
STRESZCZENIE

Praca doktorska skoncentowana jest na określeniu funkcji, roli i zadań Policji 

w systemie zarządzania kryzysowego w województwie lubelskim.

Podstawą do podjęcia tej problematyki było dostrzeżenie praktycznych trudności 

w funkcjonowaniu systemu, które mogą obniżać skuteczność zarządzania Policją 

w sytuacji kryzysowej oraz innych sygnałów płynących z przeprowadzanych badań. Jak 

również wyników kontroli NIK dotyczącej ochrony ludności w ramach zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej oraz wykonywania przez organy administracji 

publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zidentyfikowanie i określenie stopnia przygotowania osób i struktur 

organizacyjnych Policji do funkcjonowania w sytemie zarządzania kryzsowego 

w województwie lubelskim stanowi główny problem w podjętych badaniach.

Głównym celem dysertacji jest zaproponowanie rozwiązań, służących 

doskonaleniu objętego badaniami systemu, a szczególnie podniesieniu jakości 

funkcjonowania Policji w objętym badaniami systemie.

Dla realizacji powyższych celów i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na 

główne pytanie problemowe określono poziom przygotowania funkcjonariuszy 

i struktur organizacyjnych Policji na szczeblu powiatu i województwa do 

funkcjonowania w ramach systemu zarządzania kryzysowego w województwie 

lubelskim; wyjaśniono procesy i zjawiska wpływające pozytywnie na wykonywanie 

przez Policję zadania w ramach SZK, jak również określono czynniki, które działania te 

utrudniają. Oceniono zjawiska społeczne związane z postrzeganiem funkcjonowania 

policji w systemie zarządzania kryzysowego, w relacji z innymi podmiotami biorącymi 

udział w sytuacjach kryzysowych.

Osiągnięcie zakładanych w pracy celów było możliwe dzięki analizie literatury, 

aktów prawnych i dokumentów oraz badań empirycznych.W pracy zaprezentowano 

wyniki badań przeprowadzonych w sześciu celowo dobranych powiatach województwa 

lubelskiego. Analiza wyników badań pokazała, że stopień przygotowania osób 

i struktur organizacyjnych policji w województwie lubelskim do funkcjonowania 

w systemie zarządzania kryzysowego jest niski. Na taki stan rzeczy ma wpływ wiele 

czynników, które zostały szczegółowo przedstawione i opisane w dysertacji. Zebrane 

dane teoretyczne i empiryczne oraz własne doświadczenia ukazały różnicę pomiędzy 

teoretycznym a praktycznym przygotowaniem Policji do działania i współdziałania 

w SZK. Badania empiryczne poprzedzone zostały analizą literatury przedmiotu, aktów 
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prawnych i dokumentacji, która umożliwiła zapoznanie się z obecnym stanem wiedzy 

w zakresie zarządzania kryzysowego i roli w nim Policji, ale także działań 

legislacyjnych oraz prowadzonych w tym zakresie badań. Efektem pierwszej części 

badań teoretycznych jest rozdział 1, w którym znajduje się odpowiedź na pytania 

problemowe o charakterze teoretycznym i formalnym.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały dotyczą analizy 

literatury, aktów prawnych idokumetów wykonawczych w naszym kraju oraz 

wewnętrznych dokumentów Policji w zakresie zarządzania kryzysowego. Opisano 

istotę bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa narodowego, przedstawiono definicje 

i istotę sytuacji kryzysowej, zarządzania kryzysowego oraz zaprezentowano system 

zarządzania kryzysowego w Polsce na wszystkich jego poziomach.Rozdział trzeci - 

metodologiczny prezentuje teren i organizację badań, ich cel oraz problemy badawcze. 

Natomiast rozdział ostatni, czwarty - zawiera wyniki badań empirycznych.

Zakończenie pracy obejmuje wnioski sformułowane w toku przeglądu literatury 

oraz badań empirycznych, jak również proponowane kierunki zmian w celu 

podniesienia jakości funkcjonowania Policji w badanym sytemie. Uzupełnieniem pracy 

jest bibliografia, wykaz rysunków, tabel i diagramów. W aneksie zamieszczono 

kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz wywiadu, które zostały użyte w toku badań 

empirycznych.
Słowa kluczowe:system, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo, policja, struktura,

sytuacja kryzysowa, kryzys.
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