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Niniejsza książka poświęcona jest problematyce związanej z kształtowa-
niem polityki bezpieczeństwa w województwie śląskim. Składa się z części 
wstępnej, ośmiu rozdziałów i zakończenia, po którym zamieszczono bibliogra-
fię i aneks. rozdział pierwszy poświęcony jest konceptualizacji pojęć ‘bezpie-
czeństwo’ oraz ‘porządek publiczny’. Podkreślono w nim także, iż współcześ-
nie można wyodrębnić trzy wymiary bezpieczeństwa: wymiar indywidualny, 
wymiar narodowy (państwowy), wymiar międzynarodowy. To wyróżnienie 
stało się bazą dla rozważań na temat wyjaśnienia pojęć bezpieczeństwa pań-
stwa, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa zewnętrznego.  
w rozdziale drugim przedmiotem analizy stały się działania podmiotów odpo-
wiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządek publiczny. Omówiono w nim 
rolę Prezydenta, naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, rolę 
służb, straży i inspekcji w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Druga część rozdziału drugiego zawiera podrozdziały poświęcone roli orga-
nów jednostek samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Wskazano także organizacje społeczne i pozarządowe działające 
w tym obszarze. Rozdział kończą rozważania na temat roli podmiotów komer-
cyjnych (prywatnych) w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
rozdział trzeci poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z kierunkami 
działań Wojewody Śląskiego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Omówiono w nim Strategię Wojewody Śląskiego na lata 2013-2016, a także 
zamieszczono wywiad ekspercki z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. w rozdziale 
czwartym omówiono zagadnienia związane z organizowaniem i przeprowa-
dzeniem ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w ujęciu interdyscypli-
narnym. Przedmiotem analizy, w kontekście przepływu informacji w sytuacjach 
kryzysowych, stał się materiał pochodzący z ćwiczeń pk. „Lotnisko 2011”, pk. 
„Lotnisko 2013”, pk. „Charon 2014”. w rozdziale piątym omówiono rolę 
Policji w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez zagadnie-
nia szczegółowe, dotyczące konceptualizacji pojęć z obszaru prewencji kry-
minalnej, zadań Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
budowy programów profilaktycznych Policji, a także projektów dotyczących 
postrzegania roli Policji w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa. Natomiast  
w rozdziale szóstym skoncentrowano się na roli Śląskiej Policji w kształto-
waniu polityki bezpieczeństwa w województwie śląskim, poprzez omówie-
nie zagadnienia związanego ze współpracą Śląskiej Policji z jednostkami 
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samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. W ostatnim podroz-
dziale scharakteryzowano wybrane programy profilaktyczne Śląskiej Policji. 
rozdział siódmy poświęcony jest problematyce komunikowania się Policji ze 
społeczeństwem w ramach debat społecznych. Jego kluczowy element zajmuje 
opis projektu Debaty społeczne jako forma dialogu ze społeczeństwem i klu-
czowy determinant bezpieczeństwa (debaty w Katowicach) z uwzględnieniem 
analizy ujawnionych problemów mieszkańców Katowic podczas debat społecz-
nych. w rozdziale ósmym zamieszczono wybrane propozycje szkoleniowe dla 
funkcjonariuszy Policji, dotyczące omawianych w książce zagadnień.

Niniejsza książka przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny nie tylko w województwie 
śląskim, ale i w całym kraju. Stanowi źródło wiedzy również dla studentów 
kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne i Bezpieczeństwo narodowe. Powinna 
także zainteresować pracowników administracji publicznej szczebla rządowego 
i samorządowego, funkcjonujących w ramach organów odpowiedzialnych za 
realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
w tym pracujących w organach zespolonych służb, inspekcji i straży, a także 
inne osoby zainteresowane poruszaną w książce problematyką.
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