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Tematyka seminarium 

 Zakres prowadzonego przeze mnie seminarium jest bezpośrednio związany z 
obszarem prowadzonych przeze mnie badań, tj. z problematyką zapewnienie funkcjonowania 
struktur państwa i podejmowania decyzji we współczesnym świecie powiązań i zależności 
polityczno-prawnych oraz wynikających stąd konsekwencji dla obywateli.  
 W szczególności badania te – i stąd zakres tematyczny seminarium można ująć w 
dwóch zasadniczych obszarach.  
 Po pierwsze, jest to bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w świetle współczesnych 
wyzwań i zagrożeń. A z samej istoty tej kategorii, na problematykę zapewniania 
bezpieczeństwa wewnętrznego patrzeć należy w sposób wielowymiarowy i komplementarny.  
Stąd działania poznawcze prowadzone są przeze mnie w obrębie poszczególnych płaszczyzn 
przedmiotowo ujmowanego bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo publiczne, polityczne, 
społeczne, czy ekonomiczne, ale także kolejnych wskazywanych płaszczyzn jak 
bezpieczeństwo zdrowotne. Skupiają się w tym względzie na problematyce samego 
definiowania danej kategorii bezpieczeństwa, analizie kompetencji poszczególnych organów i 
służb różnych szczebli odpowiedzialnych za jego zapewnienie, ale i wskazywaniu nowych 
zagrożeń. Ważnym aspektem jest tu każdorazowo pozycja obywatela – jego prawa i 
obowiązki.  
 Równorzędnym obszarem moich badań jest funkcjonowanie wielopoziomowego 
systemu kreowania polityk publicznych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
pozycji Polski jako członka UE i konsekwencji tego faktu dla obywateli naszego państwa.  
 Z uwagi na poziom zaawansowania strukturalnego UE jako organizacji współpracy 
międzynarodowej, ewolucji musiał ulec sposób kształtowania decyzji i stosowania polityk 
publicznych (prawa) w państwach członkowskich. Oddziałuje to na zadania podmiotów 
publicznych, jak i na katalog obowiązków oraz uprawnień pojedynczych obywateli.  
 Moje zainteresowania koncentrują się w związku z tym na badaniu struktur i 
płaszczyzn współpracy w ramach Unii Europejskiej, jak swobody wspólnego rynku, zasady 
konkurencji, czy współpraca policyjna i sądowa, a także zmianie postrzegania wzajemnej roli 
państwa i obywatela w związku z członkostwem w UE. Badania te dotyczą również, 
powiązanej z tymi zjawiskami, ewolucji instytucji UE – ich kompetencji i zadań (tak np. 
pozycji i znaczenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dla kształtowania pozycji 
prawnej całej UE, Polski, jak i poszczególnych obywateli).  


