
SPIS TREŚCI 
 
Słowo wstępne ........................................................................................................ 11 
 

LOGIKA ROZUMU I LOGIKA SERCA W TEORIACH ORGANIZACJI, 
KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ELIT XXI WIEKU .......................................... 13 
 

Trwałość umów zawieranych w ramach zamówień publicznych  
(Anna BAZAN-BULANDA) .................................................................................... 15 
 

Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 2013-2015 źródłem 
konfliktu społecznego 
(Jarosław BEDNORZ) ............................................................................................ 25 
 

Możliwości badania ryzykownych zachowań na przykładzie specyfiki środowiska 
pracy ratowników górniczych, zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego 
(Aneta GRODZICKA) ............................................................................................. 49 
 

Bezpieczeństwo danych w sieciach informatycznych determinantą organizacji 
państwa 
(Joanna GRUBICKA) ............................................................................................. 59 
 

Bezpieczeństwo małej firmy jako organizacji ekonomicznej 
(Wojciech HORYŃ) ................................................................................................ 81 
 

Pojęcie racjonalnej decyzji 
(Jan Franciszek JACKO) ...................................................................................... 89 
 

Kwestia kaukaska. Rosyjskie pytania o bezpieczeństwo 
(Agata JAGIEŁŁO, Jarosław TONDERA) .......................................................... 103 
 

Wizerunek funkcjonariuszy – kobiet służby więziennej w mediach 
(Marek R. KALAMAN) .......................................................................................... 115 
 

Zjawisko konfliktu w przedsiębiorstwie 
(Natalia KOCH, Paulina MUELLER) ................................................................... 139 
 

Wpływ formy przekazu na bezpieczeństwo rozumienia i przetwarzania informacji  
w środowisku akademickim na przykładzie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
z siedzibą w Poznaniu 
(Aneta KOŁACZ, Anna KURKIEWICZ) ............................................................... 145 
 

Badania percepcji zagrożeń w środowisku pracy na podstawie opinii ratowników 
górniczych, zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych 
(Marcin KRAUSE) ................................................................................................ 155 
 

Aspiracje edukacyjne i zawodowe dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
(Anna MAJEWSKA) ............................................................................................. 167 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259912
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259917
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259917
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259918
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259918
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259921
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259929
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259936
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259939
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259942
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259946
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259964
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259967
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259978
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346259989
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260018


Rola systemów teleinformatycznych administracji państwowej w obszarze 
bezpieczeństwa państwa 
(Maciej MARCZYK) .............................................................................................. 183 
 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i jego rola w systemie zarządzania 
kryzysowego miasta Rybnika 
(Marek MARGOŃSKI) .......................................................................................... 195 
 

Innowacyjne technologie informatyczne przyszłością cyfrowej edukacji 
(Paweł MATUSZCZYK) ........................................................................................ 209 
 

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – program dofinansowania 
przedsiębiorstw 
(Małgorzata MĘCIK) ............................................................................................ 225 
 

Biuro Ochrony Rządu w latach 1989-1993. Zarys problematyki 
(Arkadiusz NYZIO) ............................................................................................... 235 

 

Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych osób pracujących w zawodach 
związanych z zarządzaniem kryzysowym 
(Danuta OCHOJSKA) .......................................................................................... 253 
 

Gołębie i ich znaczenie w bezpieczeństwie człowieka 
(Aleksandra OCZKOWICZ) ................................................................................. 269 
 

Analiza systemów ratowniczych w wybranych państwach 
(Tomasz ORZECH).… .......................................................................................... 279 
 

Efektywność działań służb ratowniczych podczas powodzi 2010 roku oraz 
postulowane kierunki działań wpływające na ich skuteczność 
(Grzegorz PIETREK) ............................................................................................ 295 
 

Dobór kandydatów do jednostek antyterrorystycznych 
(Robert RAJCHEL) .............................................................................................. 305 
 

Nauczyciel jako analizator tzw. „czarnych punktów szkoły” – doświadczenia 
wychowawcy powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie 
(Natalia Maria RUMAN) ....................................................................................... 317 
 

Sporty paramilitarne jako forma promowania zachowań proobronnych 
(Adam SINIECKI) ................................................................................................. 327 
 

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji – umiejętność wykorzystania potencjału 
sporów 
(Hanna SOMMER) ................................................................................................ 337 
 

Oczekiwania kompetencyjne pracodawców wobec pracowników oraz studentów 
wobec przyszłych pracodawców  
(Irena SOROKOSZ) .............................................................................................. 347 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260021
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260024
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260024
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260024
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260027
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260030
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260079
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260084
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260084
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260084
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260087
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260090
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260094
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260094
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260094
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260097
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107


Bezpieczeństwo w przestrzeni zurbanizowanej i krajobrazowej 
(Paweł SZUMIGAŁA) ........................................................................................... 357 
 

Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa jako obiekty zarządzania 
kryzysowego 
(Maja TARASZKIEWICZ-ŁYDA) .......................................................................... 365 
 

Dyplomatyczny kompromis nieporozumień. Bośni i Hercegowiny żmudna droga do 
pojednania 
(Jarosław TONDERA) .......................................................................................... 371 
 

Ryzyko sukcesyjne 
(Łukasz TREMBACZOWSKI) .............................................................................. 387 
 

Bezpieczeństwo jednostki w prawie administracyjnym 
(Dominik TYRAWA) ............................................................................................. 401 
 

Эффективность как показатель успеха организаций общественного 
контроля – теоретическое разрешение 
(Ewelina WOJCIECHOWSKA) ............................................................................ 411 
 

Realizacja europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej w Republice 
Słowackiej 
(Marian ŻUBER, Mirosław SMOLAREK) ............................................................ 425 
 

Noty o autorach .....................................................................................................439 

 

 

file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260121
file:///C:/Users/Wydawnictwo/Desktop/MARTY/TEKSTY/ODDANE%20DO%20DRUKU/SYGNALNE/tom%201/CAŁOŚĆ%20t.%201.docx%23_Toc346260107

