
STRESZCZENIE 

 

Formacją umundurowaną i uzbrojoną, służącą społeczeństwu, powołaną do ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja, co 

wynika z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Stąd też do podstawowych zadań Policji 

należy ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra, jak również ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wśród 

szeregu zagrożeń, przed którymi stanął świat u progu trzeciej dekady XXI w. na szczególną 

uwagę zasługują klęski żywiołowe, w tym choroby zakaźne ludzi, sytuacje związane z szeroko 

rozumianym terroryzmem, ale także, w ujęciu typowo policyjnym, zdarzenia związane z 

imprezami masowymi, które mogą mieć charakter sportowy, rozrywkowy, kulturalny czy 

religijny.  

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na skalę policyjnych działań związanych z 

zabezpieczeniami różnego rodzaju wydarzeń, co powoduje konieczność systematycznego 

podwyższania umiejętności dowódców, modyfikowania i usprawniania procesu przygotowania 

do działania oraz procedur postępowania na rzecz realizacji zadań w ramach operacji 

policyjnej. Proces dowodzenia powinien natomiast uwzględniać fakt, że każdą nową sytuację 

należy traktować odrębnie, a planowanie działania nie można opierać wyłącznie na istniejących 

już standardowych przykładach. Konieczna jest zatem analiza przeprowadzonych już operacji 

policyjnych, m.in. w celu wyeliminowania błędów z przeszłości. Mając na uwadze powyższe, 

przygotowanie Policji do działania, w oparciu o możliwe kierunki doskonalenia 

funkcjonujących rozwiązań, pozwoli na podjęcie przez nią sprawnych działań w ramach 

operacji policyjnej o zasięgu krajowym. Stąd też zaistniała potrzeba przeprowadzenia badań 

naukowych, gdyż podjęty w rozprawie doktorskiej problem z punktu oczekiwań społecznych 

jest niezwykle istotny, a z naukowego punktu wymagał rozstrzygnięć w zakresie doskonalenia 

rozwiązań w przedmiocie organizacji działania Policji w czasie operacji policyjnej o zasięgu 

krajowym.  

Celem poznawczym prowadzonych badań była diagnoza funkcjonowania Policji 

podczas operacji policyjnych o zasięgu krajowym. W efekcie poznania uwarunkowań, a 

następnie oceny przygotowania do działania i bezpośrednich działań Policji nastąpiła 

identyfikacja mocnych stron tychże działań, co pozwoliło na eliminację z obszaru badań tych 

rozwiązań, które nie wymagają doskonalenia, a tym samym uwzględnienie tych, 228 co do 



których zasadne było wnioskowanie wskazujące obszary wymagające usprawnień.. W związku 

z tym celem utylitarnym było opracowanie kierunków doskonalenia działania Policji podczas 

operacji policyjnych o zasięgu krajowym. Tak sformułowane cele miały wpływ na 

sformułowanie głównego problemu badawczego o następującej treści: w jakich obszarach 

konieczne jest doskonalenie działania Policji w aspekcie sprawności działania podczas operacji 

policyjnych o zasięgu krajowym?  

Wyniki przeprowadzonych badań przestawiono w pięciu rozdziałach, poprzedzonych 

wstępem i zwieńczonych zakończeniem. Pierwszy rozdział (Założenia metodologiczne badań) 

obejmuje przedstawienie sytuacji problemowej, cele i problemy badawcze oraz sformułowane 

hipotezy badawcze, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, a także przedstawia 

organizację procesu badawczego. W rozdziale drugim (Funkcjonowanie Policji – stan obecny) 

przedstawiono policję w ujęciu prawno-organizacyjnym. W rozdziale trzecim (Organizacja 

działań Policji w związku ze zdarzeniami szczególnymi) ukazano formy organizacyjne działań 

policyjnych oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Policji w sytuacjach 

kryzysowych. Celem badań, których wyniki przedstawiono w rozdziale czwartym 

(Doświadczenia w realizacji zadań podczas operacji policyjnych o zasięgu krajowym) było 

przedstawienie wniosków z doświadczeń związanych z zarządzanymi w Polsce operacjami 

policyjnym o zasięgu krajowym. W ostatnim, piątym rozdziale (Obszary doskonalenia działań 

Policji na rzecz realizacji zadań podczas operacji policyjnych), w oparciu o przeprowadzone 

badania naukowe z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego w formie techniki 

wywiadu z ekspertami, zostały określone kierunki doskonalenia obecnych rozwiązań w 

przedmiocie organizacji policyjnych działań w formie operacji policyjnej. Zwieńczeniem 

wyników badań naukowych zaprezentowanych w rozdziale jest również udzielenie odpowiedzi 

na pytanie: czy choroba zakaźna ludzi może stanowić przesłankę zarządzenia operacji 

policyjnej o zasięgu krajowym?  

Poszczególne rozdziały zawierają wnioski stanowiące syntezę badań, a konstatacje 

wynikające z przeprowadzonego pełnego procesu badawczego zostały przedstawione w 

zakończeniu dysertacji 


