. Nowy kierunek studiów to również nowe 

wyzwanie dla uczelni w zakresie rozpropagowania kierunku studiów i poszcze-

gólnych specjalizacji kierunku oraz kwalifikacji absolwentów u przyszłych 

pracodawców. Należy również pamiętać, że inżynier bezpieczeństwa to nowe 

wyzwanie na drodze do formalno-prawnego przyporządkowania nowego zawo-

du strukturom bezpieczeństwa zarówno w zakładach przemysłowych o wyso-

kim stopniu ryzyka, w obiektach budowlanych o złożonych, jak i zintegrowa-

nych systemach bezpieczeństwa, instytucjach związanych z systemami ochrony 

i bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych. 

Analizując aktualne uwarunkowania prawne w obszarze unormowań da-

jących podstawę do zatrudniania absolwentów wydziałów inżynierii bezpie-

czeństwa, stwierdzić można, że w niektórych obszarach gospodarczych i admi-

nistracji takie podstawy rzeczywiście występują. Bardzo poważne podstawy 

występują w przypadku absolwentów Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa ze 

specjalizacją zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Ustawa Kodeks 

pracy stwarza dla absolwentów tego kierunku różnorodne formy i możliwości 

zatrudnienia. Inżynier bezpieczeństwa ze specjalizacją zarządzanie bezpieczeń-

stwem i higieną pracy może być zatrudniony na samodzielnym stanowisku 

z zakresu BHP, może być zatrudniony w zakładowych komórkach BHP, może 

pełnić funkcję społecznego inspektora pracy, może być zatrudniony na stanowi-

sku pracy niezwiązanym z BHP i może jednocześnie pełnić funkcję związaną 

z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. Najbardziej jednak ciekawą 

możliwością, jaką stwarza Kodeks pracy, jest możliwość tworzenia własnej 

firmy usługowej. Firmy, która świadczyć może usługi z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy dla zewnętrznych jednostek gospodarczych i administracyjnych. 

Popyt na tego typu firmy jest duży, gdyż pozwala to jednostkom gospodarczym 

i administracyjnym na odciążenie funduszu płac, co w chwili obecnej jest bar-

dzo wysoko cenione, gdyż koszty związane z realizacją funkcji BHP przez jed-

nostki zewnętrzne wchodzą w koszty firm i zakładów. Aktualnie istnieją już 

tego typu firmy, a studenci Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa ze specjaliza-
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cją zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy są tam cenionymi pracowni-

kami zatrudnionymi na umowy zlecenia. 

Wydziały Inżynierii Bezpieczeństwa ze specjalizacją zarządzanie bezpie-

czeństwem i higieną pracy, które realizują rozszerzone programy studiów  o za-

gadnienia bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego stwarzają studentom 

możliwość zastosowania uproszczonej procedury do uzyskania uprawnień in-

spektora i specjalisty ochrony przeciwpożarowej. Na przykład uprawnienia 

inspektora ochrony przeciwpożarowej po tej specjalizacji można uzyskać już po 

internetowym kursie. Uzyskanie dodatkowych uprawnień inspektora oraz spe-

cjalisty ochrony przeciwpożarowej stwarza absolwentom możliwość uzyskania 

dwuzawodowej specjalizacji, co jest bardzo dobrze widziane przez pracodaw-

ców, ponieważ i w tym przypadku pozwala na ograniczenie funduszu płac. 

Uzyskanie dodatkowych uprawnień inspektora oraz specjalisty ochrony prze-

ciwpożarowej ma szczególnie istotne znaczenie dla absolwentów, którzy zde-

cydują się na utworzenie po studiach własnych firm usługowych, gdyż upraw-

nienia te zdecydowanie rozszerzą ich zakres merytorycznego działania. Planu-

jąc perspektywy swojego rozwoju zawodowego student powinien pamiętać 

o podstawowej zasadzie, że w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych ten, 

kto pozwoli na ograniczenie funduszu płac, będzie miał pierwszeństwo w za-

trudnieniu przed każdym innym kandydatem do zatrudnienia. Bardzo poważne 

podstawy występują w przypadku absolwentów Wydziałów Inżynierii Bezpie-

czeństwa Pożarowego. W ustawie o ochronie przeciwpożarowej zapisano na-

stępujące uwarunkowania: „Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu powstaniu i rozprzestrzenianiu 

się pożaru, nie zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, powinny 

posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenia specjalistów ochrony 

przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bez-

pieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa”. 

Moim zdaniem można pogratulować pracownikom z Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy nie 

tylko jako pierwsi utworzyli rzeczywiście interdyscyplinarny kierunek studiów, 

jakim jest inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, ale również na trwale wpisali 

ten kierunek w struktury organizacyjne ochrony przeciwpożarowej. Osobiście 

uważam, że jest to wyrazem wielkiej troski o losy absolwentów, jak i również 

troski o poziom ochrony przeciwpożarowej w skali kraju. Te dwa kierunki stu-

diów inżynierii bezpieczeństwa wpisały się na trwałe w obszar kształcenia wyż-

szego, a nabyta wiedza rzeczywiście będzie interdyscyplinarna. Nie mniej jed-

nak uważam, że korzystając z wzorców wypracowanych przez Państwową Straż 

Pożarną w szerokim ujęciu, powinniśmy stworzyć szeroko zakrojoną akcję in-

formacyjną realizowaną zarówno przez uczelnie, jak i przez studentów, 

w wyniku której zarówno posłowie, ministrowie, Główny Inspektor Państwo-
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wej Inspekcji Pracy, a także kierownicy urzędów centralnych dowiedzieliby się, 

że posiadają rzeszę bardzo dobrze wykształconych inżynierów bezpieczeństwa 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Inżynierów bezpieczeństwa, którym 

warto zaufać, ale którym trzeba stworzyć warunki, aby mogli pokazać swoje 

możliwości. Państwowa Straż Pożarna udowodniła, że w ustawie również moż-

na zapisać trwałe miejsce dla inżynierów bezpieczeństwa ze specjalizacją za-

rządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Sądzę, że przy naprawdę szerokim 

zaangażowaniu przy kolejnej nowelizacji kodeksu pracy, byłoby to możliwe. Po 

zaprezentowanych tak pozytywnych perspektywach dla kierunku studiów inży-

nieria bezpieczeństwa myślę, że przyszedł czas, aby sprawdzić, gdzie i czy wy-

stępują zasygnalizowane w tytule zjawiska – złudzenia. Z pierwszym sympto-

mem zjawiska złudzenia spotkamy się, gdy zaczniemy czytać ulotki informa-

cyjno-rekrutacyjne niektórych uczelni, w których na przykład w następujący 

sposób przedstawia się sylwetkę absolwenta inżynierii bezpieczeństwa:  

Absolwent studiów inżynieria bezpieczeństwa uzyskuje przygotowanie w 

zakresie skutecznego rozwiązywania problemów złożonych związanych 

z zapobieganiem, przygotowaniem i usuwaniem negatywnych skutków wywo-

łanych bezpośrednio lub pośrednio  przez zjawiska naturalne oraz niepożądane 

rezultaty współczesnej cywilizacji. W szczególności absolwent uzyskuje umie-

jętności w zakresie: szybkiego rozpoznawania i walidacji zagrożeń wynikają-

cych z awarii przemysłowych i budowlanych, wypadków komunikacyjnych 

i lotniczych, zagrożeń bezpieczeństwa cywilizacyjnego, chemicznego, pożaro-

wego, wybuchowego, drogowego oraz informatycznego. Absolwent uzyskuje 

skuteczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i skutecznej koordynacji  

ziałań ratowniczych podczas awarii, katastrof, klęsk żywiołowych i innych zda-

rzeń nadzwyczajnych i posiada kwalifikacje do ich prowadzenia, poznaje też 

strukturę i zasady funkcjonowania instytucji i systemów dedykowanych dla 

prowadzenia takich działań oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony da-

nych osobowych. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zagad-

nień ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.  

Nie trzeba być specjalistą ani też doświadczonym pedagogiem, żeby 

stwierdzić, że żaden student przez te parę semestrów po odliczeniu zajęć pod-

stawowych takiej wiedzy i w takim zakresie posiąść nie może. Nie znam też 

uczelni, która dysponowałaby bazą dydaktyczną i laboratoryjną do rzetelnego 

i merytorycznego tak doskonałego wykształcenia studentów. Nie znam uczelni, 

która w tak krótkim czasie, jakim są studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeń-

stwa, potrafiłaby skutecznie przekształcić studenta w absolwenta, który posiada 

skuteczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i skutecznej koordynacji 

działań ratowniczych podczas awarii, katastrof, klęsk żywiołowych i innych 

zdarzeń nadzwyczajnych i posiada kwalifikacje do ich prowadzenia, zna struk-

turę i zasady funkcjonowania instytucji i systemów dedykowanych dla prowa-

dzenia takich działań oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony danych 
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osobowych. Pokazałem tę ulotkę kilku doświadczonym ratownikom 

z wieloletnim stażem. Niestety, ze względów estetycznych nie mogę zacytować 

ich komentarzy. Innym przykładem złudzenia kształcenia Inżynierów bezpie-

czeństwa są programy nauczania oraz wykazy przedmiotów kierunkowych, 

zwłaszcza na wydziałach o niezidentyfikowanych specjalizacjach. Przykładem 

może być informacja dla kandydatów na studia inżynierii bezpieczeństwa 

o niezidentyfikowanej specjalizacji zamieszczona w ulotce jednej z uczelni.  

Celem kształcenia na tym kierunku jest nauczenie inżyniera XXI wieku 

nowego myślenia polegającego na tym, że przy rozwiązywaniu problemów 

związanych z działalnością człowieka nadrzędną zasadą jest bezwarunkowe 

bezpieczeństwo. Program studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa 

obejmuje problematykę bezpieczeństwa w procesie projektowania, wytwarzania 

i eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji technicznych, obiektów. Z zakresu 

inżynierii bezpieczeństwa studenci poznają problematykę bezpieczeństwa doty-

czącą znajomości istnienia i prognozowania możliwych zagrożeń naturalnych 

i cywilnych oraz ich skutków. 

Tak zaprojektowane i realizowane programy dydaktyczne nie mogą za-

owocować absolwentem inżynierii bezpieczeństwa – specjalistą interdyscypli-

narnej dziedziny. Taki absolwent to będzie kaleka zawodowy w inter-

dyscyplinarnej dziedzinie. To będzie kaleka zawodowy z własnego wyboru, 

dokonanego na podstawie mirażu zaprezentowanego przez niektóre uczelnie. 

Takie studia i tacy absolwenci to właśnie będzie – złudzenie.  
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