STRESZCZENIE
Rozprawa doktorska pod tytułem „Bezpieczeństwo systemu informacyjnego
w organizacji zhierarchizowanej na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” w
zamyśle autora dotyczyła identyfikacji istniejącego w Komedzie Miejskiej Policji

w

Kaliszu systemu informacyjnego, jego zagrożeń i niedoskonałości, a następnie przedstawienia
możliwych do wprowadzenia zmian w jego funkcjonowaniu w celu usprawnienia działania
jednostki Policji jako organizacji zhierarchizowanej.
W ramach dysertacji została przeprowadzona dogłębna analiza Komendy Miejskiej
Policji w Kaliszu jako organizacji zhierarchizowanej oraz otoczenia w jakim funkcjonuje.
Wskazano rolę informacji i jej znaczenie dla sprawnego działania jednostki z uwzględnieniem
zagrożeń na jakie narażony jest system informacyjny i skutków zakłóceń w procesie obiegu
informacji. Jednocześnie zaproponowano usprawnienia w bezpieczeństwie istniejącego
systemu informacyjnego z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze
organizacyjnym, technicznym i funkcjonalnym.
Odpowiednio do przedmiotu oraz celu badań, główny problem badawczy dysertacji
został określony pytaniem: Jakie zmiany wprowadzić w bezpieczeństwie systemu
informacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, aby poprawić skuteczność jej
funkcjonowania jako organizacji zhierarchizowanej?
Głównym powodem dla którego autor podjął się napisania niniejszej rozprawy
doktorskiej, z jednej strony były zawodowe doświadczenia podczas wieloletniej służby
w Policji na różnych stanowiskach w jej strukturach, z drugiej zaś, chęć poprawy skuteczności
funkcjonowania
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informacyjnego i obiegu informacji. Dotychczasowe doświadczenia związane z przepływem
informacji i dostrzeżone mankamenty w funkcjonującym systemie informacyjnym
w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, zdaniem autora, wymagają wprowadzenia
usprawnień w celu poprawy jego skuteczności, wyeliminowania zakłóceń w jego
funkcjonowaniu oraz zapewnienia sprawnego przekazu informacji na wszystkie szczeble
hierarchii służbowej w jednostce.
Na podstawie własnego doświadczenia i literatury przedmiotu autor uznał, że możliwe
jest zaproponowanie usprawnień w bezpieczeństwie systemu informacyjnego Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu, co w konsekwencji ma prowadzić do przyspieszenia obiegu
informacji, poprawy jej jakości oraz eliminacji szumów komunikacyjnych.

Dysertacja, pomijając wstęp i zakończenie, składa się z czterech rozdziałów
merytorycznych: Rozdział I – Wpływ otoczenia na skuteczność działania Komendy Miejskiej
Policji w Kaliszu jako organizacji zhierarchizowanej; Rozdział II – Zagrożenia w systemie
informacyjnym w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu; Rozdział III – Założenia
metodologiczne; Rozdział IV – Usprawnienia bezpieczeństwa systemu informacyjnego
w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.
W rozdziale pierwszym zaprezentowano Komendę Miejską Policji w Kaliszu jako
organizację, będącą systemem działania, funkcjonującą w określonym otoczeniu wewnętrznym
jak i zewnętrznym. Przybliżone zostały pojęcia rozpiętości i zasięgu kierowania w kontekście
struktury organizacyjnej jednostki. W rozdziale tym znalazła się także część wyników badań
empirycznych dotyczących funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu jako
organizacji, najskuteczniejszej formy komunikacji w jednostce oraz występujących w niej
błędów, a także wpływu otoczenia wewnętrznego komendy na istniejący w niej system
informacyjny.
W rozdziale drugim odniesiono się do zagrożeń systemu informacyjnego w Komendzie
Miejskiej Policji w Kaliszu, zaprezentowano istotę bezpieczeństwa informacji i systemu
informacyjnego z uwzględnieniem jego roli w organizacji. Ponadto zdefiniowano pojęcie
informacji, jej znaczenie oraz zakłócenia w procesie przepływu informacji, a także
zobrazowano zagrożenia systemu informacyjnego w jednostce. Także w tym rozdziale została
umieszczona część wyników badań empirycznych, dotyczących najistotniejszych cech
informacji, zagrożeń dla systemu informacyjnego oraz elementów niekorzystnie wpływających
na system informacyjny i zakłócających przekaz informacji w Komendzie Miejskiej Policji w
Kaliszu.
W rozdziale trzecim zostały szczegółowo omówione przedmiot oraz cel badań, problem
badawczy, hipotezy robocze oraz charakterystyka terenu badań wraz z wykorzystanymi do
badań empirycznych metodami i technikami badawczymi, a także określono potrzebną próbę
badawczą.
Rozdział czwarty stanowi empiryczną część pracy, obejmującą badania własne autora, z
uwzględnieniem opinii ekspertów i własnych obserwacji, stanowiącą podstawę do
zaproponowania usprawnień w bezpieczeństwie systemu informacyjnego w Komendzie
Miejskiej Policji w Kaliszu. Proponowane zmiany zostały oparte na innowacyjnych
rozwiązaniach w ujęciu organizacyjnym, technicznym i funkcjonalnym.
Rozprawa doktorska stanowi przegląd wiedzy z zakresu omawianej tematyki oraz jest
zbiorem wyczerpujących treści odnoszących się do systemu informacyjnego. Przeprowadzona

analiza literatury pozwoliła na stworzenie pracy o charakterze zwartym, nowatorskim
i wyczerpującym główne założenia badawcze.

