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ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA POZIOMIE CENTRALNYM 

 
W artykule zostały przedstawione klasyfikacje zagrożenia oraz ogólny opis w kategoriach zagrożeń naturalnych, technicz-

nych, społeczno-ekonomicznych, militarnych. Szczegółowej analizie poddano zagrożenia organizacyjno-prawne i społeczne. 
 

UWAGI  WSTĘPNE 

Wypracowanie efektywnych mechanizmów publicznego zarzą-
dzania kryzysowego (dalej zarządzania kryzysowego)i szerzej 
zapewnienia bezpieczeństwa narodowego nie jest możliwe bez 
identyfikowania zagrożeń. Skuteczne zarządzanie kryzysowe wy-
maga zaplanowanych i dopracowanych w szczegółach działań 
logistycznych. Działania ogniskujące się wokół problematyki zapew-
niania bezpieczeństwa muszą być ujmowane systemowo i holi-
stycznie, już przed zaistnieniem sytuacji kryzysowej, w perspektywie 
całej aktywności społeczeństwa, w szczególności społeczności 
lokalnej. Muszą się więc opierać na informacjach pochodzących  
z wielu źródeł i dotyczących różnych sfer życia, pozyskiwanych, 
gromadzonych i przetwarzanych w zintegrowanych systemach 
informatycznych,. Tylko takie podejście daje możliwość wykorzy-
stywania efektu synergii doświadczenia specjalistów i technologii, 
co pozwala na ograniczenia niebezpieczeństwa popełnienia błędów, 
bądź zaniechań. W artykule, na podstawie badań prowadzonych  
w ramach projektu NCBiR realizowanego przez zespół Wydziału 
Zarządzania Politechniki Warszawskiej „Wysokospecjalistyczna 
platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w admi-
nistracji publicznej RP oraz w jednostkach organizacyjnych Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”, autorzy starają się wska-
zać na grupy zagrożeń  organizacyjno-prawnych, socjalnych oraz 
innych istotnych dla bezpieczeństwa narodowego pokazując ich 
skalę i rozproszenie oraz podkreślić potrzebę tworzenia mechani-
zmów ich rozpoznawania. Zwrócono tym samym uwagę na znacze-
nie prewencji w zarządzaniu kryzysowym. 

1. RODZAJE ZAGROŻEŃ – KLASYFIKACJA  
I CHARAKTERYSTYKA  

Identyfikacja zagrożeń jest niezbędna do analizy ryzyka, osza-
cowania jego poziomu oraz podjęcia działań mających na celu 
dobór odpowiednich środków i sposobów postępowania z ryzykiem 
(Rys. 1). 

 
Rys. 1. Schemat procesu oceny ryzyka 
Źródło: (Kosieradzka i Zawiła-Niedźwiecki, 2016, ss. 40–44) 

 
Identyfikacji zagrożeń można dokonać na podstawie: 

– historii zdarzeń zapisanych w dokumentach lub zapamiętanych 
przez uczestników,  

– statystyk służb i zespołów odpowiedzialnych na danym terenie 
za bezpieczeństwo obywateli,  

– ekspertyz sporządzonych przez specjalistów określonych dzie-
dzin, 

– katalogu zagrożeń, stanowiącego opis typowych zagrożeń, 
– pracy zespołu ds. oceny ryzyka utworzonego na danym szcze-

blu administracyjnym. 
Analiza ryzyka ściśle związana jest z analizą zagrożeń. Rozpo-

znawanie zagrożeń i identyfikowanie źródeł ryzyka stanowi pierwszy 
krok w ocenie ryzyka. Osoby i zespoły przeprowadzające takie 
analizy spotykają się na ogół z bardzo dużą liczbą potencjalnych 
zagrożeń występujących na danym terenie. W analizie ryzyka w 
publicznym zarządzaniu kryzysowym korzysta się z dorobku teorii 
zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacjach, a ta teoria 
wskazuje na konieczność odrębnego analizowania ryzyka w ujęciu 
przyczynowym, ujęciu podatności oraz ujęciu skutkowym (Kosie-
radzka i Zawiła-Niedźwiecki, 2016, s. 40; 225 i dalej). Szacowanie 
ryzyka wymaga, zgodnie z definicją ryzyka, określenia prawdopo-
dobieństwa wystąpienia zdarzenia niekorzystnego oraz określenia 
potencjalnych skutków tego zdarzenia.  

Istnieje szereg klasyfikacji zagrożeń wg zróżnicowanych kryte-
riów. R. Jakubczak (Jakubczak, 2004, s. załącznik 5 wg K. Prze-
worskiego) zestawia przekroje klasyfikacyjne zagrożeń i wynikające 
z nich podziały (Tabela 1). 

Tab. 1. Typologie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego 
Kryterium klasyfikacji Rodzaje zagrożeń 

Przedmiotowe 
- polityczne – militarne – ekonomiczne – społeczne – 

ekologiczne 
Skutków zagrożeń - fizyczne – psychiczne 

Źródła zagrożeń 
- naturalne – techniczne – ustrojowe – demograficz-

ne – ideologiczne – gospodarcze – edukacyjne  - 
psychologiczne – kulturowe i inne 

Środowiska 
- przyrodnicze – społeczne – polityczne -  gospodar-

cze – naukowo-techniczne 
Zasięgu zagrożeń - globalne – kontynentalne – regionalne – lokalne 

Skali zagrożenia 
- światowe – międzynarodowe – państwa – jednostki 

administracyjnej 
Miejsca zagrożeń - wewnętrzne – zewnętrzne 
Dynamiki rozwoju - dynamiczne – pełzające 

Charakteru stosunków spo-
łecznych - konfliktowe – niekonfliktowe 

Źródło: (Jakubczak, 2004, s. załącznik 5 wg K. Przeworskiego) 
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Jedną z podstawowych w literaturze przedmiotu jest typologia 
zagrożeń ze względu na źródło powstawania, według której zagro-
żenia dzieli się na: 
– zagrożenia o charakterze naturalnym – obejmujące zagrożenia 

wywołane przez czynniki fizyczne oraz przez siły i zjawiska 
przyrodnicze (Ficoń, 2007, s. 83); 

– zagrożenia o charakterze technicznym – związane z działalno-
ścią człowieka, postępem naukowo-technicznym i stopniem za-
awansowania cywilizacyjnego społeczeństwa (Ficoń, 2007, s. 
90); 

– zagrożenia społeczno-ekonomiczne – obejmujące takie zjawi-
ska społeczne i gospodarcze, które w istniejącej sytuacji kraju 
zakłócają porządek społeczny, czyli zasady harmonijnej organi-
zacji i funkcjonowania życia zbiorowego (Sadowski i Kozłowski, 
2010, s. 23), dotyczą problematyki produkcji, wymiany i rodzaju 
różnych dóbr w państwie i ich racjonalnego gospodarowania; 

– zagrożenia militarne – pojmowane jako określony układ wyda-
rzeń polityczno-militarnych, w wyniku których może nastąpić 
pogorszenie warunków dla stabilnego bytu i rozwoju państwa, 
naruszenie jego suwerenności i integralności terytorialnej  
w wynik militarnych działań przeciwnika (Kwećko i Zdrodowski, 
2009, s. 616). 
Podział zagrożeń według kryterium źródła ich powstawania 

przedstawia Rys. 2. 

 
Rys.2. Podział zagrożeń względem źródła występowania 
Źródło: (Skomra, 2015, ss. 134–137) 

W przedstawionej charakterystyce dla przyjętych klas zagrożeń 
(naturalne, techniczne, społeczno-ekonomiczne i militarne) przypi-
sano grupy, z których każda określana była w kontekście pierwotnej 
przyczyny zagrożenia.  

W klasie zagrożeń militarnych, z uwagi pominięcie tego rodzaju 
w dalszej treści artykułu, nie dokonano szczegółowego podziału na 
grupy, a zidentyfikowanych 12 zagrożeń1  zostało przypisanych do 
jednej grupy „konflikt” (Skomra, 2015, s. 137). 

2. ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z POGODĄ I STANEM 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Liczną grupą zagrożeń są zjawiska pogodowe, o nagłym i 
gwałtownym przebiegu. Zestawienie niekorzystnych zjawisk pogo-
dowych i klimatycznych w podziale na szczególnie wrażliwe sektory 
przedstawia Tabela 2. 

 

                                                 
1 Należą do nich: demonstracja siły, dywersje militarne, blokada militarna, 

szantaż militarny, prowokacja militarna, incydent graniczny, ograniczone użycie 
środków przemocy zbrojnej, zbrojne starcie graniczne, napaść zbrojna grup niefor-
malnych, konflikt lokalny, konflikt między państwami, konflikt globalny. 

 
Tab. 2. Zjawiska pogodowe powodujące straty w gospodarce 

Sektor 

rolnictwo, 
różnorodność 
biologiczna, 
zasoby wodne 

leśnictwo zdrowie, 
społeczności 
lokalne 

infrastruktura 

Zjawiska 
powodu-
jące 
szkody 

-powódź, 
-huragan 
-piorun 
-susza 
-ujemne skutki 

przezimowania 
-przymrozki 

wiosenne 
-deszcz nawalny 
-grad 

-powódź 
-silne wiatry 
-susza 
-podtopienia i 
osunięcia 
gruntu 
-okiść,  
-intensywne 
opady śniegu 
-piorun 
-grad 
-fale upału 

-fale upału 
-fale zimna 
-zdarzenia 
ekstremalne 
powodujące 
szkody 
psychospo-
łeczne, 
uszczerbek 
na zdrowiu 
oraz utratę 
życia 
-osunięcia 
gruntu 
-susza 

-powódź 
-podtopienia 
-huragan 
-wyładowania 
atmosferycz-
ne 
-gradobicie 
-osunięcia 
gruntu 
-szadź i 
opady śniegu 
-oblodzenie 

Źródło: (MŚ, 2013, s. 14) 
 

Wg poprzednio przytoczonej klasyfikacji są to zagrożenia o 
charakterze naturalnym. Zestawienie pochodzi z dokumentu „Stra-
tegiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020”, w którym określone zostały działania 
priorytetowe dla sektorów szczególnie narażonych na skutki nieko-
rzystnych zjawisk klimatycznych (m.in. budownictwo, gospodarka 
przestrzenna, rolnictwo) (MŚ, 2013, s. 41; 44-45). Rekomendowane 
jest także wdrażanie systemów monitoringu zagrożeń zjawiskami 
klimatycznymi, w tym na obszarach miejskich. 

3. ZAGROŻENIA W KRAJOWYM PLANIE ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

Zagrożenia uwzględnione w Krajowym Planie Zarządzania 
Kryzysowego (KPZK) są uspójnione z ocenami ryzyka ich wystąpie-
nia po to, by następnie określić i przyporządkować zadania i obo-
wiązki instytucji związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz 
oszacować siły, środki i procedury reagowanie na wypadek wystą-
pienia sytuacji kryzysowych. Przedstawione są również szczegóło-
we rozwiązania funkcjonalne dotyczące szczegółowych procedur 
postępowania, organizacji łączności, oceniania i dokumentowania 
szkód, uruchamiania rezerw państwowych itd. (RCB, 2012, s. 4; art. 
5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 209)). 

W KPZK scharakteryzowane zostały następujące rodzaje za-
grożeń: 
– Powódź, 
– Epidemie, 
– Skażenie chemiczne, 
– Zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, 
– Zakłócenia w dostawach paliw płynnych, 
– Zakłócenia w dostawach gazu, 
– Silne mrozy /  intensywne opady śniegu, 
– Huragany, 
– Pożary lasów, 
– Epizootie, 
– Epifitozy, 
– Katastrofy budowlane, 
– Osuwiska, 
– Susza, 
– Skażenia radiacyjne, 
– Protesty społeczne, 
– Zagrożenie terrorystyczne, 
– Zagrożenia cyberprzestrzeni. 



I Organizacja i zarządzanie  

 

  

9/2017 AUTOBUSY 199 
 

Na potrzeby zarządzania kryzysowego i planowania w stoso-
wanych zestawieniach (jak również katalogach2  i repozytoriach3 ) 
dominują zagrożenia naturalne oraz zagrożenia o charakterze 
technicznym Jak widać, wg wcześniej przytoczonej klasyfikacji 
(Rys.2), większość to zagrożenia naturalne, których przyczyny są 
niezależne od człowieka i w przypadku których należy planować 
środki zapobiegawcza i reagowanie, posługując się metodami za-
rządzania ryzykiem. Na przykład (Kosieradzka i Zawiła-Niedźwiecki, 
2016, s. 42) prowadzenie historycznych rejestrów o zaistniałych 
krytycznych zdarzeniach oraz danych o wcześniej ustalonych za-
grożeniach, podatnościach, mechanizmach zabezpieczających 
powinno dawać obraz możliwych sytuacji w przyszłości przez roz-
ważanie powiązań przyczynowo-skutkowych między tymi elemen-
tami. 

W zakresie zagrożeń społecznych KPZK uwzględnia protesty 
społeczne, zagrożenia terrorystyczne i dotyczące cyberprzestrzeni. 
Liczne zagrożenia nie są uwzględnione, KPZK jest zorientowany na 
wspomaganie etapu reagowania i ujęte zostały te zagrożenia, któ-
rych wystąpienie jest bardziej prawdopodobne. Są jednak zagroże-
nia, które powodują zdarzenia o dynamicznym przebiegu, podlega-
jące zarządzaniu kryzysowemu, a które nie zostały ujęte w charak-
terystyce zagrożeń KPZK (RCB, 2012, ss. 7–45). Zagrożenia takie 
powinno się monitorować i zapobiegać im minimalizując prawdopo-
dobieństwo ich wystąpienia.  

Do nich należy zaliczyć wiele zagrożeń o charakterze organi-
zacyjno-prawnym oraz zagrożenia społeczne, które są zmienne i 
tylko częściowo znajdują się w planie zarządzania kryzysowego, ale 
związane są z bezpieczeństwem publicznym. Kategorie te należy 
starannie monitorować, na obecnym etapie eliminować (zapobie-
gać), a te które przyrastają dynamicznie – „przesuwać” do aktuali-
zowanego katalogu zagrożeń i KPZK, uwzględniając szczegółową 
specyfikę (ryzyko, podatność, obszar zagrożeń, wpływ na ciągłość 
działania systemów infrastruktury krytycznej). 

Poziomo centralny administracji, m.in. dzięki pracy Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa, posiada aktualną wiedzę o zagrożeniach 
i ryzyku. Administracja na poziomie lokalnym zazwyczaj działa 
reaktywnie i nie nadąża z monitorowaniem zagrożeń społecznych i 
administracyjno-prawnych. Nie posiada w tym zakresie własnych 
możliwości analitycznych. 

4. ZAGROŻENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE 

Zależy podkreślić, że zagrożenia organizacyjno-prawne i spo-
łeczne są często niewidoczne i ukrywają się za statystyką wielkich 
liczb. Złożone społeczne mechanizmy winny być analizowane przez 
specjalistów (np. środowiska akademickie), które rozpoznają po-
szczególne mechanizmy przyczynowo-skutkowe i mogą, dzięki 
specjalistycznej wiedzy, identyfikować zagrożenia, oceniać ryzyko i 
wnosić istotny wkład na potrzeby zapobiegania i reagowania. 

Rozproszone i niejednolite ustawodawstwo 

Stan prawny dotyczący prezentowanej problematyki jest bar-
dzo rozproszony, zróżnicowany i pochodzi z różnych okresów cza-
su, co ma wielkie znaczenie w kontekście polskim przemian ustro-
jowych oraz ogólnoświatowego postępu cywilizacyjnego. Wynika to 

                                                 
2 W zarządzaniu kryzysowym zidentyfikowane zagrożenia z charakterystykami 
gromadzone są w katalogach. (Skomra, 2015, ss. 138–141) podaje następujące 
elementy katalogów zagrożeń: nazwa, obiekty zagrożone, skutki, zależność od 
infrastruktury, podmioty monitorowania ryzyka i zmniejszania skutków, forma prze-
ciwdziałania, wykorzystanie bazy danych historycznych, scenariusz opisowy. 
3 W ramach przywołanego wcześniej projektu „Wysokospecjalistyczna platforma…” 
realizowane jest zadanie metodycznego opracowania struktury repozytorium groma-
dzenia wzorców i przykładów dobrych praktyk z zakresu planowania cywilnego oraz 
budowy planów ratowniczych i planów zarządzania kryzysowego. 

między innymi z faktu, że problematyka ta leży w gestii różnych 
centralnych organów administracji publicznej oraz innych władz 
publicznych.  

Efektem rozproszenie i niepełnej adekwatności systemu praw-
nego i stanu obecnego jest to, że występuje wiele niekiedy relatyw-
nie drobnych niedociągnięć, których kumulacja może wpływać  
w znaczący sposób na funkcjonowanie systemu zarządzania kryzy-
sowego, w szczególności w fazie reagowania. 

Poważny problem stanowi także różne podejście do problema-
tyki publicznego zarządzania kryzysowego, będące efektem innego 
spojrzenia na zagadnienie społeczeństwa obywatelskiego wywo-
dzącego się zarówno z ustawodawstwa Unii Europejskiej, jak 
 i z przemian ustrojowych w Polsce. Koncepcja obrony cywilnej 
wywodząca się z ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uległa prze-
mianom zarówno w ustawie o państwowym ratownictwie medycz-
nym, jak i w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i w ustawie  
o zarządzaniu kryzysowym, w publiczne zarządzanie kryzysowe, 
którego elementem jest system infrastruktury krytycznej ratownic-
two. 

Struktura analizowanych aktów prawnych wskazuje, że bardzo 
duża ilość przepisów pochodzi z aktów wykonawczych – rozporzą-
dzeń stanowionych przez różne organy wykonawcze. Powoduje to, 
że są one nieskoordynowane, a niekiedy wręcz sprzeczne, utrudnia-
jąc w ten sposób ewentualne działania różnych służb w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

Fakt, że akty prawne zarówno rangi ustawowej, jak i rozporzą-
dzenia wykonawcze, pochodzą z różnych okresów historycznych 
ma wpływ zarówno na język aktów prawnych, jak i na podejście 
merytoryczne. Istotną cezurą było wstąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej (UE) i konieczność harmonizacji prawa polskiego z prawem 
Unii Europejskiej. Harmonizację prawa polskiego z prawem Unii 
Europejskiej w zakresie publicznego zarządzania kryzysowego 
można rozumieć szeroko lub wąsko. Ustawodawstwo UE obejmuje 
zarówno przepisy o charakterze generalnym jak rozporządzenia, 
które z momentem ich wydania obowiązują ex lege we wszystkich 
państwach Unii, jak i dyrektywy, które mogą funkcjonować dopiero 
po wprowadzeniu ich odrębnymi przepisami wewnętrznymi do 
porządku prawnego poszczególnych państw członkowskich. 

Wielu poważnych zagrożeń można uniknąć przewidując wcze-
śniej możliwe skutki i odpowiednio konstruując miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy 
czy też decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (Kisilowski, 
2015). 

Polski ustawodawca przyjął jako regułę w planowaniu prze-
strzennym zasadę władztwa planistycznego gminy (art. 3 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst 
jedn. Dz.U. 2017 poz. 1073)) co oznacza, że gmina sama ustala 
przeznaczenie terenów w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego lub w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego (Krupa, 2013, s. 32 i nast.). 

5. ZAGROŻENIA SPOŁECZNE 

Wadliwy styl życia 

Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w większym 
stopniu stan zdrowia ludności. W Polsce istnieje wiele poważnych 
nieprawidłowości w zakresie tej grupy czynników oraz słaba polityka 
promowania postaw i zachowań właściwych. Można szacować, że 
zadawalający z punktu widzenia zdrowia poziom aktywności fizycz-
nej cechuje: 70% dzieci 6-7 letnich, 20-30% młodzieży w wieku 11-
15 lat i tylko 10% dorosłych. W czasie wolnym przeciętnego Polaka 
dominują zajęcia związane z brakiem aktywności fizycznej, głównie 
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oglądanie telewizji (np. ok. 40% młodzieży 11-15 letniej poświęca 
na to 4 godz. i  więcej dziennie). Narasta też problem nieprawidło-
wości w sposobie żywienia: 
– nadmiar: energii pobieranej z pożywieniem; spożycia tłuszczów 

(zwłaszcza zwierzęcych) oraz soli kuchennej (ponad 15 g przy 
zalecanych 5-6 g dziennie), 

– niedobór spożycia mleka i napojów mlecznych, warzyw i owo-
ców, ciemnego pieczywa, 

– zbyt mała liczba posiłków i ich nieregularność (np. wśród mło-
dzieży 11-15 letniej 15 % nie spożywa codziennie pierwszego 
śniadania a 24% nie je posiłku w szkole), 

– zbyt mała liczba niemowląt karmionych wyłącznie piersią  
w pierwszych 6 miesiącach życia. 

Palenie tytoniu 

W 1995 r. paliło regularnie (codziennie) papierosy 47% męż-
czyzn i 23% kobiet. Pali także ok. 30% kobiet ciężarnych. Najwięk-
szy odsetek (65%) palących stwierdza się wśród robotników niewy-
kwalifikowanych. Wśród młodzieży w wieku 11-15 lat w 1994 r. 
paliło 18% chłopców i 8% dziewcząt, w tym codziennie odpowiednio 
8% i 3%. Odsetki palącej młodzieży gwałtownie zwiększają się  
z wiekiem. W latach 1992-1995 odsetki palaczy wśród dorosłych nie 
uległy wyraźnym zmianom. 

Nadmierne spożycie alkoholu, zwłaszcza napojów 
wysokoprocentowych 

Według danych szacunkowych rzeczywiste średnie spożycie 
czystego alkoholu wynosiło w ostatnich latach 9-10 litrów. Szacuje 
się, że: uzależnionych od alkoholu jest ok. 600-800 tys. osób, piją-
cych szkodliwie 2-3 mln, a znacznie większa, choć trudna do osza-
cowania jest liczba pijących alkohol w sposób ryzykowny. W latach 
1989-1993 spożycie alkoholu gwałtownie wzrosło. Wśród młodzieży 
w wieku 11-15 lat 34% chłopców i 18% dziewcząt było w stanie 
upojenia alkoholowego, co najmniej 2 razy w życiu i odsetek ten 
wzrasta gwałtownie z wiekiem. W latach 1990-1994 zwiększył się 
odsetek młodzieży pijącej piwo.  

Używanie substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol  
i nikotyna) 

Rozmiary tego zjawiska są trudne do określenia. Według da-
nych szacunkowych liczba osób uzależnionych od opiatów wynosi 
ok. 25-30 tys.; wśród młodzieży w wieku 12-16 lat kontakt z narko-
tykami ma 3-8% osób, w tym 0,3-0,8% to osoby uzależnione.  
W ostatnich latach zwiększa się spożycie substancji psychoaktyw-
nych wśród młodych ludzi. 

Brak właściwego zaangażowania organizacji społecznych  
w problematykę bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 

W ogólnej zbiorowości organizacji pozarządowych w Polsce 
istnieje liczna grupa podmiotów, których działalność jest powiązana 
z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. W dziedzinach 
bezpośrednio związanych z zarządzaniem kryzysowym – określo-
nych przez GUS jako „ratownictwo” oraz „pomoc społeczna i huma-
nitarna” – funkcjonowało łącznie 26% podmiotów. Ponadto wspo-
mnieć należy o organizacjach funkcjonujących w dziedzinach zwią-
zanych pośrednio, takich jak „ochrona zdrowia”, „ochrona środowi-
ska”, „edukacja i wychowanie, badanie naukowe”, które stanowiły w 
sumie 15% podmiotów (GUS, 2014). 

Możliwości zaangażowanie organizacji pozarządowych 

Wśród organizacji pozarządowych, których potencjał może być 
wykorzystany w zarządzaniu kryzysowym, wymienia się cztery 
podstawowe grupy (Morawski, 2013, ss. 194–198):  

1. Ochotnicze straże pożarne zrzeszone w ogólnopolskim, samo-
rządnym, trwałym stowarzyszeniu, jakim jest Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Związek 
działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o 
stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 210) oraz ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, okre-
ślającej OSP jako „jednostki ochrony przeciwpożarowej” (art. 15 
(tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 736 z zm.)).  

2. Społeczne organizacje ratownicze – mimo że pojęcie społecznej 
organizacji ratowniczej nie jest jednoznacznie zdefiniowane na 
gruncie polskiego prawa, to kryterium wyróżniające takie orga-
nizacje spośród innych możemy znaleźć w ustawie z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(PRM) (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1868). W ustawie, definiując 
jednostki mogące współpracować z systemem PRM, określa się 
społeczne organizacje ratownicze jako takie, które „w ramach 
swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do 
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego” (art. 15 ust. 2 ustawy o PRM (tekst jedn. Dz.U. 2016 
poz. 1868)). Przykładowymi organizacjami tego rodzaju są: 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) oraz Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)4 . Ponadto do tej 
grupy można zaliczyć wszelkie inne stowarzyszenia zaintere-
sowane ratownictwem, prowadzące szkolenia w zakresie pierw-
szej pomocy itp. (np. Polski Czerwony Krzyż5 ).  

3. Organizacje o charakterze społeczno-wychowawczym. W tej 
grupie znajdują się m.in. stowarzyszenia związane z poszcze-
gólnymi związkami wyznaniowymi, stowarzyszenia sportowe, 
które oprócz działalności sportowej zajmują się również działal-
nością wychowawczą, a także duże ruchy młodzieżowe – takie 
jak ruch harcerski (np. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej) czy ruch strzelecki (np. Związek 
Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza, 
Związek Strzelecki, Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek 
Strzelecki Rzeczypospolitej).  

4. Organizacje, które dysponują unikalnymi zasobami: sprzętowy-
mi, lokalowymi oraz przeszkolonymi kadrami. Przykładem mogą 
być aerokluby, posiadające znaczną liczbę samolotów zdolnych 
do wykonywania zadań w zakresie monitorowania, kluby krótko-
falarskie, stowarzyszenia właścicieli samochodów terenowych 
itp. (Drabik, 2015, s. 154–156 i 160).  
Organizacje pozarządowe wchodzące w skład trzeciego sekto-

ra w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa narodowego dostrze-
gane są zazwyczaj w sytuacjach nagłych klęsk, natomiast niedoce-
niona jest ich rola w codziennej działalności. 

Bezrobocie i brak rąk do pracy 

Paradoksalna sytuacja wynikająca zarówno z sytuacji demo-
graficznej (starzejące się społeczeństwo, emigracja młodych i wy-
kształconych) jak i z wadliwej polityki edukacyjnej i kształcenia 
niedostosowanego do rynku pracy. Szczególnym problemem spo-
łecznym jest bezrobocie.  

Bezrobocie wywołane jest przeobrażeniami w strukturze go-
spodarki i wprowadzaniem nowych technologii wymagających no-

                                                 
4 Należy odnotować, że organizacjom tym przyznane zostały oddzielne uprawnienia 
w drodze odpowiednich ustaw. W przypadku WOPR jest to ustawa z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. 
Dz.U. 2016 poz. 656), natomiast w przypadku GOPR i TOPR – ustawa z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 
terenach narciarskich (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 656).   
5 PCK działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym 
Krzyżu (Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276, 1964).   
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wych umiejętności a powodujących równocześnie często spadek 
zatrudnienia i zanikanie niektórych zawodów. 

Brak dochodów zakłóca normalne funkcjonowanie rodzin za-
równo w sferze materialnej: obniżenie poziomu wydatków, a wręcz 
wegetacja jak i psychicznej, której wynikiem są: stres, depresja, 
rozpady rodzin, alkoholizm, narkomania, kradzieże i rozboje. W 
sferze kondycji fizycznej: dolegliwości zdrowotne, niedożywienie. W 
sferze społecznego funkcjonowania rodziny: konflikty wewnętrzne, 
rozbicie rodzin, problemy wychowawcze (Hołyst, 2009, s. 675). 

W skali globalnej wciąż wzrasta liczba bezrobotnych, powięk-
sza się skala ubóstwa i nędzy, co doprowadza do masowej migracji 
(Jakubczak i Flis, 2006, s. 8). 

Problemy te mają charakter zarówno społeczny, jak też poli-
tyczny i prawny. Pojawiają się trudności z asymilowaniem w społe-
czeństwach demokratycznych osób z kręgów kulturowo odrębnych 
oraz trudności włączania nowych obywateli w życie polityczne. 
Również akceptacja instytucji państwa demokratycznego przez 
osoby, których życiowe doświadczenia kształtowały się w warun-
kach państwa opartego na odmiennym systemie wartości, jest 
często trudna (Bonisławska, 2012, s. 125). 

Niebezpieczeństwo utraty tożsamości kulturowej i narodowej 
co wiąże się z koniecznością ochrony dóbr kultury 

Akty prawne zobowiązują do zapewnienia właściwej ochrony 
dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem warunków istniejących 
w każdym państwie będącym stroną tych umów, a w szczególności 
do zorganizowania właściwych służb ochrony dziedzictwa kultural-
nego, jego ochrony i zabezpieczenia. 

Przemiany cywilizacyjne wymuszają nowe zadania administra-
cji publicznej, a konieczność ochrony dóbr uznanych za dobro 
wspólne nakłada na administrację publiczną obowiązek objęcia ich 
administracyjnoprawną ochroną. Przemianom również muszą ulec 
sposoby realizowania zadań przez administrację publiczną. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W czasach współczesnych nastąpiło wyraźne naruszenie pro-
porcji między wzrostem gospodarczym a rozwojem cywilizacyjnym 
(Kleer, 2011, s. 29 i nast.). Ponadto, po wyczerpaniu prostych re-
zerw wzrostu wobec skomplikowanych przemian cywilizacyjnych, 
widoczna stała się bariera kompetencji (Wasilewski, 2011), którą 
można dostrzec również w zakresie niedostosowania współczesne-
go prawa, a także struktur administracji publicznej, w tym systemu 
zarządzania dziedzictwem kultury. Rola współczesnego państwa to 
nie tylko zapewnianie pokoju i bezpieczeństwa, ale również trwały, 
zrównoważony rozwój, wymagający pogodzenia wielu sprzecznych 
interesów i dokonywania często bardzo trudnych wyborów wymaga-
jących od administracji publicznej harmonizowania interesów pań-
stwa, wspólnot i obywateli tak, aby żyjąc godnie dziś móc jednocze-
śnie zostawić po sobie świat pokazujący dorobek pokoleń i pozwa-
lający funkcjonować jeszcze lepiej (Kisilowska, 2011). Niespotykane 
w dziejach ludzkości tempo rozwoju techniki i przyspieszenia cywili-
zacyjnego (Wierzbicki, 2007, ss. 385–388) nakazuje myśleć o czło-
wieku w perspektywie wyzwań przyszłości, a przede wszystkim o 
jego edukacji równoważącej wiedzę o świecie, o humanistycznych 
aspektach życia zbiorowego i jednostkowego. Dyskusja w latach 80-
tych ubiegłego wieku nad Światową Deklaracją Rozwoju Kulturalne-
go ONZ/UNESCO pokazała narastającą sprzeczność pomiędzy 
modelem wzrostu materialnego i ilościowego, a modelem mającym 
charakter jakościowy i ponadmaterialny (Wojnar, 2010). Trzeba 
mieć także świadomość istnienia tzw. „ryzyk ekstremalnych”, któ-
rych charakterystyki są zupełnie nieznane, ale wiemy tylko, że mogą 

wystąpić, a jeśli się zdarzają, to z wielką intensywnością (np. upa-
dek meteorytu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu). 

Omawiane zagrożenia społeczne i organizacyjno-prawne nie 
powodują, na wczesnym etapie, nagłych zdarzeń, wymagających 
natychmiastowej reakcji, stąd nie są szczegółowo analizowane 
przez instytucje zarządzania kryzowego, Autorzy stawiają tezę, że 
obok zagrożeń, które z wysokim prawdopodobieństwem mogą 
spowodować zdarzenia wymagające reagowania i które to zagroże-
nia zostały sklasyfikowane i opisane w katalogach i repozytoriach, 
są też takie zagrożenia, które mogą przekształcić się w realne 
zdarzenia, ale w odleglejszej perspektywie. Zagrożenia takie rów-
nież powinny być monitorowane i podlegać eliminowaniu (zapobie-
ganiu), a te które przyrastają dynamicznie – należy „przesuwać” do 
aktualizowanego katalogu zagrożeń i KPZK, uwzględniając szcze-
gółową specyfikę (ryzyko, podatność, obszar zagrożeń, wpływ na 
ciągłość działania systemów infrastruktury krytycznej). Otwarte 
pozostaje pytanie które instytucje miałby pełnić rolę ośrodków eks-
perckich identyfikujących zagrożenia we wczesnej fazie. Czy są to 
zadania dla ośrodków analiz strategicznych administracji publicznej, 
pozarządowych ośrodkach typu think-thank, czy też  dla branżo-
wych instytucji badawczych i uczelni wyższych? 
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The article presents hazard classification and description 
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legal and social hazards has been conducted. 
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