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     Streszczenie 

Dysertacja pt. "System bezpieczeństwa wymiany informacji organizacji publicznej na 

przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach" doprowadziła do 

stworzenia koncepcji usprawnienia systemu bezpieczeństwa obiegu informacji. Głównym 

motywem napisania niniejszej pracy były tendencje zachowań wśród klientów oraz kadry 

pracowniczej a także obserwowane trudności i problemy, które bez wątpienia mają wpływ na 

bezpieczeństwo obiegu informacji. Rozprawa doktorska wpisuje się w obszar nauk  

o bezpieczeństwie nie tylko z powodu nowych poznawczych horyzontów w niej zawartych, 

które wynikają z przemyśleń autorki na bazie wnikliwej analizy literatury przedmiotu  

i materiału empirycznego, ale również ze względu na próbę zaprezentowania koncepcji zmian 

w obszarze bezpieczeństwa obiegu informacji. Struktura rozprawy doktorskiej obejmuje 

części: teoretyczną oraz empiryczną. Dysertacja składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, 

zakończenia, bibliografii, spisu rysunków, spisu tabel, spisu wykresów i załączników.  

W rozdziale pierwszym pt. "Metodologia badań własnych", omówione zostały kwestie 

przedmiotu oraz celu badań naukowych. Przedstawiony został problem badawczy, jak 

również hipotezy robocze oraz hipotezy szczegółowe. Zaprezentowane zostały metody 

empiryczne i teoretyczne, techniki oraz narzędzia badawcze. Omówiony został obszar badań  

i została scharakteryzowana próba badawcza. Główny problem badawczy niniejszej dysertacji 

brzmi następująco: Jakie zmiany wprowadzić w systemie bezpieczeństwa wymiany 

informacji w organizacji publicznej, aby poprawić skuteczność obiegu informacji? Do tak 

przyjętego celu dysertacji i problemów badawczych na podstawie stanu wiedzy, analizy 

literatury i prognozowanych zmian sformułowano główną hipotezę roboczą: Ułatwienie 



dostępu do danych, usprawnienie procesów przekazywania lub pobierania ich znacznych 

ilości w niewielkich jednostkach czasu oraz rozwój technologii przechowywania informacji 

mają ogromne znaczenie. Odpowiednio przebiegająca wymiana informacji wpływa między 

innymi na prawidłowe wykonywanie zadań ośrodka pomocy społecznej. Należy też pamiętać, 

że aspektami bezpieczeństwa informacji są: dostępność, poufność, niezawodność, 

integralność i autentyczność. Bardzo ważne jest, aby wdrożyć i utrzymać właściwy system 

zarządzania bezpieczeństwem informacji, który będzie umożliwiać ochronę wszystkich 

przetwarzanych przez instytucję informacji, jak również zapewni ciągłość realizowanych 

przez nią procesów i zadań. Drugi rozdział jest zatytułowany "System bezpieczeństwa 

informacji w organizacji – teoria problemu". W rozdziale tym została przedstawiona istota 

systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji. W rozdziale tym zdefiniowano informację, 

przedstawiono istotę bezpieczeństwa informacji oraz opisano, czym jest bezpieczeństwo 

informacji. Przedstawiono tu również prawne wymagania, co do bezpieczeństwa informacji 

oraz środki techniczne i organizacyjne mające wpływ na bezpieczeństwo informacji  

w organizacji. Poświęcono tu także miejsce na przedstawienie zarządzania bezpieczeństwem 

informacyjnym w organizacji. Opisano, czym jest ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem 

informacyjnym, jakie znaczenie ma przeprowadzanie audytów oraz jak powinno wyglądać 

prawidłowe wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym. W rozdziale 

trzecim pt. "Organizacje publiczne i jej otoczenie" zostały nakreślone zagadnienia organizacji 

publicznych, zdefiniowano organizację publiczną przedstawiono cechy charakterystyczne 

współczesnych organizacji, zaprezentowano ich cele oraz opisano, jakie posiadają zasoby. 

Przedstawiono tu również otoczenie organizacji publicznych oraz przedstawiono, jak 

prezentują się struktury organizacji. Zawarto również informacje na temat struktury ośrodka 

pomocy społecznej i jego otoczenia. Zaprezentowano ustawowe zadania i funkcje ośrodków 

pomocy społecznej oraz opisano formy usług realizowanych przez te instytucje. W rozdziale 

czwartym pt. "Usprawnienia systemu bezpieczeństwa obiegu informacji" przedstawiona 

została analiza wyników badań oraz została opracowana koncepcja usprawnienia systemu 

bezpieczeństwa obiegu informacji. W każdym rozdziale sformułowano wnioski, które były 

wynikiem weryfikacji przyjętych hipotez, a także sformułowano wnioski końcowe 

omawianego problemu badawczego. Dysertację wieńczą załączniki, w których znajdują się 

wykorzystane do badań narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety i arkusz obserwacji. 

Dysertacja wyczerpuje główne zagadnienie badawcze poparte szczegółową i wnikliwą analizą 

literatury przedmiotu, analizą materiału empirycznego oraz wyborem i zastosowaniem w tym 

celu stosownych metod badawczych. W treści dysertacji autorka wnikliwie i szeroko omawia 



zagadnienia dotyczące systemu bezpieczeństwa obiegu informacji w ośrodku pomocy 

społecznej. 
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