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Charakterystyka rozprawy: 

Policja w 2016 roku wdrożyła do funkcjonowania nowe narzędzie pod nazwą Krajowa 

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dające możliwość bieżącego i łatwego kontaktu oraz 

wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Za pomocą tej aplikacji mieszkańcy 

mają możliwość przekazywania Policji informacji o określonych zagrożeniach występujących  

w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy.  

Rozprawa doktorska dokumentuje badania, których przedmiotem była diagnoza 

zagrożeń społeczności lokalnych w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na 

podstawie województw opolskiego i śląskiego w kontekście wskazania możliwości 

doskonalenia zasad funkcjonowania oraz form promocji tego narzędzia w celu 

zobiektywizowania tej diagnozy.  

Dysertacja składa się z czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i załączników 

oraz streszczeń w języku polskim i angielskim.  

W rozdziale pierwszym pt. Założenia metodologiczne badań zostało przedstawione 

uzasadnienie podjęcia badań, przyjęte cele i przedmiot badań, główny problem badawczy  

i problemy szczegółowe oraz hipotezy robocze. W celu realizacji założeń badawczych 

niniejszej pracy zastosowano zmienne niezależne społeczno-demograficzne dotyczące 

mieszkańców i zawodowe związane z policjantami. Ponadto zastosowano zmienną zależną  

w postaci opinii respondentów na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej 

części rozdziału zostały opisane zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze  



a mianowicie metoda sondażu diagnostycznego, technika ankiety i kwestionariusz ankiety. 

Opisano także obszar objęty badaniem oraz przedstawiono procedurę i organizację badań 

według schematu: etap wstępny zasadniczy i końcowy. W ostatniej części rozdziału 

pierwszego przedstawiono przebieg badań wśród mieszkańców obu województw oraz 

policjantów z dwóch garnizonów. Scharakteryzowano przeprowadzone badania wybranych 

przepisów wprowadzających programy nauczania w Policji w kontekście ujęcia problematyki 

Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa oraz opisano  

 W dalszej części rozprawy, w rozdziale II nazwanym Charakterystyka 

funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonano opisu narzędzia, 

wskazano podstawy prawne funkcjonowania aplikacji w Policji oraz w dwóch badanych 

garnizonach, mechanizmy funkcjonowania w tym sprawowany w tym zakresie nadzór, 

warunki i sposób korzystania z aplikacji ze szczegółowym opisem procedury naniesienia 

zagrożenia oraz formy jej popularyzacji wśród mieszkańców i policjantów.  

Natomiast w rozdziale III zatytułowanym Charakterystyka obszaru badań oraz Policji 

na terenie województw śląskiego i opolskiego zawarto charakterystykę terenu i ludności obu 

województw oraz funkcjonującej na tych terenach Policji wskazując na różnice w zakresie 

liczby ludności i stopnia zurbanizowania oraz opisano badaną populację (mieszkańców  

i policjantów). 

Ostatnim jest rozdział IV. W tej części pracy przedstawiono rezultaty dociekań 

naukowych w postaci wyników badań odnoszących się do funkcjonowania Krajowej Mapy 

Zagrożeń Bezpieczeństwa przeprowadzonych wśród mieszkańców i policjantów wybranych 

służb dwóch województw. W rozdziale dokonano analizy odpowiedzi respondentów na 

poszczególne pytania starając się dokonać oceny funkcjonowania narzędzia pod kątem 

między innymi wiedzy na temat jego działania, efektywnych i nieskutecznych źródeł 

informacji oraz form jego promowania, wskazania z katalogu istotnych i błahych zagrożeń.  

Rozprawę zamyka zakończenie, które stanowi syntetyczną ocenę procesu badań  

i weryfikacji przyjętych założeń badawczych, a także podsumowanie rozważań 

prezentowanych w pracy.  

Uzupełnieniem rozprawy jest bibliografia, będąca zestawieniem materiałów 

źródłowych wykorzystanych w toku procesu badawczego, z podziałem na: przepisy prawne, 

publikacje, artykuły opracowania zwarte, źródła internetowe i inne. Z kolei załączniki 

stanowią: tabele z danymi, kwestionariusze ankiet oraz Karta weryfikacji zagrożenia.  

 

 


