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INTUICJA W BEZPIECZEŃSTWIE PERSONALNYM W JEDNOSTKACH 

PENITENCJARNYCH RP 

Streszczenie 

 

Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz aneksu 

zawierającego narzędzia badawcze zastosowane w badaniach empirycznych 

- kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu - tabele z danymi statystycznymi, załącznik 

zawierający wypisy z wypowiedzi ekspertów. 

Rozdział pierwszy dotyczy teoretycznych aspektów miejsca intuicji w procesie 

decyzyjnym. Zawiera sześć podrozdziałów poświęconych: 1) definicjom intuicji; 

2) sposobom rozumienia intuicji na gruncie filozoficznym, psychologicznym oraz nauk 

o zarządzaniu; 3) charakterystyce rodzajów intuicji: eksperckiej, twórczej i emocjonalnej; 4) 

deskrypcji procesów decyzyjnych 5) miejscu intuicji w procesie decyzyjnym oraz 

6) przeglądowi badań nad intuicją na gruncie polskim i zagranicznym.  

Rozdział drugi ukazuje podstawy metodologiczne prowadzonych badań. 

Rozdział zawiera: 1) uzasadnienie potrzeby podjęcia badań; 2) przedmiot badań; 3) cel główny 

prowadzonych badań i cele szczegółowe; 4) główny problem badawczy i problemy 

szczegółowe; 5) hipotezę główną i hipotezy szczegółowe; 6) metody prowadzonych badań; 7) 

zmienne niezależne i zależne; 8) organizację i przebieg badań; 9) charakterystykę próby 

(założonej i zrealizowanej). Ponadto w rozdziale tym została ujęta 10) charakterystyka 

społeczno-demograficzna badanej populacji oraz 11) charakterystyka jednostek 

penitencjarnych dobranych do badań. 

W rozdziale trzecim zaprezentowano Służbę Więzienną jako kontekst badań. 

Pierwszy podrozdział obejmuje deskrypcję więzienia jako instytucji i organizacji. 

Drugi podrozdział ukierunkowany jest na zobrazowanie miejsca Służby Więziennej 

w systemie bezpieczeństwa państwa. Natomiast trzeci podrozdział poświęcony jest 

charakterystyce struktury organizacyjnej Służby Więziennej jako szczególnej grupy 

dyspozycyjnej. W kolejnych dwóch podrozdziałach zawarta jest klasyfikacja jednostek 

penitencjarnych oraz charakterystyka populacji osadzonych. Rozdział kończy syntetyczne 

podsumowanie zawartych w nim treści.  

Rozdział czwarty zawiera opis jednostki penitencjarnej jako miejsca badań. 

W pierwszym podrozdziale zaprezentowano strukturę organizacyjną jednostki penitencjarnej. 
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W drugim scharakteryzowano personel jednostek penitencjarnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy tzw. „pierwszej linii”. 

Trzeci podrozdział dotyczy problemu bezpieczeństwa personalnego w warunkach jednostki 

penitencjarnej jak również przeciwdziałania występującym w niej zagrożeniom. Czwarty 

podrozdział obejmuje obszar decyzyjności personelu, a więc okoliczności podejmowania 

decyzji przez funkcjonariuszy i pracowników jednostek penitencjarnych Służby Więziennej. W 

rozdziale tym zaprezentowano również przebieg racjonalnego procesu decyzyjnego i jego 

orgraniczenia, a także wskazano możliwości przezwyciężania tych ograniczeń. Rozdział 

czwarty kończy syntetyczne podsumowanie zawartych w nim treści.  

Rozdział piąty pracy zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych 

w środowisku personelu jednostek penitencjarnych Służby Więziennej w Polsce. 

W pierwszym podrozdziale ukazano możliwości wykorzystania intuicji w podejmowaniu 

decyzji w świetle badań zastanych. W kolejnym podrozdziale zawarte są wyniki badań 

sondażowych ukazujące rolę intuicji w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa 

personalnego w jednostkach organizacyjnych SW. Trzeci podrozdział 

to deskrypcja rezulatów wywiadów z ekspertami na temat użyteczności intuicji podczas 

pełnienia obowiązków przez personel Służby Więziennej. 

W rozdziale szóstym zawarte są wnioski i uogólnienia wynikające 

z przeprowadzonych badań. Zamieszczono w nim również rekomendacje dotyczące 

wykorzystania rezultatów przeprowadzonych badań w praktyce penitencjarnej.   
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Summary 

 

The dissertation consists of an introduction, six chapters, conclusion, bibliography, and 

an appendix containing the empirical tools used in research – a survey questionnaire and an 

interview questionnaire - tables with statistical data, and attachment containing expert answers. 

The first chapter is descriptive of the theoretical aspects of intuition in the decision-

making process. And its six sub-chapters are focused on: 1) definition of intuition; 2) ways of 

understanding intuition on a philosophical, psychological and management sciences basis; 3) 

characteristics of intuition types: expert, creative and emotional; 4) description 

of decision-making process; 5) the meaning of intuition in the decision making process; 

6) review of research on intuition on polish and foreign grounds.  

The second chapter presents the methodological basis of the carried out research, 

including: 1) justification of the need for research; 2) subject of research; 3) the main research 

goal, and particular objectives; 4) the main research problem, and particular problems; 5) the 

main hypothesis, and detailed hypotheses; 6) research methods; 

7) independent and dependent variables; 8) organization and description of the research; 

9) sample characteristics (founded and implemented). In addition, this chapter provides also 

10) the social and demographical characteristics of the study population 

and 11) characteristics of penitentiary units selected for research.  

The third chapter focuses on Prison Service as a subject of research. The first subsection 

describes prison as institution and organization. The second subchapter is aimed at illustrating 

the place of Prison Service in the state security system. And the third, 

is dedicated to organizational structure of Prison Service characteristics as a specialised 

dispositional group. In the next two subchapters the classification of penitentiary units and 

characteristics of the prisoners' population are included. The chapter ends with concise 

conclusion of its content.  

In the fourth chapter description of penitentiary unit as a place of research 

is depicted. In the first subsection it is presented an organisational structure of penitentiary unit. 

The second characterizes the staff of penitentiary units, with particular emphasis 

on so-called ’front line’ officers. The third subchapter takes an account of the personal security 

in penitentiary units as well as counteracting existing threats. 

The fourth subsection covers an area of staff decision-making powers, and therefore 

circumstances of decision-making by officers and employees of penitentiary units. This chapter 

includes likewise how the decision-making process works and shows 
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its limitations, and also point out the possibilities of overcoming these restrictions. 

The fourth chapter ends with concise conclusion of its content. 

The fifth chapter of the dissertation presents the results of empirical research, carried 

out among penitentiary units staff of Prison Service in Poland. The first subsection shows 

possibilities of using intuition in decision-making process in the light of existing research. In 

the next subchapter the results of surveys showing the significance of intuition in decision-

making process of personal security in penitentiary units are contained. 

Finally, the third subsection describes results of interviews with experts on the usefulness of 

intuition while performing their duties. 

In the sixth chapter conclusions and generalizations, resulting from conducted research, 

are included. It contains also recommendations for using the results of research 

in penitentiary practice. 

 

 

 


