
STRESZCZENIE 

 Rozprawa doktorska pod tytułem: „Wpływ przestępczości lokalnej na poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego” podejmuje temat bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej na przykładzie społeczności powiatu pleszewskiego, w kontekście 

zagrożenia przestępczością. Zamysłem autora pracy było zbadanie i opisanie znaczenia 

obiektywnego czynnika, jakim jest rozmiar przestępczości lokalnej na subiektywne 

odczuwanie bezpieczeństwa przez mieszkańców powiatu pleszewskiego. Celem 

przeprowadzonych badań było ustalenie zbioru, zidentyfikowanie i usystematyzowanie 

determinantów poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego oraz 

umiejscowienie w tym zbiorze przestępczości lokalnej, jako jednego z mierzalnych i 

obiektywnych czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa. Ponadto celem 

praktycznym było opracowanie i wskazanie podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 

lokalne, w tym głównie policji, kierunków zmian służących poprawie bezpieczeństwa 

kryminalnego na poziomie lokalnym. Mając na uwadze przedmiot i cele badań, główny 

problem badawczy określono pytaniem: Jaki wpływ ma przestępczość lokalna na poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego? W kontekście sformułowanego celu 

praktycznego rozprawy najistotniejszym stało się uzyskanie odpowiedzi na jeden z problemów 

szczegółowych określony pytaniem: Jakich zmian należy dokonać w podmiotach (w tym 

głównie w policji) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu 

pleszewskiego? 

Rozprawa doktorska składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia 

i załączników. Każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem. 

 W rozdziale pierwszym – Podstawy metodologiczne badań - przedstawiono przedmiot 

i cel badań, sformułowano główny problem badawczy i problemy szczegółowe, hipotezę 

roboczą oraz hipotezy szczegółowe przyjęte do poszczególnych problemów badawczych. 

Ponadto opisano przebieg procesu badawczego oraz metody, techniki i narzędzia 

wykorzystane w trakcie procesu badawczego. Określono dobór i charakterystykę próby 

badawczej, zastosowaną w pracy metodykę obliczeń oraz przedstawiono charakterystykę 

respondentów. 

 W rozdziale drugim – Determinanty poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

pleszewskiego – podjęto rozważania na temat bezpieczeństwa, jego typologii oraz poczucia 

bezpieczeństwa, zarysowano polski system bezpieczeństwa narodowego oraz 

zaprezentowano część wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców 

powiatu pleszewskiego i wyselekcjonowanej grupy ekspertów, w zakresie czynników 

wpływających na poczucie bezpieczeństwa. 



 W rozdziale trzecim – Charakterystyka przestępczości powiatu pleszewskiego w latach 

2010–2020 – poza analizą przestępczości jako zjawiska społecznego oraz przedstawienia 

zakresu i sposobu funkcjonowania policyjnej statystyki kryminalnej, kompleksowo 

scharakteryzowano rozmiar i strukturę przestępczości powiatu pleszewskiego w latach 2010-

2020, w odniesieniu do przestępczości województwa wielkopolskiego. 

 W rozdziale czwartym – Rola Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie oraz innych 

lokalnych podmiotów w zapewnianiu bezpieczeństwa kryminalnego mieszkańcom powiatu 

pleszewskiego – określono zbiór podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na 

poziomie lokalnym, scharakteryzowano współpracę tych podmiotów z Komendą Powiatową 

Policji w Pleszewie w obszarze zapobiegania i zwalczania przestępczości. Przedstawiono 

również część badań empirycznych w obszarze oceny tej współpracy formułowanej przez 

mieszkańców powiatu pleszewskiego i ekspertów, w kontekście skuteczności działania. 

 W rozdziale piątym – Propozycje kierunków zmian działań podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu 

pleszewskiego - zaprezentowano i przeanalizowano kolejną część badań empirycznych 

dotyczącą możliwości i ograniczeń występujących w obszarze zapobiegania i zwalczania 

przestępczości lokalnej. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych oraz doświadczeń 

i przemyśleń autora, sformułowano wnioski, uogólnienia i rekomendacje zmian wewnątrz 

polskiej Policji usprawniających działania w dziedzinie bezpieczeństwa kryminalnego. 

 Rozdziały od drugiego do piątego zakończono syntetycznymi podsumowaniami. 

 W zakończeniu podsumowano całość zagadnień objętych tematem dysertacji. Zebrano 

i zaprezentowano przemyślenia i wnioski autora będące wynikiem przeprowadzonych badań. 

Przedstawiono konkluzję o stopniu realizacji celów rozprawy. W części tej znalazło się również 

miejsce na krytyczną refleksję na temat zrealizowanej pracy i jej braków. Wskazano też 

perspektywy nowych obszarów badań. 

 


