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STRESZCZENIE

Rozważania na temat bezpieczeństwa posiadają charakter interdyscyplinarny. 

Wielopłaszczyznowy i wieloaspektowy wymiar tego bezpieczeństwa jest również 

przyczynkiem nie tylko do dalszego wzbogacania wiedzy na jego temat, ale i poszukiwania 

rozwiązań, które ze względu na rosnąca dynamikę zagrożeń, pozwolą na podnoszenie jego 

poziomu.

Z bezpieczeństwem związane jest funkcjonowanie wszystkich sfer życia społecznego 

i funkcjonowania państwa. W tej sytuacji próba dokonania wartościowania obszaru potrzeb 

bezpieczeństwa w działaniach państwa jawi się jako naczelna zasada, a z kolei w życiu 

człowieka, jako jego podstawowa, fundamentalna potrzeba. Człowiek - podmiot 

bezpieczeństwa, określa to bezpieczeństwo przez pryzmat zagrożeń, które definiuje w swoim 

otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym.

W działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego jedną z podstawowych 

instytucji realizującą zadania w tym obszarze jest Policja. To formacja o zhierarchizowanej 

strukturze, wchodząca w skład służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. Jej zakres działania, a zwłaszcza sposób realizacji zadań jest istotnym 

determinantem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, 

podstawowych składowych bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnej Polski.

Dysertacja składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów merytorycznych oraz 

zakończenia. We wstępie przedstawiona została charakterystyka sytuacji problemowej oraz 

najważniejsze założenia metodologiczne badań. Ogólny problem przedstawionych badań 

zawarty został w pytaniu: Jaka jest rola Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako 

policyjnego instrumentu w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego i porządku 

publicznego w Polsce? Natomiast ogólna hipoteza zawarta została w brzmieniu: Należy 

przypuszczać, że KMZB wpływa na istotne uzupełnienie metod i form zadań realizowanych 

przez Policję na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego.

Rozdział pierwszy o tytule „Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny jako 

elementy bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnej Polski”, poszukuje odpowiedzi na 

pierwszy szczegółowy problem badawczy zawarty w pytaniu: Jakie miejsce 

w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnej Polski zajmuje bezpieczeństwo 



publiczne i porządek publiczny? W tym przypadku hipoteza brzmi: Prawdopodobnie 

bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny należą do podstawowych elementów 

składowych bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnej Polski. W rozdziale tym oprócz 

wyników badań z zakresu obwiązujących teorii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego 

istoty, zawarte zostało również ujęcie systemowe i instytucjonalne bezpieczeństwa 

wewnętrznego RP. Dokonano także analizy zakresu tego bezpieczeństwa poszukując w nim 

roli i miejsca bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego oraz podstawowych 

czynników definiujących ich zakres.

Z kolei rozdział drugi nosi tytuł „Zadania oraz wybrane obszary działalności Policji 

w sferze bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego”. Dokonano w nim deskrypcji 

działań oraz charakteru funkcjonowania Policji. Zaprezentowane zostały jednocześnie główne 

obszary funkcjonowania jednej ze służb policyjnych szczególnie istotnej z uwagi na zakres 

realizowanych zadań przez tę formację. Drugi problem badawczy uzyskał brzmienie: Na 

czym polegają zadania i jaki jest obszar działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego i porządku publicznego? Sformułowana do tego problemu badawczego hipoteza 

zawarta została w przypuszczeniu: Skoro Policja jako uzbrojona formacja powołana została 

do ochrony życia i zdrowia ludzi, to przypuszczalnie zakres realizowanych zadań przez 

Policję ma decydujący wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa publicznego i porządku 

publicznego.

Następny, trzeci rozdział został zatytułowany „Społeczne uwarunkowania potrzeby 

wprowadzenia i funkcjonowania KMZB”. Stanowi obszar dociekań związanych z 

uzyskaniem odpowiedzi na trzeci szczegółowy problem badawczy, zawarty w pytaniu: Jaki 

zakres w obszarze zadań realizowanych przez Policję, obejmuje KMZB? Treść hipotezy to 

obszar dociekań noszący brzmienie: Należy przypuszczać, że jeśli Policja podejmuje decyzję 

o przygotowaniu i wdrożeniu do wykorzystania KMZB w skali całego kraju, będąc instytucją 

zaufania publicznego, to zapewne KMZB należy zaliczyć do istotnych rozwiązań w zakresie 

sposobu realizacji przez tę formację zadań. Rozdział ten stanowi opis i omówienie głównych 

obszarów działań Policji istotnych w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

i porządku publicznego, gdzie istnieje możliwość wykorzystania do tego celu KMZB.

„Ramy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” to tytuł 

czwartego rozdziału, zawierającego opis założeń oraz zagadnień odnoszących się do trybu 

funkcjonowania KMZB. W rozdziale tym podniesiona została także kwestia uspołecznienia 

działań Policji związana z konsultacjami społecznymi przy opracowywaniu ich założeń, łstota 

tego rozdziału sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na czwarty szczegółowy problem 



badawczy: W jaki sposób wykorzystuje się KMZB w zakresie zgłaszania Policji zagrożeń 

bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego? Odpowiedź na to pytanie związane jest 

z treścią następującej hipotezy: Zakładając, że posiadanie informacji o zagrożeniu stanowi 

najistotniejszy element determinujący podejmowanie działań Policji eliminujących te 

zagrożenia, to prawdopodobnie stosowanie KMZB należy traktować jako efektywne 

uzupełnienie procedury zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i porządku 

publicznego.

Ostatni piąty rozdział nosi tytuł: „Proces wdrażania oraz funkcjonowanie Krajowej 

Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Z uwagi na jego wieloaspektowy zakres, treść tego 

rozdziału zawiera analizę i syntezę odnoszące się do wdrożenia oraz efektów funkcjonowania 

KMZB. Wobec powyższego istniej potrzeba sformułowania piątego, szczegółowego 

problemu badawczego o brzmieniu: Czy wykorzystywanie KMZB optymalizuje 

bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny? Odpowiednia do powyższego problemu 

badawczego hipoteza została sformułowana następująco: Ponieważ Policja reaguje na 

zgłoszenia w ramach KMZB, identyfikując zagrożenia, a następnie podejmuje czynności w 

kierunku ich eliminacji, to należy przypuszczać, że wykorzystywanie KMZB optymalizuje 

bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny. Ponadto w rozdziale tym zawarta została 

próba zdefiniowania funkcji, jakie wypełnia to rozwiązanie oraz odniesiono się do ewaluacji i 

wskazania obszarów dysfunkcyjnych KMZB zarówno w zakresie realizowanych zadań, jak i 

jej rozwiązań funkcjonalnych. W rozdziale poszukuje się także odpowiedzi na szósty 

szczegółowy problem badawczy zawarty w pytaniu: Czego dotyczą, jeśli istnieją, obszary 

dysfunkcyjne związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań w ramach KMZB? Hipoteza, 

która może stanowić odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: Należy założyć, iż istnieją 

obszary dysfunkcyjne związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań w ramach KMZB.


