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Charakterystyka rozprawy 

Dysertacja jest efektem badań, których przedmiotem były przedsięwzięcia realizowane 

z myślą o bezpieczeństwie uczestników zgromadzeń religijnych, związane ponadto 

z wymaganiami zdrowotnymi (tj. medycznymi, sanitarnymi i higienicznymi), wymaganiami 

w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego 

(dotyczącymi potrzeb prowadzenia dalszych badań, wprowadzenia i doskonalenia rozwiązań 

prawnych i procedur postępowania), możliwości wsparcia organizatorów zgromadzeń 

religijnych przez instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe (głównie wsparcia 

dotyczącego płaszczyzny informacyjnej i rzeczowej). 

Podczas badań przyjęto dwa główne cele dysertacji:  

 poznawczy: zdiagnozowanie obecnie stosowanych rozwiązań organizacyjno- 

-prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń 

o charakterze religijnym; 

 utylitarny: opracowanie naukowo uzasadnionej koncepcji zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń o charakterze religijnym.  

W związku z wyżej wymienionymi celami, przyjęto główny problem badawczy w formie 

pytania: „Co i w jaki sposób decyduje o bezpieczeństwie uczestników zgromadzeń 

o charakterze religijnym?” 

W konsekwencji powyższych celów i problemu badawczego przyjęto główną hipotezę 

badawczą w brzmieniu: „O bezpieczeństwie uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym 

decydują w głównej mierze: charakter zgromadzenia i związane z nim zagrożenia, wymagania 



prawne obowiązujące podczas ich organizacji oraz możliwość wsparcia organizatorów tych 

zgromadzeń przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe”. 

W efekcie przeprowadzonych badań powstała dysertacja, której zasadniczą część stanowi 

sześć rozdziałów. 

W pierwszym rozdziale niniejszej rozprawy przedstawiono założenia badawcze. 

W rozdziale tym zaprezentowano okoliczności, które zdecydowały o potrzebie badań. 

Przedstawiono w nim również przedmiot badań, cele, problemy i hipotezy badawcze. 

Odniesiono się w nim również do kwestii wykorzystania metod, technik oraz narzędzi 

badawczych, a także procedury badań. 

W rozdziale drugim zaprezentowano zagadnienia stanowiące podstawę prezentowanych 

rozważań. W tej części pracy przedstawiono podstawowe ustalenia terminologiczne dotyczące 

przedmiotu badań.  

W rozdziale trzecim scharakteryzowano zgromadzenia o charakterze religijnym, kładąc 

nacisk na przedstawienie sylwetki ich uczestników oraz syntetyczne przedstawienie zagrożeń 

zgromadzeń. Ta część dysertacji wespół z rozdziałem poprzednim stanowią płaszczyznę 

teoretyczną do zidentyfikowania podstawowych uwarunkowań bezpieczeństwa uczestników 

zgromadzeń o charakterze religijnym. 

Rozdział czwarty poświęcono w całości studiom przypadków związanych 

z doświadczeniami krajowymi i międzynarodowymi zgromadzeń o charakterze religijnym. 

W rozdziale tym wyodrębniono wspólne cechy i prawidłowości organizacyjne, mogące znaleźć 

odzwierciedlenie w procesach związanych z eliminacją zagrożeń tych zgromadzeń.   

W rozdziale piątym dokonano diagnozy rozwiązań stosowanych w Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie odnoszącym się do organizacji zgromadzeń religijnych oraz imprez 

masowych.  

Ostatni rozdział dysertacji prezentuje autorskie założenia koncepcji skutecznego 

doskonalenia procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń religijnych. 

W rozdziale tym przedstawiono myśl przewodnią tej koncepcji, wymagania dotyczące ochrony 

zdrowia, wymagania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa 

powszechnego, obowiązki organizatorów zgromadzeń religijnych, możliwości wsparcia 

wspomnianych powyżej organizatorów przez instytucje państwowe oraz organizacje 

pozarządowe. 

Rozdziały 2–6 zwieńczone są uogólnieniami i wnioskami. 

Rozprawę zamyka opracowane klasycznie zakończenie, w którym odniesiono się do 

założeń badawczych i rezultatów przeprowadzonych badań. 

Integralnymi częściami rozprawy jest bibliografia, załączniki, klauzula oraz 

oświadczenie autora. 


