
Dowód 5.  

Monografia stała się materiałem źródłowym dla kolejnych badań i opracowań naukowych, 

takich jak: 

 

1) Strach i przywództwo. Człowiek. Kultura. Adiutuizm, Wydawnictwo Naukowe AWL, 

Wrocław 2021 

Czas zredefiniować strategiczne determinanty funkcjonowania i rozwoju organizacji - strach i 

przywództwo - po to, by spoza ram obowiązującego paradygmatu ujrzeć realną postać ich obu. 

Strach jest pierwotnym zjawiskiem w środowisku działania człowieka, przywództwo zaś 

naturalnym procesem struktur społecznych. Stygmatyzacja strachu jako immanentnego zła przy 

idealizacji przywództwa jako permanentnego remedium na wszelkie problemy organizacyjne 

są wadliwą tendencją w nauce i praktyce. Strach jako emocja przeżywana pejoratywnie i 

wyrażana behawioralnie w danej formie zachowania determinuje rozmaite czynności 

poznawcze oraz działania ludzi w pełnionych przez nich rolach społecznych i prezentowanych 

postawach. Przywództwo jako domena zainteresowania kadry zarządzającej wszystkich 

szczebli zarządzania, kierującej rozmaitymi typami organizacji, w różnych sektorach 

gospodarki wraz z obronnością i bezpieczeństwem, stanowi zagadnienie o wielkim stopniu 

złożoności. Niniejsza książka stanowi próbę ukazania związku strachu i przywództwa oraz ich 

wpływu na kształtowanie się kultury organizacyjnej, a jej celem stało się przybliżenie 

Czytelnikowi rozległej problematyki z zakresu emocji strachu, który warunkuje procesy 

podejmowania decyzji w działaniach przywódczych. 

Adres url: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9912225978705606 

 

2) Managerial and Organizational Aspects of Safety Management in the Mountain 

Environment, European Research Studies Journal, 2021, Vol. XXIV, Issue 2, pp. 990-1006 

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstaw organizacyjnych, 

prawnych i zarządczych górskich organizacji ratowniczych w Europie, na świecie i w Polsce. 

Należą one do organizacji non-profit, których celem jest ochrona bezpieczeństwa i zdrowia 

publicznego obywateli. Drugorzędnym celem artykułu było przedstawienie wybranych 

problemów naukowo-badawczych występujących w ratownictwie górskim. 

Projekt/Metodologia/Podejście: Analiza materiałów i danych źródłowych, przegląd literatury 

przedmiotu.  

Wnioski: Ratownictwo górskie jest zjawiskiem i procesem interdyscyplinarnym, obejmującym 

wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. Wśród nauk, które w istotny 

sposób wpływają na praktyczne funkcjonowanie ratownictwa górskiego, można wyróżnić: 

nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki techniczne i inżynieryjne oraz nauki społeczne. 

Implikacje praktyczne: Dalszy rozwój badań nad przedstawionymi aspektami ratownictwa 

górskiego prowadzi do doskonalenia strategii ratowniczych i stosowanych w nich technik. 

Znajomość przedstawionych obszarów badawczych pozwala naukowcom na ciągłe pogłębianie 

badań i teorii w tym zakresie: technologii ratownictwa i transportu, funkcji życiowych 

organizmu człowieka w warunkach wypadków górskich oraz zachowań człowieka podczas 

aktywności górskiej.  

Oryginalność/wartość: Działalność górskich organizacji ratowniczych obejmuje różne formy 

prowadzenia akcji ratowniczych, w których uwzględnia się aspekty: medyczno-terapeutyczny, 

logistyczno-transportowy, meteorologiczny, technologiczny, psychospołeczny i wreszcie 

kompetencyjno-szkoleniowy. 

Adres url: https://ersj.eu/journal/2168 

 

https://bibliografia.awl.edu.pl/cgi-bin/expertus3.cgi
https://bibliografia.awl.edu.pl/cgi-bin/expertus3.cgi


3) Behaviour Determinants in the Research for Health-Related Quality of Life and 

Physical Activity of Urban Adults from Single-Person Households, European Research 

Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 1, 1244-1256, 2021 

Celem opracowania jest określenie zależności między jakością życia a poziomem aktywności 

fizycznej u dorosłych mieszkańców miast z jednoosobowych gospodarstw domowych. 

Projekt/Metodologia/Podejście: W badaniu przekrojowym wzięło udział 1828 samotnych 

respondentów, 1000 kobiet i 828 mężczyzn, z Wrocławia. Jako narzędzia diagnostyczne 

zastosowano kwestionariusz Światowej Organizacji Zdrowia Jakość Życia-BREF oraz 

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej - wersja skrócona. Aktywność 

fizyczną respondentów oceniano zgodnie z zaleceniami WHO. Główną metodą statystyczną 

była analiza regresji logistycznej.  

Wyniki: Większość badanych oceniła swoją ogólną jakość życia, postrzegany stan zdrowia oraz 

jakość życia w domenach: fizycznej, psychologicznej, społecznej i środowiskowej jako 

przeciętną lub powyżej przeciętnej. Większość samotnych kobiet (73,2%) i mężczyzn (77,3%) 

spełniała również zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej. Poziom aktywności 

fizycznej miał istotny statystycznie wpływ na ogólną jakość życia mężczyzn, postrzegany stan 

zdrowia kobiet oraz jakość życia mężczyzn w domenie psychologicznej i środowiskowej. 

Implikacje praktyczne: Wyniki badania sugerują, że należy kontynuować ocenę jakości życia i 

aktywności fizycznej u osób o różnym stanie cywilnym. Pozwoli to na podjęcie skutecznych 

działań profilaktycznych i terapeutycznych w odniesieniu do grup najwyższego ryzyka 

hipokinezji, co może mieć również istotne znaczenie dla jakości ich życia. 

Oryginalność/wartość: Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na diagnozowanie i 

prognozowanie zachowań człowieka, zwłaszcza tych związanych z aktywnością 

psychofizyczną. 

Adres url: https://www.ersj.eu/journal/2102# 

 

4) Mountain Rescue in Non-Profit Organizations: Interdisciplinary Research Spectrum 

in Mountain Tourism, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 1, 

727-747, 2021 

Celem artykułu jest wypełnienie istniejącej luki epistemologicznej w analizowanym zjawisku, 

która zostanie wypełniona aspektami ratownictwa górskiego w organizacjach non-profit. W 

związku z powyższym, pewne zagadnienia mogą spotkać się z zainteresowaniem świata nauki, 

co poszerzy horyzonty badawcze i perspektywy teoretyczne analizowanych procesów 

społecznych. Ponadto artykuł może stać się przyczynkiem do zwiększenia aktywności 

wydawniczej i rozwoju bazy bibliograficznej, czyli literaturowego źródła wiedzy naukowej w 

zakresie działalności górskich organizacji ratowniczych typu non-profit. Niniejszy artykuł jest 

pierwszym opracowaniem stanowiącym syntezę dorobku naukowego w zakresie 

profesjonalnego ratownictwa górskiego. Stanowi on kompilację najważniejszych 

opublikowanych dotychczas wyników badań w zakresie ratowania ludzi w górach. 

Projekt/Metodologia/Podejście: W badaniach wykorzystano analizę teoretyczną 

skoncentrowaną na prezentacji literatury źródłowej oraz przegląd literatury ukazujący kierunki, 

obszary i problematykę badawczą w badanym obszarze tematycznym - ratownictwie górskim.  

Wnioski: Ratownictwo górskie jest zjawiskiem i procesem interdyscyplinarnym, obejmującym 

wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. Wśród nauk, które w istotny 

sposób wpływają na praktyczne funkcjonowanie ratownictwa górskiego, można wyróżnić: 

nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki techniczne i inżynieryjne, a także nauki społeczne. 

Implikacje praktyczne: Dalszy rozwój badań nad przedstawionymi aspektami ratownictwa 

górskiego prowadzi do doskonalenia strategii ratowniczych i stosowanych w nich technik. 

Znajomość przedstawionych obszarów badawczych pozwala naukowcom na ciągłe pogłębianie 

badań i teorii w tym zakresie: technologii ratownictwa i transportu, funkcji życiowych 

https://bibliografia.awl.edu.pl/cgi-bin/expertus3.cgi


organizmu człowieka w warunkach wypadków górskich oraz zachowań człowieka podczas 

aktywności górskiej.  

Oryginalność/wartość: Działalność górskich organizacji ratowniczych obejmuje różne formy 

prowadzenia akcji ratowniczych, w których uwzględnia się aspekty: medyczno-terapeutyczny, 

logistyczno-transportowy, meteorologiczny, technologiczny, psychospołeczny i wreszcie 

kompetencyjno-szkoleniowy. 

Adres url: https://www.ersj.eu/journal/2070# 

https://bibliografia.awl.edu.pl/cgi-bin/expertus3.cgi

