
STRESZCZENIE 

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. INŻ. PIOTRA STANISŁAWA KOLMANNA 

NT. „KONCEPCJA POZARZĄDOWEGO KOMPONENTU ZINTEGROWANEGO 

SYSTEMU RATOWNICZEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” 

 

Głównym celem przeprowadzonego procesu badawczego była analiza możliwości 

poprawy stanu bezpieczeństwa powszechnego poprzez opracowanie naukowo 

uzasadnionych koncepcji wybranych obszarów organizacji pozarządowego komponentu 

zintegrowanego systemu ratowniczego na przykładzie Polski. Za jednostki analizy 

ustanowiono wybrane krajowe systemy ratownicze w ujęciu modelowym ze szczególnym 

uwzględnieniem ich składowych w postaci pozarządowych organizacji ratowniczych. 

Postawiony główny problem badawczy w ramach rozprawy odniósł się do tego: 

czy i dlaczego zintegrowany system ratowniczy w Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

zostać zorganizowany w oparciu także o pozarządowy komponent? Jego rozstrzygnięcie – 

jako problemu złożonego – wymagało rozwiązania szeregu problemów szczegółowych. 

Zakres przeprowadzonych badań był profilowany na potrzeby procesu weryfikacji – 

ostatecznie przyjętej – głównej hipotezy, zgodnie z którą zorganizowanie zintegrowanego 

systemu ratowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem pozarządowych 

organizacji ratowniczych wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa powszechnego. 

Na merytoryczny zakres rozprawy złożyły się wstęp, cztery rozdziały oraz 

zakończenie. Ponadto opracowano dziewięć załączników, stanowiących tematycznie 

powiązane uzupełnienia. Zawartość pracy jest efektem badań teoretycznych 

i empirycznych przeprowadzonych przez autora w latach 2016-2019. Tekst główny, 

pomijając wstęp wraz z zamieszczonymi w nim pobudkami autora co do podjęcia się 

realizacji wysiłku badawczego, rozpoczyna rozdział pierwszy nakreślający obszar 

badawczy. W szczególności, omówiono w nim: tło badawcze, cel i przedmiot badań, 

problemy badawcze i hipotezy robocze, podstawy teoretyczno-praktyczne zastosowanej 

metodologii badań własnych. Sformułowanie podbudowy teoretycznej podjętego obszaru 

problemowego – w tym aspekty terminologiczne – stanowią przedmiot ustaleń rozdziału 

drugiego. Kolejne rozdziały – trzeci i czwarty – mają w dużej mierze charakter 

empiryczny. W pierwszym z nich, zawarto głównie wyniki dokonanych przeglądu, analizy 

i oceny założeń obecnych pozarządowych komponentów wybranych systemów 

ratowniczych funkcjonujących w Polsce. W drugim z kolei, na potrzeby procesów 

diagnozy i projekcji, wykorzystano dane empiryczne pozyskane przez autora od grupy 

eksperckiej. Opracowane wyniki, przy konfrontacji i dyskusji wyników badań 

przeprowadzonych równolegle metodami teoretycznymi, pozwoliły na dokonanie syntezy 

podjętej w pracy problematyki. Została ona wyrażona przedstawionymi wariantami 

koncepcji wybranych obszarów organizacyjnych pozarządowego komponentu 

zintegrowanego systemu ratowniczego w Polsce. 

W zamykającym rozprawę zakończeniu zamieszczono podsumowanie wraz 

z wybranymi wnioskami końcowymi i krytyczną oceną osiągnięcia założonych celów 

w procesie badawczym. Ponadto wskazano tamże kierunki i obszary problemowe, na które 

należy zwrócić uwagę w celu prowadzenia dalszych badań w ramach podjętej 

problematyki. 


