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przez ekspertów - członków Komisji Certyfikacyjnej  
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Wyższych „Uczelnia Liderów” (2016) 

 
 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego  
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie 

 
 

Niniejsza recenzja przygotowana została w ramach postępowania 

ewaluacyjnego w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji 

Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Zgodnie z par. 13-19 Regulaminu 

Programu oceny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i 

Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie dokonano na podstawie: 1) 

analizy danych zawartych w ankiecie certyfikacyjnej wypełnionej przez 

uczelnię; 2) analizy dokumentów i aktów prawa wewnętrznego, w tym 

statutów, regulaminów i wzorów umów stosowanych przez uczelnię; 3) 

analizy informacji pozyskanych w toku certyfikacji z instytucji nadzoru 

i kontroli; 4) analizy danych statystycznych odnoszących się m.in. do 

sytuacji demograficznej w otoczeniu lokalno-regionalnym uczelni; 5) 

analizy informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych i 

wewnętrznych uczelni; 6) analizy danych pozyskanych z 

Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów 

Absolwentów szkół wyższych; 7) analizy informacji publicznych na 

temat działań uczelni w obszarze odpowiedzialności społecznej i 



współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 8) analizy danych 

z systemów informacyjnych, takich jak POL-ON, OPI, 

wybierzstudia.nauka.gov.pl. Oceny uczelni dokonało niezależnie od 

siebie 2 recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej. 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 

„Apeiron” w Krakowie to niepubliczna uczelnia wyższa, funkcjonująca 

na rynku edukacyjnym od 2005 roku (w latach 80. XX wieku, dr 

Juliusz Piwowarski, obecny Założyciel i Rektor uczelni założył 

Krakowską Szkołę Sztuk i Sportów Walki „Orion”, która tworzyła 

podwaliny pod przyszłą szkołę wyższą). W ramach struktury 

organizacyjnej kształcenie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” 

(studia I i II stopnia) organizuje Wydział Bezpieczeństwa i Nauk 

Społeczno-Prawnych oraz Wydział Zamiejscowy w Katowicach. 

Uczelnia w Roku Akademickim 2015/2016 przyjęła ponad 160 

studentów (łącznie studiuje prawie 600 osób). Funkcję Rektora pełni 

dr Juliusz Piwowarski, a Kanclerza Barbara Piwowarska.  

WSBPiI „Apeiron” jest jednym z liderów kształcenia 

specjalistycznego w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

(publicznego, informatycznego, antyterrorystycznego, kryminalistyki, 

ochrony osób i mienia, itp.), przekazując studentom oraz słuchaczom 

najnowszą wiedzę, umiejętności i kompetencje z tej dziedziny. Szkoła 

profesjonalnie i efektywnie organizuje proces edukacji na każdym 

etapie kształcenia (studia dyplomowe oraz podyplomowe), bazując na 

kadrze praktyków i bogatym, wieloletnim doświadczeniu 

dydaktycznym w dziedzinach i dyscyplinach związanych z naukami o 

bezpieczeństwie.  

Naczelna dewiza certyfikowanego podmiotu brzmi „poprzez 

budowanie dobra wspólnego do dobra osobistego, poprzez spójny 



rozwój umysłu i ciała jednostki do wzrostu siły wspólnoty”, natomiast 

misją uczelni „jest edukacja służąca rozwojowi kultury bezpieczeństwa 

oraz odkrywanie i przekazywanie prawdy, poprzez prowadzenie badań 

i kształcenie studentów”. Komisja podkreśla spójność wskazanych 

fundamentów z programem kształcenia, który kładzie szczególny 

nacisk na zapoznanie studentów z organizacją i praktycznym 

działaniem służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

obywateli (w szerokim i wąskim zakresie), ochronę ludności w 

sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz administrowaniem w 

obrębie prywatnych podmiotów komercyjnymi systemami ochrony 

osób i mienia. Misja uczelni jest spójna z jej celami dydaktycznymi i 

rozwojowymi, jak również znajduje pełne odzwierciedlenie w profilu i 

modelu kształcenia studentów.  

Bardzo istotnym elementem procesu kształcenia w WSBPiI 

„Apeiron” jest zaimplementowanie w toku studiów wiedzy wynikającej 

z bogatego doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich, a co 

z tym idzie - uatrakcyjnienie zajęć praktycznych i zwiększenie ich 

wartości aplikacyjnej (co uznać należy za najważniejsze kryterium 

certyfikacyjne w Programie „Uczelnia Liderów”). Uczelnia może 

pochwalić się bliską współpracą ze specjalistami w służbach 

mundurowych – czynnymi i emerytowanymi (stanowią oni połowę 

stanu etatowych pracowników dydaktycznych). Poza tym 

certyfikowany podmiot umożliwia uzyskanie studentom i słuchaczom 

w trakcie studiów specjalistycznych certyfikatów i zaświadczeń 

(zaświadczenie o odbyciu kursu dla służb informacyjnych; 

zaświadczenie o odbyciu szkolenia strzeleckiego i zdaniu 

wewnętrznego egzaminu przed instruktorem uczelni; certyfikat stopni 

uczniowskich w karate oraz Kick-Boxing), które dają gwarancję 



posiadania użytecznej wiedzy oraz zwiększają szansę na rynku pracy 

(także zagranicznym). To dowód na odpowiedzialne i profesjonalne 

traktowanie idei kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, które 

bezpośrednio wpływa na atrakcyjność uczelni oraz jej pozytywne 

postrzeganie w relacjach zewnętrznych.   

Odpowiadając na zapotrzebowanie służb mundurowych, które 

oczekują kształcenia wysokospecjalistycznego w wąskich 

specjalizacjach dotyczących bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie 

oferuje specjalność „poszukiwanie osób zaginionych”. Absolwenci tej 

specjalności będą przygotowani merytorycznie i praktycznie z zakresu 

metodyki i koordynacji działań poszukiwawczych, wraz z obszerną 

wiedzą o nowoczesnych środkach technicznych, przetwarzaniu 

nośników cyfrowych i tworzeniu dokumentacji procesowej. Dodatkowo 

w sposób praktyczny będą potrafili prowadzić działania w terenie przy 

użyciu technik alpinistycznych oraz technik eksploracji terenów 

miejskich trudnodostępnych, z zachowaniem szczególnych zasad 

bezpieczeństwa według procedury „czerwonej taktyki”. Zdaniem 

Komisji to specjalność bardzo dobrze wpisuje się w misję uczelni oraz 

praktycznie wypełnia wymogi kształcenia aplikacyjnego, 

odpowiadającego potrzebom rynku, zgodnie z normami prawa 

powszechnie obowiązującego, odnoszącego się do funkcjonowania 

uczelni wyższej. 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i 

Indywidualnego Apeiron w Krakowie to jednostka organizacyjna 

uczelni, której podstawowym zadaniem jest pomoc studentom oraz 

absolwentom w wejściu na rynek pracy, jak również podejmowanie 

działań, które stwarzają możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy, 



umiejętności oraz przygotowania zawodowego. Tylko w okresie od 

października 2014 do września 2015 Biuro promowało szkołę oraz jego 

kierunek wraz ze specjalnościami w trakcie kilkunastu wyjazdów do 

szkół ponadgimanzjalnych (w szczególności do „klas mundurowych”) 

oraz udzielało specjalistycznych porad w ramach doradztwa 

edukacyjno-zawodowego (w których wzięło łącznie ponad 100 osób). 

W ramach promocji uczelni uczniowie szkół mundurowych mogą 

korzystać z profesjonalnego szkolenia z używania broni ostrej. 

Recenzenci doceniają te działania, dostrzegając w nich poczucie 

odpowiedzialności władz WSBPiI „Apeiron” za jakość kształcenia oraz 

budowanie atmosfery wsparcia i holistycznej pomocy w adaptacji na 

rynku pracy oraz w efektywnym pozyskiwaniu nowych studentów i 

słuchaczy. 

Niewątpliwym atutem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 

Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie jest jej baza 

materialna, która ma nie tylko ułatwić studentom i słuchaczom 

efektywne pozyskiwanie wiedzy i kompetencji kluczowych, ale także 

usprawnić nabywanie cennych umiejętności praktycznych, tak 

istotnych w procesie kształcenia i bezpośrednio oddziaływujących na 

jego jakość. Uczelnia w okresie ostatnich czterech lat zakupiła ponad 

40 laptopów, trzy serwery plus wraz ze specjalistycznym 

oprogramowaniem. Poza tym w ramach prowadzonego kształcenia 

żacy mają możliwość korzystania z dwóch przenośnych laserowych 

strzelnic obsługiwanych przy użyciu laptopa skonfigurowanego ze 

specjalistycznym oprogramowaniem. Dodatkowo certyfikowany 

podmiot dysponuje specjalistyczną bazą treningową wraz z 

odpowiednimi narzędziami, w tym magazynem broni miotającej, 

sportowej, bojowej, pałkami teleskopowymi z latarkami, pałkami 



wielofunkcyjnymi typu tonfa, przenośnymi matami i workami 

treningowym, pięcioma fantomami interaktywnymi czy defibrylatorem 

instruującym jak przeprowadzać akcję ratunkową. Komisja podkreśla 

duże zaangażowanie władz WSBPiI „Apeiron” w podnoszeniu jakości 

kształcenia w tym obszarze i jednomyślne wskazuje wymienioną 

aktywność jako niezaprzeczalny atut certyfikowanego podmiotu.  

Ważną rolę w funkcjonowaniu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 

Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie odgrywają kwestie 

naukowo-badawcze, będące dowodem na duże zaangażowanie 

nauczycieli akademickich we współtworzenie nauki o bezpieczeństwie 

w obszarze nauk społecznych. Warto również zwrócić uwagę na 

implementowanie wyników badań w procesie dydaktycznym. 

Działalność naukowo-badawcza przejawia się m.in. w działalności 

wydawniczej w ramach kwartalników „Security Dimensions: National 

& International Studies”, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka 

– Refleksje” i „Security Economy & Law. Scientific Journal For 

Students And PhD Candidates”. Wymienione periodyki zostały 

wyróżnione certyfikatami indeksacyjnymi Index Copernicus, ERIH+ 

oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach 

prowadzonych ewaluacji czasopism. 

Na szczególną uwagę zasługują nagrody i wyróżnienia (w tym 

zagraniczne) przyznane przedstawicielom kierownictwa i 

pracownikom Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i 

Indywidualnego „Apeiron”, które są rękojmią profesjonalnego 

kształcenia, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. 

Recenzenci wskazują m.in. na Medal „Za sprzyjanie organom spraw 

wewnętrznych” - za zasługi dla Międzynarodowego Ruchu 

Antykryminalnego i Antyterorystycznego (2015 rok) czy „Medal Armed 



Forces of General Milan Rastislav Štefánik” w 40-lecie założenia 

uczelni oraz nagrodę Rektora tejże uczelni (2014 i 2015 rok).  

Oceniana uczelnia wyróżnia się na tle innych szkół wyższych jako 

inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego. 

Szkoła posiada jasno zdefiniowany profil dydaktyczny, spójny z jej 

misją. Edukując studentów, stawia na aspekty praktyczne, co znajduje 

odzwierciedlenie zarówno w zakresie przedmiotowym kierunków i 

specjalności, jak i w stosowanych metodach dydaktycznych czy ofercie 

uzupełniającej „standard” kształcenia. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 

Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie spełnia zatem 

kryteria certyfikacji Programu „Uczelnia Liderów”.  

 


