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Dysertacja przedstawia wyniki procesu badawczego ukierunkowanego na rozwiązanie 

problemu badawczego zawartego w pytaniu: Jakich zmian należy dokonać w systemie 

normalizacji, aby poprawić efektywność oraz skuteczność jego funkcjonowania w aspekcie 

bezpieczeństwa państwa?  

Dysertacja składa się z pięciu rozdziałów, które zostały poprzedzone wykazem 

zastosowanych w pracy skrótów i wstępem oraz podsumowane zakończeniem wraz 

z bibliografią stanowiącą główne źródło wiedzy teoretycznej, wykazem rysunków, wykresów, 

tabel oraz załączników. Rozdział pierwszy zawiera metodyczne podstawy opracowania, 

natomiast rozdział drugi genezę oraz ewolucję normalizacji ze szczególnym zaakcentowaniem 

jej współczesnego wymiaru – jako składowej funkcjonowania państwa i społeczeństwa. 

Zawiera także charakterystykę specyfiki języka normalizacji oraz miejsce normalizacji 

w literaturze przedmiotu.  

Rozdział trzeci, to identyfikacja oraz analiza funkcjonowania normalizacji w kontekście 

bezpieczeństwa państwa. Szczególną uwagę Autor skupia na procesach normalizacji 

realizowanych na poziomie krajowym, w resorcie obrony narodowej oraz przez podmioty 

istotne dla funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Zawiera także wybrane metody 

prognozowania podstawowych procesów normalizacji.  

Istotą rozdziału czwartego jest ocena funkcjonowania systemu normalizacji w obszarze 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, z zaakcentowaniem rozwiązań strukturalnych oraz 

organizacyjnych, a także skuteczności i efektywności realizowanych procesów.  

Rozdział piąty prezentuje autorską koncepcję modelu doskonalenia systemu 

normalizacji w resorcie obrony narodowej z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa państwa 

oraz jego ocenę w formie graficznej oraz opisowej. 

Zwieńczenie dysertacji stanowi zakończenie oraz sformułowane wnioski końcowe 

i rekomendacje, które po wprowadzeniu w życie powinny przynieść praktyczne efekty 

w postaci poprawy efektywności oraz skuteczność funkcjonowania normalizacji w aspekcie 

bezpieczeństwa państwa. 
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The dissertation presents the results of a study process aiming to solve a research issue 

contained in the question: What changes should be made in the standardization system in order 

to improve the efficiency and effectivity of its functioning in the aspect of national security? 

The dissertation is composed of five chapters, which have been preceded by an index 

of abbreviations used in the thesis and an introduction, and a conclusion with bibliography, 

which constitutes the main source of theoretical knowledge, an index of illustrations, charts, 

tables and appendices. Chapter one contains the methodological basis of the thesis, and chapter 

two describes the origin and evolution of standardization with special attention paid to its 

modern dimension – a constituent for the functioning of state and society. It also includes 

a characteristic of the specific language of standardization and standardization’s place in the 

literature on the subject. 

Chapter three is an identification and analysis of standardization’s functioning in the 

context of national security. The Author pays special attention to the standardization processes 

realized on a national level in the National Defence sector, as well as those realized by bodies 

that are crucial to the functioning of the national security system. It also includes selected 

methods for forecasting the basic standardization processes. 

The subject of chapter four is an evaluation of the functioning of standardization system 

in the field of security of the Republic of Poland, with a highlight on structural and 

organizational solutions, as well as the effectivity and efficiency of realized processes. 

Chapter five presents an original concept of a model for the improvement 

of standardization system in the National Defence sector, taking into consideration the aspect 

of national security, as well as its evaluation in a graphical and descriptive form. 

The end of the dissertation is a conclusion together with formulated final conclusions 

and recommendations, which – after putting them into practice – should bring practical results 

in the form of improving the efficiency and effectiveness of the functioning of standardization 

in the aspect of national security. 

 

 


