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Recenzja pracy doktorskiej „Policja w systemie zarządzania kryzysowego na 

przykładzie województwa lubelskiego”,
ss. 254

Przyjęta do recenzji praca doktorska Pana magistra Sławomira Mroczka pt. „Policja w 

systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa lubelskiego” została napisana 

pod kierunkiem Prof. zw. dr. hab. Mariana Cieślarczyka oraz promotora pomocniczego 

dr. Pawła Szmitkowskiego w Wydziale Humanistycznym w Uniwersytecie Przyrodniczo- 

Humanistycznym w Siedlcach.

1. Znaczenie podjętego tematu pracy doktorskiej

Prowadząc badania właściwe naukom o bezpieczeństwie i podejmując namysł nad 

zagrożeniami owego bezpieczeństwa, analizie warto podjąć problematykę zarządzania 

kryzysowego, co właśnie uczynił magister Sławomir Mroczek w swojej rozprawie doktorskiej. 

Ponadto przedstawiony wywód, dla którego pojęciami centralnymi jest zarządzanie kryzysowe 

i Policja, jawi się, jako nośnik treści niezwykle aktualnych ze względu na potencjalne 

możliwości, przyczyny i skalę omawianych zjawisk. Podjęta analiza ma też charakter istotny 

dla bezpieczeństwa RP, ponieważ jest niezwykle cennym głosem w dyskusji, mającym na celu 

zwrócenie uwagi na rolę Policji w systemie zarządzania kryzysowego, co jest szczególnie 

ważne w procesie wykonywania przez organy administracji publicznej zadań w zakresie owego 

zarządzania. Jak słusznie zauważył Doktorant Policja jest zobowiązana do profesjonalnego 

wypełniania swoich zadań w sytuacji wystąpienia kryzysu, a jej struktury organizacyjne wraz 

za zapleczem technicznym są ważnym elementem składowym systemu zarządzania kryzysowego 

(s. 16).

O aktualności zagadnienia podjętego przez Doktoranta świadczy choćby fakt, że wraz z 

biegiem lat na ukształtowanie się Policji wpłynęło wiele czynników. Ogromny wpływ miały 

administracja państwowa, oczekiwania społeczne oraz zmieniająca się sytuacja na tle obywatel 



- państwo. Tym samym współcześnie formacja ta związana jest ściśle z działaniami mającymi 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w tym także z zarządzeniem kryzysowym.

Warto zauważyć, że w związku z aktualnością problematyki wzrasta zapotrzebowanie na 

analizy naukowe o charakterze diagnostycznym i prognostycznym w kontekście zarządzania 

kryzysowego. Opracowanie tego zagadnienia może przyczynić się do podniesienia 

efektywności wykonywania zadań w zakresie owego zarządzania, co bez wątpienia jest jednym 

z wyzwań stojących przed państwem polskim w każdym jego rejonie. W tym kontekście 

podjęty przez Doktoranta temat dociekań naukowych jest zasadny i znaczący w obszarze nauk 

o bezpieczeństwie.

2. Ocena metodologiczna
Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Pana magistra Sławomira Mroczka pt. 

„Policja w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa lubelskiego” 

została wykonana zgodnie z metodologią naukową stosowaną w naukach społecznych. 

Założenia metodologiczne zostały przedstawione w rozdziale trzecim rozprawy. Sformułowano 

tu przedmiot, cel i zakres badań oraz problemy badawcze. Przedstawiono także metody, 

techniki i narzędzia badawcze oraz przybliżono teren i organizację badań.

Przedmiotem badań Autor uczynił funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w 

województwie lubelskim w jego poszczególnych fazach (zapobiegania, przygotowania, 

reagowania i odbudowy), ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsce i rolę Policji w tym 

systemie (s. 145). Problem badawczy recenzowanej pracy doktorskiej zawiera się w pytaniu: 

Jaki jest stopień przygotowań osób i struktur organizacyjnych Policji w województwie 

lubelskim do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego oraz jakie są jego 

uwarunkowania? (s. 146). Problem główny został podzielony na pięć problemów 

szczegółowych, przy czym piąty problem szczegółowy jeszcze podzielono na cztery problemy 

szczegółowe. Autor poprawnie sformułował główny problem badawczy, który jest spójny z 

celem badań. Nie sformułowano natomiast hipotezy badawczej, co jednak nie stanowi 

mankamentu pracy, ponieważ badania mają charakter diagnostyczny, a nie weryfikacyjny. W 

ramach metod teoretycznych zastosowano: analizę, syntezę, abstrahowanie, idealizację, 

modelowanie, opisowo-poznawczą, historyczną, porównawczą, analiza literatury oraz 

dokumentów prawnych. W części empiryczne pracy wykorzystano metodę sondażu 

diagnostycznego i jej dwie techniki - ankietę i wywiad (ss. 150-151). Założenia 

metodologiczne są adekwatne do przedmiotu i celu badań oraz tytułu rozprawy doktorskiej.
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Przedłożoną do recenzji dysertację oceniam pozytywnie pod względem 

metodologicznym, chociaż pewnym mankamentem rozprawy doktorskiej jest brak spójności 

pomiędzy wyłonionymi problemami szczegółowymi a tytułami podrozdziałów w rozdziale 

czwartym, który to prezentuje wyniki badań empirycznych. Ponadto podrozdział 3.4. nosi tytuł 

Metody badań oraz zastosowane techniki i narzędzia badań, a w ogóle nie podejmuje 

wymienienia i charakterystyki narzędzi badań. Brakuje tu także odwołań do klasyfikacji 

metodologicznych, co daje poczucie chaosu przy doborze metod badawczych, zwłaszcza 

teoretycznych.

Zauważyć przy tym warto, że poszczególne etapy badań stanowią spójny logicznie 

wywód naukowy, w którym zostały połączone ze sobą dwie części - teoretyczna i empiryczna. 

Część teoretyczną stanowi rozdział I i II, w których Doktorant przedstawia system zarządzania 

kryzysowego w literaturze przedmiotu (ss. 23-113) oraz w aktach prawnych i dokumentach 

Policji (ss. 114-144). Tym samym Pan magister Sławomir Mroczek dokonał krytycznej analizy 

literatury przedmiotu, aktów prawnych i dokumentacji Policji w zakresie zarządzania 

kryzysowego, jako kategorii poznawczej. Natomiast część empiryczna pracy (ss. 158-198) 

zawiera efekty poznawcze pozyskane w toku badań przeprowadzonych przez Doktoranta za 

pomocą metody sondażu diagnostycznego i technik ankiety oraz wywiadu wśród respondentów 

w wybranych Komendach Policji podległych KWP Lublin oraz wśród pracowników 

administracji powiatowej i wojewódzkiej województwa lubelskiego (s. 153).

Kwestionariuszem ankiety objęto 372 badanych, w tym 150 policjantów, 130 

strażaków, 24 przedstawicieli administracji powiatowej i wojewódzkiej oraz 68 tzw. zwykłych 

obywateli (s. 151). Warto zaznaczyć, że dobór badanych przeczy nijako zasadzie stosowanej 

w przypadku badań społecznych, mianowicie losowości badanych do próby. Należy jednak 

zachować świadomość, że w przypadku badań przeprowadzanych w służbach mundurowych 

częstą praktyką jest wskazywanie osób kwalifikowanych do próby badawczej przez instytucje 

nadrzędne. W tym przypadku nie uszczupla to całości wyników badań prowadzonych przez 

Doktoranta.

Z kolei badania realizowane techniką wywiadu eksperckiego nie budzą moich 

zastrzeżeń. Doktorant w sposób logiczny i merytoryczny dokonała doboru próby badawczej, 

do której zakwalifikowała osoby z doświadczeniem służbowym w obszarze ważnym z punktu 

widzenia całości badania.

W ogólnej konstatacji dotyczącej części metodologicznej rozprawy stwierdzam, iż 

Doktorant jest dobrze przygotowany do realizacji badań teoretycznych i empirycznych.
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3. Struktura pracy
Struktura pracy stanowi logiczną całość, a poszczególne tytuły rozdziałów 

odzwierciedlają istotę przyjętego problemu badawczego, tj. zidentyfikowanie i określenie 

stopnia przygotowania osób i struktur organizacyjnych Policji do funkcjonowania w systemie 

zarządzania kryzysowego w województwie lubelskim (s. 9). Praca składa się z zasadniczych 

czterech rozdziałów - dwóch teoretycznych, rozdziału metodologicznego i rozdziału 

przedstawiającego wyniki badań własnych zrealizowanych za pomocą metody sondażu 

diagnostycznego.

Rozprawa doktorska magistra Sławomira Mroczka składa się także ze streszczenia, 

wstępu, uogólnień i wniosków, bibliografii, załączników, wykazu rysunków, tabel i 

diagramów. Analizę problematyki zawartej w poszczególnych rozdziałach kończą syntetyczne 

wnioski, co bez wątpienia jest zaletą recenzowanej rozprawy.

Warto wskazać na spójność i klarowność terminologiczną Doktoranta. Już we wstępie 

wyjaśniono kategorie pojęciowe stosowane w rozprawie i wskazano na różnice w ich obrębie. 

Dobrze także uzasadniono potrzebę prowadzonych badań. Brakuje jednak przywołania 

przedmiotu i celu pracy. Nie mnie jednak w całości rozprawy Doktorant konsekwentnie 

posługuje się przyjętą nomenklaturą pojęciową, co bez wątpienia dodaje przejrzystości 

recenzowanej rozprawie.

Przywołana w pracy literatura ukazuje podejście interdyscyplinarne w badaniach nad 

zarządzaniem kryzysowym ze szczególnym uwzględnieniem roli Policji. Uwypuklone zostały 

również aspekty formalne omawianego zagadnienia, co znajduje odzwierciedlenie w szeregu 

aktów prawnych i dokumentów doktrynalnych wykorzystanych w dysertacji. Autor odwołuje 

się również do opracowań statystycznych, artykułów w czasopismach naukowych oraz 

źródłach internetowych. Wykorzystana literatura jest bogata i wystarczająca, a odwołania do 

niej w większości są poprawne.

Należy stwierdzić, że praca posiada spójną i logiczną strukturę, a zawarte w niej treści 

i źródła naukowe są adekwatne do przyjętych założeń metodologicznych.

4. Ocena merytoryczna
Temat rozprawy doktorskiej jest poznawczo wartościowy z uwagi na ważność 

podejmowanych aspektów, tj. roli Policji w systemie zarządzania kryzysowego. O walorach 

poznawczych tematu świadczy także aktualność podjętych wątków badawczych, tj. trudności 

w praktyce funkcjonowania Policji, co zwłaszcza może obniżać skuteczność funkcjonowania 

tej formacji w sytuacji kryzysowej. Bezpieczeństwo regionalnej Polski oscylujące wokół 

4



województwa lubelskiego staje się przyczynkiem do podjęcia refleksji co do innych części 

kraju. Wybrany przedmiot badań jest zatem nie tylko zagadnieniem ważnym poznawczo, co 

wręcz koniecznym do eksploracji zarówno w obszarze poznania naukowego oraz w dyskursie 

publicznym. W związku z powyższym prosiłbym Doktoranta, aby podczas publicznej obrony 

rozprawy doktorskiej dokładnie zaprezentował zdiagnozowane na podstawie analizy 

wyników badań własnych trudności w praktyce funkcjonowania Policji, które mogą 

obniżać jej skuteczność funkcjonowania w sytuacji kryzysowej.
Rozdział pierwszy pt. System zarządzania kryzysowego w literaturze przedmiotu 

omawia teoretyczne aspekty związane z bezpieczeństwem, sytuacją kryzysową i zarządzeniem 

kryzysowym. Przedstawia także rolę i zadania Policji w systemie zarządzania kryzysowego 

oraz współpracę i komunikację Policji z innymi podmiotami w systemie zarządzania 

kryzysowego.

Rozdział drugi pt. System zarządzania kryzysowego w aktach prawnych i dokumentach 

wewnętrznych Policji stanowi deskrypcję roli i zadań tej formacji w systemie zarządzania 

kryzysowego. Określa także spójność dokumentów wewnątrz Policji, a także ich zgodność z 

dokumentami innych służb zarządzania kryzysowego. W rozdziale tym przedstawiono także 

rolę i zadania Policji w dokumentach formalnych w zakresie: przewidywania, zapobiegania, 

przygotowania, reagowania i odbudowy. Omówione zostały też zagrożenia i sytuacje 

kryzysowe dotychczas występujące oraz te, które mogą wystąpić w przyszłości w 

województwie lubelskim ze szczególnym uwzględnieniem roli i przygotowania Policji do 

działania i współdziałania w omawianych sytuacjach.

Rozdział trzeci pt. Metodologiczne podstawy badań prezentuje przedmiot, cel i zakres 

badań oraz problemy badawcze. Przedstawia również metody, techniki i narzędzia badawcze 

oraz omawia teren i organizację badań.

Rozdział czwarty pt. Wyniki badań własnych prezentuje analizy statystyczne, które 

zostały wykonane na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. Treści te zostały 

podzielone na następujące podrozdziały: Poczucie bezpieczeństwa badanych i niektóre 

elementy ich świadomości, Przygotowanie struktury organizacyjnej SZK do działania i 

współdziałania w sytuacjach kryzysowych, Faktyczna rola Policji w sytuacjach kryzysowych w 

objętych badaniami miejscowościach w województwie lubelskim, Czynniki ułatwiające i 

utrudniające funkcjonowanie Policji w sytuacjach kryzysowych, Niezbędne działania mające 

na celu podniesienie jakości funkcjonowania Policji w systemie zarządzania kryzysowego w 

województwie lubelskim.
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Wartością recenzowanej rozprawy doktorskiej są nie tylko założenia teoretyczne i analiza 

aktualnej roli Policji w zarządzaniu kryzysowym w kontekście bezpieczeństwa Polski, ale przede 

wszystkim próba sformułowania postulatów i kierunków zmian w tym zakresie. Dlatego też 

prosiłbym, aby Doktorant wskazał sugerowane zmiany w zakresie w aspekcie 

funkcjonowania Policji w zarządzaniu kryzysowym.
Nie ukrywam jednak, że zaproponowane zmiany opisane są w sposób skrótowy, często 

bez podania praktycznych danych, bądź działań zmierzających do ich implementacji. Moje 

zastrzeżenia w tym kontekście budzi także objętość rozdziału prezentującego wyniki badań 

empirycznych, który jest zauważalnie mniej obszerny niż rozdziały wcześniejsze, co powoduje 

nieznaczne zachwianie struktury pracy.

W końcowej części pracy pt. Uogólnienia i wnioski Doktorant przedstawia syntetycznie 

wnioski z badań, jak również odnosi się do problemów badawczych postawionych w rozdziale 

metodologicznym. W mojej ocenie zabrakło tutaj jednak statystycznych odpowiedzi na każde 

z pytań szczegółowych postawionych w pracy, co doprecyzowałoby, takie określenia jak: w 

zdecydowanej większości przypadków (s. 201), większość objętych badaniami policjantów (s. 

203), znacząca część policjantów (s. 205).

Redakcję przedstawionego raportu należy ocenić pozytywnie. Układ pracy jest logiczny 

i w sposób przejrzysty przedstawia prowadzone badania. Poszczególne części pracy zostały 

rozplanowane prawidłowo, a stworzona narracja to - według mojej oceny - czytelny i dobrze 

przedstawiony dyskurs naukowy, pozytywnie rokujący w przypadku analogicznych badań na 

reprezentatywnej populacji. Raport napisany została językiem naukowym, a tok wywodu jest 

klarowny. Poprawnie wykonane zostały przypisy, podobnie jak i bibliografia.

Należy też wskazać, że w ogólnej ocenie wykorzystana literatura została dobrana w 

sposób uzasadniony tematem prowadzonych badań. Na pochwałę zasługuje także dobór i 

wykorzystanie literatury źródłowej, która jest niezwykle bogata, zróżnicowana i wykracza poza 

obszar bezpieczeństwa, przy czym nie należy tutaj mieć na uwadze także bogaty wykaz aktów 

prawnych.

5. Wnioski końcowe
Recenzowana rozprawa doktorska magistra Sławomira Mroczka pt. „Policja w systemie 

zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa lubelskiego” stanowi ważny wkład w 

rozwój badań nad bezpieczeństwem w kontekście zarządzania kryzysowego i roli Policji w tym 

procesie oraz mieści się w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Zawiera nie tylko teoretyczno- 

empiryczną syntezę aktualnego współcześnie problemu uwarunkowań zarządzania 
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kryzysowego, stanowi również oryginalną diagnozę omawianej problematyki. Doktorant 

wykazał się umiejętnością analizy materiału teoretycznego i empirycznego oraz formułowania 

wniosków z badań.

Należy podkreślić, że wartość recenzowanej rozprawy uzasadniają następujące elementy:

1. Trafność wyboru problemu badawczego, który jest ważny i aktualny w obszarze nauk 

o bezpieczeństwie.

2. Samodzielność formułowania problemów i wyciągania wniosków.

3. Poprawne zastosowanie metodologii naukowej, zarówno w zakresie teoretycznym, jak

i merytorycznym.

4. Samodzielność prowadzenia badań empirycznych i opracowania ich wyników.

5. Jasność przekazu i logika wywodu.

Drobnymi mankamentami recenzowanej rozprawy są nieliczne potknięcia techniczne 

przy redagowaniu przypisów, a także pewna rozbieżność objętościowa poszczególnych 

elementów pracy. W mojej ocenie zabrakło także problemów badawczych, których precyzyjna 

egzemplifikacja miałaby miejsce w rozdziale czwartym.

Rozprawa doktorska mimo wyszczególnionych wyżej niedociągnięć spełnia 

wymagania określone dla kandydatów do stopnia doktora w dyscyplinie nauki 

o bezpieczeństwie. Doktorant wykazał się nie tylko determinacją w osiąganiu celów 

badawczych, ale przede wszystkim umiejętnością samodzielnego formułowania wniosków, co 

ma kluczowe znaczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych. Przedstawione studium 

uznaję za spełniające w pełni wymogi stawiane pracom doktorskim. Autor przedstawił dzieło 

oryginalne i nowatorskie. Należy podkreślić, że zawarte w toku narracji ustalenia zostały 

dobrze uzasadnione. Recenzent rozpoznaje w przedstawionym wywodzie owoc głębokiego 

namysłu poprzedzonego zapewne wieloletnimi badaniami, które nie ujawniłyby się w takiej 

formie i obfitości treści bez odpowiedniego przygotowania Autora.

Praktyczność rozprawy wynika przede wszystkim z aktualności podjętej problematyki, 

a także przydatności wyników badań w obszarze bezpieczeństwa regionalnego. Oceniam, że 

przedstawione w pracy wyniki badań mogą być przydatne w aspekcie podjęcia szeroko 

rozumianych działań, mających na celu zwiększenie efektywności realizacji zadań w zakresie 

zarządzania kryzysowego, nie tylko przez Policję, ale i Straż Pożarną, czy Siły Zbrojne RP.

W konstatacji stwierdzam, że dysertacja w pełni odpowiada wymogom określonym 

w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z dn. 16.04.2003 r. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), i wnoszę do 
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Rady Wydziału Humanistycznego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w 

Siedlcach do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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