
mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Zarządzanie ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania 
kryzysowego w Polsce w optyce wymagań  
Mechanizmu Ochrony Ludności

Abstrakt

W artykule opisano uwarunkowania prawne i proceduralne dotyczące zarządzania ryzykiem 
w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, w optyce wymagań Mechanizmu Ochrony Ludno-
ści. W pierwszej części scharakteryzowano obowiązującą procedurę opracowania raportu cząstko-
wego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. W części drugiej zaprezentowano 
zmiany w podejściu do zarządzania ryzykiem w perspektywie wymagań Decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności, opracowane w konsultacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. 
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Abstract

The article presents legal and procedural conditions for risk management in the crisis 
management system in Poland. The deliberations present the still applicable procedure for 
the preparation of a partial report to the report on threats to national security. The second 
part of the paper presents changes in the approach to risk management in the perspective of 
requirements of the Decision 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council 
of 17 December 2013 on the EU Civil Protection Mechanism.
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1. Uwarunkowania prawne dotyczące ryzyka w zarządzaniu kryzysowym w Polsce

Problematyka ryzyka w zarządzaniu kryzysowym w ujęciu systemowym została pod-
jęta w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [1]. Wprawdzie sama 
ustawa bezpośrednio nie zawiera definicji ryzyka, niemniej jednak w odniesieniu do 
niego posługuje się definicją mapy ryzyka, przez którą należy rozumieć mapę lub opis 
przedstawiający potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, 
środowisko, mienie i infrastrukturę [2]. 

Ponadto ryzyko występuje w kontekście działań na rzecz ochrony infrastruktury 
krytycznej. Tę ostatnią stanowią wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funk-
cjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobie-
gania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom, a także ograniczenia i neutralizacji 
ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury w przypadku awarii, ataków 
oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie [1].

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa cyklicznie, co dwa lata, przedkła-
dając Komisji Europejskiej sprawozdanie, wskazuje m.in. ogólne dane dotyczące rodza-
jów ryzyka, zagrożeń i słabych punktów stwierdzonych przez państwo członkowskie 
w systemach infrastruktury krytycznej, spośród których została wyłoniona europejska 
infrastruktura krytyczna zlokalizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [1].

Ocena ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń, w tym związanych z infrastrukturą 
krytyczną zlokalizowaną na danym terytorium, a także mapy ryzyka, stanowią ele-
menty planu zarządzania kryzysowego w części określanej mianem planu głównego. 

Przywołana ustawa o zarządzaniu kryzysowym daje delegację do przepisów wyko-
nawczych w zakresie sporządzania raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. 
Raport ten przygotowywany przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
z pomocą ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników urzę-
dów centralnych oraz wojewodów wskazuje najważniejsze zagrożenia w postaci mapy 
ryzyka. 

Sposób, tryb i terminy opracowania raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa na-
rodowego określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2010 r. w spra-
wie raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego [3]. Sporządzony w oparciu 
o zdefiniowane w rozporządzeniu [3] wymagania raport, poza wskazaniem najważniej-
szych zagrożeń ocena ryzyka, pozwala na łatwiejsze określenie celów strategicznych, 
priorytetów w reagowaniu na określone zagrożenia, a także wskazanie sił i środków 
niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
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Sposób określania charakterystyki zagrożeń dla infrastruktury krytycznej oraz 
dokonywania oceny ryzyka ich wystąpienia z przewidywanymi scenariuszami rozwoju 
zdarzeń zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2010 r. w sprawie 
planów ochrony infrastruktury krytycznej [4, 5]. 

Przywoływane wcześniej pojęcie ryzyka występuje często także w aktach prawnych 
o charakterze stricte branżowym, przy czym ich wybrane fragmenty odnoszą się do 
problematyki ochrony poszczególnych systemów infrastruktury krytycznej. 

Dyskusje nad rozwiązaniami prawnymi o charakterze krajowym należy uzupełnić 
o akty prawne obowiązujące na terenie wspólnoty europejskiej wprost, tj. bezpośrednio 
po ich ogłoszeniu, bez konieczności ich implementacji na grunt krajowy w formie 
krajowych aktów wykonawczych. Przykładem nadmienionego rozwiązania jest decyzja 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [6] obowiązująca we wszystkich państwach 
członkowskich Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 r.

W Mechanizmie Ochrony Ludności szczególny nacisk położono na zapobieganie 
klęskom oraz katastrofom (dowolne sytuacje, które mają lub mogą mieć poważne 
skutki dla ludzi czy mienia, w tym dziedzictwa kulturowego) oraz poprawę gotowo-
ści (osiągnięty w wyniku podjętych uprzednio działań stan przygotowania zasobów 
ludzkich i środków materialnych, struktur, społeczności i organizacji do skutecznego 
szybkiego reagowania na klęskę lub katastrofę) oraz ocenę ryzyka [6]. Ta ostatnia 
oznacza całościowy, przekrojowy proces identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka i szaco-
wania ryzyka realizowany na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym. Unijny 
mechanizm z założenia powinien obejmować ogólne ramy polityczne dla wspólnych 
działań służących zapobieganiu ryzykom wynikającym z klęsk i katastrof. Jego celem 
winno być osiągnięcie wyższego poziomu ochrony oraz odporności na te zjawiska 
przez zapobieganie ich skutkom lub ich ograniczanie, jak również przez propagowanie 
działań w zakresie zapobiegania, w tym należyte uwzględnienie prawdopodobnych 
skutków zmiany klimatu oraz potrzeby odpowiednich działań dostosowawczych. Z tej 
perspektywy oceny ryzyka, planowanie zarządzania ryzykiem, ocena zdolności zarzą-
dzania ryzykiem prowadzone przez poszczególne państwa członkowskie, na szczeblu 
krajowym lub odpowiednim niższym, z udziałem − stosownie do okoliczności − innych 
właściwych służb, przegląd ryzyk dokonany na szczeblu Unii oraz oceny wzajemne, 
mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarzą-
dzania klęskami i katastrofami. Łączą działania podejmowane w ramach zapobiegania 
ryzyku, zapewniania gotowości i reagowania [6].



Uwzględniając powyższe, państwa członkowskie zostały zobowiązane do:
• opracowania oceny ryzyka na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym oraz 

udostępnienia Komisji Europejskiej streszczenia istotnych elementów tych ocen 
do 22 grudnia 2015 r., a następnie co trzy w lata,

• opracowania i doskonalenia swoich planów zarządzania ryzykiem związanych 
z klęskami i katastrofami na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym.
Kluczowym pojęciem, które przebija się w Mechanizmie Ochrony Ludności, jest 

zdolność zarządzania ryzykiem rozumiana jako umiejętność państwa członkowskiego 
lub jego regionów do:
a) zmniejszenia ryzyka, 
b) dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka, w szczególności jego skutków 

i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej 
przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka do poziomu akceptowanego w tym 
państwie członkowskim [6]. 
Zdolność zarządzania ryzykiem podlega ocenie pod kątem potencjału o charakterze 

technicznym, finansowym oraz administracyjnym w zakresie:
• przeprowadzenia odpowiednich ocen ryzyka,
• przeprowadzenia odpowiedniego planowania zarządzania ryzykiem do celów 

zapobiegania ryzyku i zapewniania gotowości,
• podjęcia odpowiednich środków zapobiegania ryzyku i zapewniania gotowości [6].

Należy pamiętać, iż poza obowiązującymi przepisami, bezpośrednio w obszarze 
zarządzania kryzysowego postrzeganego w kategoriach „działalności organów admini-
stracji publicznej będącej elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która 
polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad 
nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruk-
tury krytycznej” [1], można zidentyfikować przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem 
w ramach znaczenie szerzej rozumianego zarządzania kryzysowego (wszelkie działania 
organów administracji publicznej, służb, straży i inspekcji, które polegają na optyma-
lizacji sił i środków w celu efektywniejszego wykorzystania posiadanego potencjału 
na rzecz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na każdym jego etapie). 
W ustawie z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne [7] zdefiniowano na przykład ryzyko 
wystąpienia zjawiska powodzi (ryzyko powodziowe), określając je jako kombinację 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków. 
Dodatkowo cały dział IV ustawy poświęcony został zarządzaniu ryzykiem powodzio-
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wym. Określono w nim zadania Wód Polskich oraz organów administracji rządowej 
i samorządowej jako podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przed powodzią, a także 
cele i sposoby zapewnienia ochrony ludności i mienia przed tym zdarzeniem. 

W prezentowanym opracowaniu skupiono uwagę jedynie na wskazaniu zarządzania 
ryzykiem jako narzędzia zarządzania kryzysowego postrzeganego w perspektywie na-
kreślonej w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [1] oraz wymagań 
wynikających z Mechanizmu Ochrony Ludności.

2. Zrządzanie ryzykiem w świetle wytycznych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Pierwszym oficjalnym dokumentem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odnoszącym 
się do oceny ryzyka był dokument Procedura opracowania raportu cząstkowego do 
raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego [8]. Procedura ta z zasady dedy-
kowana była ministrom kierującym działami administracji rządowej, kierownikom 
urzędów centralnych oraz wojewodom, którzy − zgodnie z zasadą zdefiniowaną prze-
pisami prawa na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego − sporządzają 
raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. 

Elementy raportu cząstkowego zostały zdefiniowane w dyskutowanej procedurze. 
Stanowią je takie elementy, jak:

• Zagrożenia i ich skutki zaprezentowane w postaci mapy ryzyka.
• Cele strategiczne do zminimalizowania ryzyka oraz ich hierarchizacja w oparciu 

o kryterium ważności lub wskazanie celów priorytetowych.
• Wnioski zawierające uporządkowaną listę przedsięwzięć niezbędnych do osiągnię-

cia dookreślonych celów strategicznych.
• Siły i środki wymagane do osiągnięcia dookreślonych celów strategicznych.
• Regionalne i lokalne inicjatywy, w tym programy na poszczególnych szczeblach, 

ich realizatorzy, sposoby finansowania oraz okres realizacji.
• Priorytety w reagowaniu na określone zagrożenia. 
• Informacje przydatne do wykorzystania przy tworzeniu Krajowego Planu Zarzą-

dzania Kryzysowego (KPZK).
Algorytm opracowania raportu cząstkowego ujęty w dyskutowanej procedurze, 

obejmuje ocenę ryzyka (schemat 1). Jej dokonanie możliwe jest po uprzednim do-
określeniu (identyfikacji) scenariuszy zagrożeń. Określenie ryzyka zmaterializowania 
się zagrożenia jest związane z koniecznością przeanalizowania atrybutów ryzyka,  
tj. prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz możliwych skutków, z uwzględnieniem 
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ich poszczególnych kategorii. Klasyfikację prawdopodobieństwa i skutków zapropo-
nowano w postaci jakościowej (opisowej), przy czym skutki rozpatrywane są w kate-
goriach życia i zdrowia (Z), mienia wraz z infrastrukturą (M) i środowiska (S). 

Klasyfikację prawdopodobieństwa w postaci jakościowej zaprezentowano w tabeli 1, 
zaś skutków, w podziale na kategorie w tabeli 2. 

Rys. 1. Algorytm opracowania raportu cząstkowego 

Źródło: [8]

6
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Prawdopodobieństwo występowania zdarzeń można określić w kategoriach od bar-
dzo rzadkie (1 − może wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach; może wystąpić 
raz na pięćset lub więcej lat) do bardzo prawdopodobne (5 − oczekuje się, że zdarzy się 
w większości okoliczności i/lub zdarzenia są bardzo dobrze udokumentowane i/lub 
funkcjonują wśród mieszkańców i są przekazywane w formie ustnej; może wystąpić 
raz na rok lub częściej).

Tabela 1. Jakościowa klasyfikacja prawdopodobieństwa 

Źródło: [8] 

Klasa Prawdopodobieństwo Opis

5 Bardzo prawdopodobne

Oczekuje się, że zdarzy się w większości okoliczności  
i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane  
i/lub funkcjonują wśród mieszkańców i przekazywane 
są w formie ustnej.  
Może wystąpić raz na rok lub częściej.

4 Prawdopodobne

Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości 
okoliczności i/lub zdarzenia są systematycznie 
dokumentowane i przekazywane w formie ustnej  
i/lub występuje znaczna szansa, powód lub urządzenia 
pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz 
na pięć lat.

3 Możliwe

Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, 
rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane 
lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub 
bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód 
czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może 
wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat.

2 Rzadkie

Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest  
w ogóle udokumentowane, nie istnieje w przekazach 
ludzi i/lub zdarzenia, nie wystąpiły w podobnych 
organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub 
istnieje mała szansa, powód czy też inne okoliczności, 
aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić  
raz na sto lat.

1 Bardzo rzadkie Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. 
Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat.
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Skutki można określać w klasach od nieistotne (A) do katastrofalne (E). Z uwagi 
na fakt, iż rozpatrywane są różne kategorie skutków dla określenia wartości skut-
ków trzeba wykorzystać skalę jakościową, z której dobierane są parametry najbliższe 
rzeczywistości w kategoriach: Z – życie i zdrowie; S – mienie wraz z infrastrukturą; 
S – środowisko. W przypadku, gdy każda kategoria skutków została przypisana do 
innej klasy jako wartość reprezentatywną S należy wziąć wartość klasy dla skutków 
w kategorii życie i zdrowie.

Tabela 2. Jakościowa klasyfikacja skutków

Skala Skutki Kategoria Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie,  
S – środowisko)

E Katastrofalne

Z

Duża liczba poważnie rannych oraz 
hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe 
przemieszczenie ludności. Wiele ofiar śmiertelnych. 
Wymagana znaczna pomoc dla dużej liczby ludzi.

M Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania 
społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy.

S Duży wpływ na środowisko naturalne i/lub stałe 
zniszczenia.

D Duże

Z

Poszkodowani z poważnymi obrażeniami, 
wielu hospitalizowanych, duża liczba osób 
przemieszczonych (dłużej niż na 24 godziny). 
Ofiary śmiertelne. Konieczna specjalistyczna pomoc 
ludziom oraz do usuwania zniszczeń.

M
Społeczność częściowo niefunkcjonująca, 
nieosiągalne niektóre służby. Znaczne straty 
finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz.

S Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym.

C Średnie

Z

Konieczna pomoc medyczna, lecz bez ofiar 
śmiertelnych. Wymagana hospitalizacja niektórych 
poszkodowanych. Potrzebne dodatkowe miejsca 
w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. 
Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych 
miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin.

M

Wytypowanie tych zniszczeń, które wymagają 
rutynowej naprawy. Normalne (z niewielkimi 
niewygodami) funkcjonowanie społeczności.  
Spore straty finansowe.
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cd. Tabeli 2. 

Źródło: [8] 

Oszacowanie poziomu ryzyka jest możliwe w przypadku posiadania wiedzy co 
do wartości klas określających prawdopodobieństwo i skutki oraz matrycy ryzyka 
(schemat 2). Matryca ryzyka pozwala na alokację rozpatrywanego scenariusza wśród 
następujących poziomów ryzyka:

• minimalne (kolor niebieski),
• małe (kolor zielony),
• średnie (kolor żółty),
• duże (kolor czerwony),
• ekstremalne (kolor brązowy).

Skala Skutki Kategoria Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie,  
S – środowisko)

C Średnie S Skutki w środowisku naturalnym − krótkotrwałe lub 
małe skutki o długotrwałym efekcie.

B Małe

Z

Mała liczba rannych, bez ofiar śmiertelnych. 
Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne 
przemieszczenia ludzi (krócej niż w ciągu 24 godzin). 
Część ludzi potrzebuje pomocy.

M
Występują zniszczenia oraz pewne utrudnienia (nie 
dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. 
Niewymagane dodatkowe środki.

S Niewielki wpływ na środowisko naturalne  
o krótkotrwałym efekcie.

A Nieistotne

Z

Brak ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała 
grupa ludzi została przemieszczona na krótki czas  
(do 2 godzin). Nikt lub niewielka grupa 
poszkodowanych wymaga pomocy (niefinansowej 
lub materialnej).

M
Praktycznie bez zniszczeń. Brak lub bardzo niewielki 
wpływ na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie 
straty finansowe.

S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym.
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Rys. 2. Matryca ryzyka zmaterializowania się zagrożenia 

Źródło: [8]

Podstawę akceptacji ryzyka stanowią cztery kryteria odnoszące się nie tylko do war-
tości ryzyka, ale równocześnie do strategii postępowania w przypadku jego wystąpienia. 
Ryzyko może być uznane za:
1) akceptowalne (A) − w takim przypadku akceptowalne są obowiązujące rozwiązania 

i zasoby z nimi związane,
2) dopuszczalne (D) – wymagające dokonania oceny alternatyw czy wprowadzenia 

zmian (organizacyjne, prawne, funkcjonalne) w celu poprawy bezpieczeństwa lub 
jego poczucia,

3) warunkowo tolerowane (WT) – wymagające wprowadzenia w ciągu 6 miesięcy 
dodatkowych środków w celu ulepszenia stosowanych rozwiązań,

4) nieakceptowalne (N) – wymagające natychmiastowego wprowadzenia dodatko-
wych środków/nowych rozwiązań.
Wydana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 2010 r. procedura opracowania 

raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego powstała 
na potrzeby opracowania wspomnianego raportu, dlatego była ściśle dedykowana 
ministrom kierującym działami administracji rządowej, kierownikom urzędów cen-
tralnych oraz wojewodom. Tymczasem organy zarządzania kryzysowego występujące 
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na wszystkich szczeblach administracji publicznej, w świetle zapisów ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r., otrzymały zadanie określenia poziomu ryzyka występowania 
scenariuszy na administrowanym przez nich obszarze, w części znajdującej się we 
właściwym dla nich planie zarządzania kryzysowego. 

Mając na uwadze zapotrzebowanie organów zarządzania kryzysowego, jak również 
pierwsze doświadczenia w korzystaniu zaproponowanej w 2010 r. metodyki oceny 
ryzyka, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 2013 r. wydało aktualizację dokumentu 
poświęconego ocenie ryzyka. Dokument pod nazwą Ocena ryzyka na potrzeby systemu 
zarządzania kryzysowego [9] pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania, czemu służy 
realizowanie procesu oceny ryzyka, kto bierze w nim udział, w jaki sposób proces ten 
jest zorganizowany, a także, w jaki sposób dokonuje się oceny ryzyka występowania za-
grożeń. Opisany w dokumencie proces oceny ryzyka niczym nie różni się od tego, który 
znajduje się w procedurze opracowania raportu cząstkowego z 2010 r., z tą różnicą, że 
wersja dokumentu z 2013 r. − oprócz metodyki oceny ryzyka − jest uszczegółowieniem 
wcześniej już znanych kwestii. 

Analiza treści planów zarządzania kryzysowego przygotowywanych na poszczegól-
nych szczeblach zarządzania kryzysowego, w tym przez administrację samorządową, 
pozwala stwierdzić, iż chociaż w dokumencie pod nazwą Ocena ryzyka na potrzeby 
systemu zarządzania kryzysowego oficjalnie nie rekomendowano zastosowania opisa-
nej metodyki oceny ryzyka do oceny zagrożeń przez organy zarządzania kryzysowego 
administracji samorządowej, to nakreślona metodyka jest przez nie wykorzystywana 
do sporządzania planów zarządzania kryzysowego na rozpatrywanym obszarze ad-
ministracyjnym kraju − w części poświęconej ocenie zagrożeń.

3. Zmiana podejścia do zrządzania ryzykiem  
     w świetle wymagań Mechanizmu Ochrony Ludności 

Ryzyko występowania zagrożeń nierozerwalnie wiąże się z zasobami wymaganymi do 
poradzenia sobie z nim, niezależnie od tego, jaki scenariusz poddawany jest analizie. 
Wraz ze wzrostem ryzyka, wzrasta liczba zasobów pozwalających na jego obniżenie 
do pożądanego poziomu. 

Brak posiadania zasobów zapobiegających zagrożeniu, powodujący negatywny 
wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowi-
ska, wywołujący znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 
publicznej prowadzi do sytuacji kryzysowej.
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Mając to na uwadze, jak również wymagania Komisji Europejskiej dotyczące wyka-
zania się danego kraju, jako państwo członkowie, zdolnością do zarządzania ryzykiem, 
rozważania dotyczące ryzyka toczą się nie tylko w zakresie ustalenia wartości zmate-
rializowania się scenariusza i jego akceptowalności, ale również wobec poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie, jak daleko − w przypadku zmaterializowania się dyskutowanego 
zagrożenia − państwo członkowskie będzie znajdować się od sytuacji kryzysowej, czyli 
takiej, w której zwróci się o udzielenie pomocy w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mając na uwadze konieczność opracowania 
oceny ryzyka na szczeblu krajowym, w perspektywie wymagań zdefiniowanych przez 
obowiązującą w Polsce od 1 stycznia 2014 r. decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [6] podjęło działania dotyczące 
wypracowania nowego podejścia do zarządzania ryzykiem. 

Wynikiem tych inicjatyw jest przygotowana, w ramach projektu badawczo-rozwo-
jowego, nowa metodyka zarządzania ryzykiem obejmująca: ocenę ryzyka oraz ryzyka 
wystąpienia sytuacji kryzysowej (w oparciu o uwzględnienie wartości ryzyka zmate-
rializowania się zagrożenia). 

Metodyka, o której mowa, jest efektem pracy w ramach projektu nr DOBR/0077/R/
ID3/2013/03 pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzyso-
wego RP” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa [10, 11].

Przywołana metodyka składa się z trzech etapów:
1. Oszacowania ryzyka wystąpienia zagrożenia.
2. Określenia poziomu gotowości kryzysowej przez weryfikację poziomu barier su-

plementowych oraz systemowych.
3. Oceny poziomu ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej na podstawie wartości 

ryzyka wystąpienia zagrożenia i wskaźnika gotowości sytuacji kryzysowej. 

Etap 1. Oszacowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia
Oszacowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia bez względu na jego rodzaj wymaga 

w pierwszej kolejności określenia wartości prawdopodobieństwa i skutków. 
Do wyliczenia prawdopodobieństwa zdarzeń można wykorzystać m.in:

• rozkład Poissona − w przypadku zagrożeń związanych z siłami natury,
• drzewa zdarzeń (np. w przypadku zdarzeń związanych z awariami przemysłowymi) 

i drzewa błędów,
• funkcję probitową,
• grę z naturą.
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Pomocne do oszacowania wartości prawdopodobieństwa zmaterializowania się 
z zagrożenia mogą okazać się dostępne w opracowaniach branżowych klasyfikacje 
prawdopodobieństwa występowania zagrożeń. 

Przykładową klasyfikację jakościową i półilościową prawdopodobieństwa poka-
zano w tabeli 3. 

Tabela 3. Jakościowy i półilościowy opis prawdopodobieństw

Klasa Charakterystyka Opis

6
Zdarzenia prawie 

pewne (częściej niż raz  
w roku)

Oczekuje się, że zdarzenia te wystąpią w większości 
okoliczności i/lub są bardzo dobrze udokumentowane  
i/lub funkcjonują wśród mieszkańców i przekazywane są 
w formie ustnej. Mogą wystąpić raz na rok lub częściej.

5
Zdarzenia bardzo 
prawdopodobne  

(od 1 do 5 lat)

Oczekuje się, że zdarzenia te wystąpią w pewnych 
znanych okolicznościach i/lub występują systematycznie 
oraz są dobrze udokumentowane, przekazywane  
w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa ich 
wystąpienia ze względu na znaną przyczynę, istniejące 
urządzenia lub procesy. Mogą wystąpić na przestrzeni 
pięciu lat.

4 Prawdopodobne
(od 5 lat do 10 lat)

Oczekuje się, że mogą wystąpić w niektórych 
okolicznościach znanych lub nieznanych. Nie mają 
dobrego udokumentowania. Funkcjonują w pamięci 
społecznej i są przekazywane w formie ustnej.  
Ich występowanie związane może być z awarią  
urządzeń lub/i procesów. Mogą wystąpić na przestrzeni 
dziesięciu lat.

3
Zdarzenia mało 
prawdopodobne

(od 10 do 100 lat)

Oczekuje się, że mogą wystąpić w określonym czasie,  
na ogół losowo, są udokumentowane lub/i funkcjonujące 
w pamięci społecznej, szczątkowo przekazywane  
w formie ustnej i/lub występuje ich mała liczba,  
i/lub znane są przyczyny istnienia szansy ich wystąpienia 
czy też zidentyfikowane są urządzenia/procesy 
powodujące, że zdarzenia te w ogóle mogą wystąpić. 
Mogą wystąpić na przestrzeni stu lat.
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cd. Tabeli 3. 

Źródło: [10]

Szacowanie skutków omawianego zagrożenia jest czynnością wielostopniową. 
W pierwszej kolejności należy ustanowić klasyfikację określającą poszczególne klasy 
skutków (wartości literowe od A do F) i przypisane do nich wartości liczbowe A − 1, 
B − 2, C − 4, D − 8, E − 16; F − 32). Wartości liczbowe przypisane poszczególnym 
wartościom literowym A−F zaprezentowano w tabeli 4.

Tabela 4. Literowe wartości poszczególnych klas skutków i odpowiadające im wartości 

liczbowe

Źródło: [10]

Klasa Charakterystyka Opis

2
Zdarzenia bardzo 

rzadkie
(od 100 lat do 500 lat)

Nie oczekuje się, że mogą wystąpić i/lub nie istnieje 
dokumentacja z nimi związana, nie funkcjonuje  
w przekazach ludzi i/lub zdarzenia te nie wystąpiły 
w podobnych społecznościach, organizacjach, 
urządzeniach, procesach i/lub istnieje mała szansa, 
przyczyna czy też inne okoliczności, aby zdarzenia mogły 
wystąpić. Mogą one wystąpić na przestrzeni pięciuset lat.

1 Zdarzenia niemożliwe
(ponad 500 lat)

Nie oczekuje się, że zdarzenia te mogą wystąpić. Ich 
wystąpienie może mieć miejsce tylko w wyjątkowych 
okolicznościach (np. scenariusz najgorszego przypadku). 
Mogą one wystąpić raz na pięćset lub więcej lat.

Kategoria Wartość liczbowa

A 1

B 2

C 4

D 8

E 16

F 32

74 Rafał Wróbel



Następnie, w oparciu o zdefiniowane szablony dotyczące poszczególnych kategorii 
skutków, należy dokonać ustalenia klasy skutków dla każdej z kategorii skutków, prze-
liczenia tych klas na wartości liczbowe (stosownie do poszczególnych klas). Szablony 
określające poszczególne kategorie skutków w zakresach zdefiniowano w tabelach 5−12. 

Skutki dotyczące ludzi rozpatrywane są w trzech zakresach: 
• skutki dotyczące ludzi,
• skutki dotyczące strat materialnych i środowiska,
• skutki społeczno-polityczne.

Zakres skutków dotyczących ludzi obejmuje kategorie: ofiar śmiertelnych, osób 
chorych lub rannych oraz osób ewakuowanych. 

Ofiary śmiertelne, których zgon nastąpił bezpośrednio w wyniku zdarzenia (na-
tychmiast), stanowią procent zgonów populacji w ciągu roku lub znajdują się w grupie 
osób o tzw. zgonie przyspieszonym − w ciągu 20 lat dla populacji (tabela 5).

Tabela 5. Szablon I − skutki ludzie − ofiary śmiertelne

Źródło: [10]

Liczbę osób rannych lub chorych w związku z wystąpieniem zdarzenia szacuje się 
w odniesieniu do liczby osób rannych lub chorych, których kategorie zdefiniowano 
w tabeli 6.

Tabela 6. Szablon II − skutki ludzie − ranni

Źródło: [10]

Liczba ludzi/Czas 1 2 2−5 6−10 > 10

Bezpośredni (pierwszy rok) B C D E F

Zwiększony (w ciągu 20 lat) A A A B C

Liczba osób < 10 10−100 101−1000 1001−10 000 > 10 000

Kategoria A B C D E
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Liczbę osób ewakuowanych w wyniku wystąpienia zagrożenia szacuje się w od-
niesieniu do liczby osób:

• ewakuowanych krótkoterminowo (do 6 miesięcy),
• ewakuowanych długoterminowo (powyżej 6 miesięcy)

 − w oparciu o kategorie zdefiniowane w tabeli 7.

Tabela 7. Szablon III − skutki ludzie 

Źródło: [10]

Drugi zakres skutków dotyczy strat materialnych i środowiska. Skutki dotyczące 
strat materialnych i środowiska określane są osobno jako straty materialne i straty 
w środowisku w oparciu o kategorie zdefiniowane w tabelach 8 i 9.

Tabela 8. Szablon IV – straty materialne

Źródło: [10]

Tabela 9. Szablon V – straty w środowisku

Źródło: [10]

Liczba osób/czas < 100 100−1000 1001−10 000 10 001−100 000 > 100 000

< 6 miesięcy A A B C D

> 6 miesięcy A B C D E

Koszty w % budżetu < 1 1−5 6−10 11−30 31−60 > 60

Kategoria A B C D E F

Obszar zniszczeń w %/ 
czas odbudowy (lata) < 1 1−5 6−10 > 10

< 1 A B C D

> 1 B C D E
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Trzeci zakres skutków dotyczy skutków o charakterze społeczno-politycznym. 
Skutki te rozpatrywane są niezależnie w trzech obszarach dotyczących:

• zakłóceń funkcjonalności,
• liczby ludzi objętych zakłóceniem,
• czasu trwania uszkodzenia IK.

Dla każdego z nadmienionych obszarów punktem odniesienia do ustalenia wartości 
liczbowej A−F jest niezależna tabela. (tabele 10–12).

Tabela 10. Szablon VI − skutki „well being” (zakłóceń funkcjonalności) 

Źródło: [10]

Poziom wpływu na 
ryzyko/zakłócone 
procesy

Niski Średnio 
niski Średni Średnio 

wysoki Wysoki Ekstremalnie 
wysoki

Brak komunikacji 
poprzez 
regularne systemy 
teleinformatyczne

b c d e e f

Brak możliwości 
dostania się do szkoły 
lub pracy 

a b c d e f

Brak dostępu do 
ważnych usług 
publicznych

a b c d e f

Brak możliwości 
zaopatrzenia w 
niezbędne rzeczy

b c d d e f

Utrata co najmniej 
jednej funkcji 
wynikającej z 
kompetencji jednostki

b c d e f f

Uszkodzenie jednego 
z systemów IK c d e e f f
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Szacowane skutków w kategorii skutki „well being” (zakłóceń funkcjonalności) 
sprowadza się do określenia zakłóceń poszczególnych funkcjonalności. Każdej dysfunk-
cjonalności przyporządkowuje się litery a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5, f = 6. Następnie 
oblicza się średnią wartość i przyporządkowuje literze najbliższej wyższej wartości  
(od a do f). Ta z kolei zostaje przyporządkowana do określonej kategorii skutków, a do 
A lub b do B lub c do C lub d do D lub e do E lub f do F.

Tabela 11. Szablon VII − skutki „well being” (liczba ludzi objętych zakłóceniem) 

Źródło: [10]

Tabela 12. Szablon VIII − skutki „well being” (czas trwania uszkodzenia IK) 

Źródło: [10]

Po uzyskaniu wartości liczbowych określających każdą z ośmiu kategorii skutków, 
można – przy zastosowaniu kryteriów wagowych poszczególnych kategorii skutków – 
obliczyć zagregowaną wartość skutków. Uzyskaną wartość zaokrąglamy do najbliższej 
wyższej wartości wyrażającej klasę skutków.

Punktem wyjściowym do agregacji skutków jest określenie w odniesieniu do każdej 
z ośmiu zdefiniowanych kategorii skutków wartości liczbowej przypisanej do klasy 
skutków w ramach n-tej kategorii skutków, a następnie na odczytaniu odpowiadającej 
jej wartości liczbowej. 

W celu obliczenia wartości zagregowanego ryzyka należy posłużyć się wzorem:

S = w1 × (wartość z szablonu I) + w2 × (wartość z szablonu II) + w3 × (wartość z sza-
blonu III) + w4 × (wartość z szablonu IV) + …….. + w8 × (wartość z szablonu VIII)

Koszty w % budżetu < 2 2−5 6−10 11−30 31−60 > 60

< tydzień A B C D E F

tydzień−miesiąc B C D E F F

> miesiąc C D E F F F

Czas trwania 
uszkodzenia < 1 dzień do trzech dni cztery dni do tygodnia do miesiąca

Kategoria A B C D
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gdzie:
S − oznacza wartość skutku, 
wi − waga określonego skutku w i-tym szablonie/ i-tej kategorii skutków.

Zgodnie z zasadami liczenia wartości średniej skutków wagi muszą być znorma-
lizowane do jedności, co oznacza, że: w1 + w2 + w3 + ….. + w8 = 1.

Zestawienie wartości literowych i punktowych skutków zaprezentowano w tabeli 13.

Tabela 13. Zestawienie wartości literowych i punktowych skutków 

Źródło: [11]

Zagregowaną wartość liczbową należy ulokować w klasyfikacji skutków zdefinio-
wanej zakresami możliwych do osiągnięcia wartości (zaokrąglić do najbliższej wyżej 
klasy skutków według zakresów zdefiniowanych w tabeli 14). 

Numer szablonu
Uzyskana 
wartość 
literowa

Liczba 
punktów

Kryterium 
wagowe

Szablon I – ofiary śmiertelne C 4 0,2

Szablon II – ranni A 1 0,2

Szablon III − ewakuowani A 1 0,1

Szablon IV – starty materialne E 16 0,1

Szablon V – starty w środowisku C 4 0,2

Szablon VI – zakłócenie funkcjonalności E 16 0,05

Szablon VII – liczba ludzi objętych zakłóceniem D 8 0,05

Szablon VIII – czas trwania uszkodzeń IK B 2 0,1
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Tabela 14. Klasy skutków wraz z zakresem ilościowym

Źródło: [11]

Dokonana klasyfikacja skutków pozwala na określenie możliwych kierunków 
działań mających na celu ich zmniejszenie (tabela 15). 

Tabela 15. Jakościowy opis skutków i kierunki możliwych działań

Klasa skutków Zakres ilościowy

A < 1,00

B 1,01–2,00

C 2,01–4,00

D 4,01–8,00

E > 8,00

Charakterystyka 
skutków Opis Możliwe kierunki działań

E − katastrofalne

Duża liczba ofiar śmiertelnych, 
poważnie rannych  
i hospitalizowanych. Ogólne  
i długotrwałe przemieszczenie 
ludności. Rozległe zniszczenia. 
Niemożność funkcjonowania 
społeczności bez istotnej 
zewnętrznej pomocy. Znaczny 
wpływ na środowisko naturalne 
i/lub stałe zniszczenia. 
Potrzebna zewnętrzna 
pomoc finansowa znacznych 
rozmiarów.

1. Wymagane jest 
natychmiastowe podjęcie 
działań z użyciem zasobów 
niestandardowych.
2. Wymagane są ilościowe 
analizy eksperckie.
3. Wymagany jest udział 
zespołu kryzysowego 
najwyższego szczebla.
4. Problem wymaga badań 
dotyczących scenariuszy czy też 
analiz, które określą podatność 
na zagrożenie.
5. Wymagana jest ocena 
skutków polityczno- 
-społecznych.
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cd. Tabeli 15.

Charakterystyka 
skutków Opis Możliwe kierunki działań

D − duże

Pojedyncze ofiary śmiertelne 
lub/i poważne obrażenia osób, 
niektóre ofiary wymagają 
hospitalizacji. Ewakuacja 
ludzi do wyznaczonych miejsc 
z możliwością powrotu po 
upływie 24 godzin. Udzielanie 
pomocy ludziom w miejscu 
zbiórki ewakuowanych. 
Zidentyfikowanie zniszczeń, 
które wymagają rutynowej 
naprawy. Funkcjonowanie 
społeczności z niewielkimi 
niewygodami ponad dobę. 
Większe skutki w środowisku 
naturalnym, lecz krótkotrwałe 
lub małe skutki o długotrwałym 
efekcie. Istotnie odczuwalne 
straty finansowe bez pomocy 
zewnętrznej. Występuje 
potrzeba szczególnych zasobów 
do pomocy ludziom i usuwania 
zniszczeń. Społeczność 
częściowo niefunkcjonująca, 
niektóre służby są nieosiągalne. 

1. Wymagane jest podjęcie 
działań przy wykorzystaniu 
zasobów zewnętrznych, ale 
przewidzianych w procedurach.
2. Wymagana jest koordynacja 
przez zespół kryzysowy.
3. Zalecane jest 
przeprowadzenie badań 
związanych ze scenariuszem  
i podatnością na zagrożenie.

C − średnie

Mała liczba rannych, bez ofiar 
śmiertelnych. Wymagana jest 
pierwsza pomoc. Występują 
przemieszczenia ludzi  
(na mniej niż na 24 godziny). 
Część ludzi potrzebuje pomocy. 
Występują pewne zniszczenia 
i utrudnienia (nie dłużej niż 
24 godziny) w procesach 
funkcjonowania. Niewielki 
wpływ na środowisko naturalne 
o krótkotrwałym efekcie. 
Niewielkie straty finansowe.

1. Wymagane jest podjęcie 
działań z wykorzystaniem 
zasobów własnych  
(sił i środków).
2. Zarządzanie odbywa się 
przez rutynowe procedury.
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cd. Tabeli 15

Źródło: [10]

Oszacowanie wartości prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia rozpatry-
wanego zagrożenia pozwala na określenie – przy wykorzystaniu matrycy ryzyka – po-
ziomu (klasy) ryzyka (tabela 16). 

Charakterystyka 
skutków Opis Możliwe kierunki działań

B − małe

Brak ofiar śmiertelnych  
i rannych. Mała liczba ludzi 
przemieszczonych na krótki 
okres. Nikt lub niewielka 
liczba osób wymagająca 
pomocy (nie dotyczy pomocy 
finansowej lub materialnej). 
Niewielkie, praktycznie bez 
znaczenia, zniszczenia. Brak 
wpływu lub bardzo niewielki 
wpływ na funkcjonowanie 
społeczności lokalnej. 
Praktycznie niemierzalny efekt 
w środowisku naturalnym. 
Niewielkie straty finansowe.

Wymagane jest podjęcie 
pewnych działań redukujących 
prawdopodobieństwo  
i/lub skutki ewentualnych 
zdarzeń (np. zmiana prawa 
miejscowego, zmiany 
organizacyjne).

A − zaniedbywane

Dyskomfort. Brak 
przemieszczeń ludzi. Brak 
jakichkolwiek zniszczeń. 
Niezakłócone lub zakłócone 
tylko w niewielkim stopniu 
funkcjonowanie ludzi. 
Niezakłócone procesy.  
Brak wpływu na środowisko.

1. Monitorowanie ryzyka.
2. Komunikacja dotycząca 
ryzyka.
3. Tworzenie statystyk.
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Tabela 16. Matryca ryzyka 

Źródło: [11]

Etap 2. Określenie poziomu gotowości kryzysowej przez weryfikację poziomu 
barier suplementowych oraz systemowych

Po oszacowaniu ryzyka zmaterializowania się zagrożenia należy określić wartość 
wskaźnika sytuacji kryzysowej (WSK). Dokonanie tego wymaga, w pierwszej kolejności, 
odniesienia się do barier systemowych oraz suplementowych (wrażliwość i odporności). 

Niezawodność barier systemowych
Zdefiniowanie poziomu niezawodności barier systemowych wymaga określenia, 

w pierwszej kolejności, jakiego rodzaju podmioty/systemy będą wykorzystywane do:
• realizacji działań na rzecz zapobiegania wystąpienia zdarzenia lub minimalizacji 

skutków wystąpienia zdarzenia, 
• reagowania interwencyjnego w czasie jego wystąpienia odbudowy/odtwarzania.

Przyjęto, że zawodność barier systemowych rozpatrywana jest w kategoriach zawod-
ności/niezawodności trzech systemów:

• systemu A,
• systemu B,
• systemu C.

5 5 10 20 40 80
4 4 8 16 32 64
3 3 6 12 24 48
2 2 4 8 16 32
1 1 2 4 8 16

 Prawdopodobieństwo/
Skutki

1 2 4 8 16
A B C D E

LEGENDA:
  ryzyko zaniedbywalne
  ryzyko małe
  ryzyko średnie
  ryzyko duże
  ryzyko katastrofalne
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Do rozważań przyjęto, że skuteczna interwencja na n-te zagrożenie możliwa jest 
w przypadku zadziałania przynajmniej jednego z trzech dostępnych systemów, a rów-
nocześnie, że niezawodność systemu A wynosi 0,95, niezawodność systemu B 0,9, 
a niezawodność systemu C wynosi 0,85.

Określenie wartości niezawodności systemów A, B oraz C pozwala na określenie 
poziomu niezawodności barier systemowych. Wymaga to skorzystania z następującego 
wzoru:

P = PA + PB + PC – (PA × PB) – (PA × PC) – (PB × PC) + (PA × PB × PC)

Oczekiwana wartość P wynosi 0,99925:

0,95 + 0,9 + 0,85 – (0,95 × 0,9) – (0,95 × 0,85) – (0,9 × 0,85) + (0,95 × 0,9 × 0,85) = 
2,7 – 0,855 – 0,8075 – 0,765 + 0,72675 = 0,99925

Niezawodność barier suplementowych
Niezawodność barier suplementowych wiąże się z podatnością na zagrożenia. 

Oszacowanie podatności na zagrożenie jest możliwe po zdefiniowaniu wrażliwości 
danej społeczności, której zdarzenie bezpośrednio dotyczy oraz poziomu jej odpor-
ności. Wrażliwość (dla ludzi oraz dla mienia) określa poziom zdolności reakcji danej 
społeczności w razie wystąpienia zagrożenia. Poziom, o którym mowa, może być 
definiowany w skali od 0 do -10 (gdzie 0 oznacza brak wpływu, -10 – maksymalnie 
negatywny wpływ). Wartość wskazana na skali wskazuje na ile (jak bardzo) n-ta bariera 
może osłabić działanie barier systemowych. 

Tabela 17. Przykładowa ocena wrażliwości kategorii LUDZIE 

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

1. Średnia gęstość zaludnienia osób przebywających na stałe 
w strefie potencjalnego zagrożenia    -5

2. Liczba osób przebywających czasowo w strefie 
potencjalnego zagrożenia    -7

3. Możliwość sezonowego wzrostu populacji -10

4. Lokalizacja w strefie zagrożenia szpitali, domów opieki, 
zamkniętych ośrodków, szkół, przedszkoli, żłobków -10
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cd. Tabeli 17. 

Źródło: [11]

Tabela 18. Przykładowa ocena wrażliwości kategorii MIENIE 

Źródło: [11]

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

5.
Poziom sprawności fizycznej osób w strefie zagrożenia  
(z uwzględnieniem niepełnosprawnych, dzieci, ludzi  
w podeszłym wieku, chronicznie chorych)

-5

6. Lokalizacja w strefie zagrożenia obiektów sportowych -3

7. Lokalizacja w strefie zagrożenia obiektów handlowych   0

8. Inne (szczególne, np. chwilowe zgromadzenia) -8

9. Lokalizacja w strefie zagrożenia zakładów przemysłowych   0

Średnia:     -5,33

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

1. Obiekty dziedzictwa narodowego, w tym kultu religijnego    -3

2. Obiekty o dużej wartości    -5

3. Obiekty infrastruktury krytycznej    -7

4. Pola uprawne i sady -10

5. Zabudowania   -5

6. Hodowla i fermy     0

7. Szlaki komunikacyjne   -7

Średnia        -5,42
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Przez odporność należy rozumieć przygotowanie społeczności na zdarzenia nie-
korzystne, np. przygotowanie i wdrożenie planów, wdrożenie/znajomość istniejących 
procedur czy ćwiczenia w obiektach.

Odporność, podobnie jak wrażliwość, oceniana jest dla skutków wobec ludzi 
oraz mienia. Ocena polega na oszacowaniu tego, jak mocno wskazana bariera może 
wzmocnić działanie barier systemowych w skali od 0 do +10, gdzie 0 oznacza brak 
wpływu, zaś +10 – maksymalne wzmocnienie.

Tabela 19. Przykładowa ocena odporności kategorii LUDZIE

Źródło: [11] 

Tabela 20. Przykładowa ocena odporności kategorii MIENIE

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

1. Naturalne i sztuczne osłony terenowe ograniczające strefę 
oddziaływania zagrożenia   0

2. Świadomość społeczna dotycząca zagrożenia   5

3. Powiązania społeczne 10

4. Zdolność do odpowiednich zachowań ochronnych   5

5. Charakterystyka populacji   5

6. Dostęp do służb ratowniczych   3

7. Możliwość ostrzeżenia przed zagrożeniem znaczną 
większość mieszkańców 10

8. Możliwość zapewnienia środków przetrwania na okres  
co najmniej jednego tygodnia   2

Średnia:   5

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

1. Możliwość ochrony obiektów dziedzictwa narodowego,  
w tym kultu religijnego 0

2. Infrastruktura logistyczna 5
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cd. Tabeli 20.

Źródło: [11]

Wyznaczenie miernika podatności dla ludzi oraz podatności dla mienia, a następnie 
miernika całkowitej podatności, stanowią kolejne kroki tej części.

W celu określenia wartości miernika podatności dla ludzi m(l) sumujemy wartość 
średnią odporności dla skutków LUDZIE z wartością średnią wrażliwości dla skutków 
LUDZIE, a następnie dzielimy przez 10, zaś dla ustalenia wartości podatności dla 
mienia m(m), dodajemy do siebie wartość średnią odporności dla skutków MIENIE 
z wartością średnią wrażliwości dla skutków MIENIE i również całość dzielimy przez 10.

Postępowanie zgodnie z określoną ścieżką pozwala na uzyskanie miernika podat-
ności dla ludzi m(l) na poziomie:

m(l) = (-5,33 + 5)/10 = -0,33/10 = -0,033

oraz miernika podatności dla mienia m(m) na poziomie:

m(m) = (-5,42 + 5)/10 = -0,42/10 = -0,042

Miernik całkowitej podatności m(c) stanowi średnią wartość mierników podatności 
dla ludzi m(l) oraz podatności dla mienia m(m), co oznacza, że wynosi:

m(c) = ((-0,033) + (-0,042))/2 = -0,0375

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

3. Dostępność służb specjalistycznych   5

4. Dobrze sporządzone plany zarządzania kryzysowego 10

5. Ubezpieczenia 10

6. Możliwość szybkiego odtworzenia dóbr materialnych   5

7. Przeprowadzanie ćwiczeń w obiektach   0

Średnia:   5
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Wspomniano wcześniej, iż znajomość wartości barier suplementowych oraz barier 
systemowych (wartość miernika całkowitej podatności) pozwalają na ustalenie wartości 
wskaźnika gotowości kryzysowej (WSK).

Wyznaczenie wskaźnika gotowości kryzysowej (WGK) możliwe jest na dwa spo-
soby i zależy od tego, czy całkowity wskaźnik podatności m(c) jest wartością dodatnią 
czy ujemną. 

Przy m(c) ujemnym: 

WGK = P(barier systemowych) – P(barier systemowych) × Im (c) I (b)

gdzie Im (c) I (b) oznacza wartość bezwzględną m(c).

Z kolei przy m(c) dodatnim: 

WGK = (1 – P(barier systemowych)) × m (c) + P(barier systemowych).

Z uwagi na fakt, iż w przyjętych założeniach uzyskano ujemną wartość m(c), za-
stosowanie ma pierwszy z podanych wzorów. W dyskutowanym przypadku, po pod-
stawieniu uzyskanych wartości, da on następujący wynik:

WSK = 0,99925 − 0,99925 × 0,0375 = 0,99925 – 0,03747 = 0,96178

Należy zaznaczyć, iż wynik bliski jedności generalnie oznacza sytuację bardzo dobrą. 

Etap 3. Ocena poziomu ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej na podstawie war-
tości ryzyka wystąpienia zagrożenia i wskaźnika gotowości sytuacji kryzysowej. 

Oszacowanie wartości ryzyka zmaterializowania się zagrożenia (przyjmijmy ry-
zyko duże) oraz wskaźnika sytuacji kryzysowej (0,962) pozwala na zdefiniowanie 
jednej z sześciu klas gotowości kryzysowej w oparciu o matrycę ryzyka sytuacji kry-
zysowych (tabela 21). 

Duża wartość ryzyka wystąpienia zagrożenia zestawiona z  bardzo korzyst-
ną wartością WSK (0,962), w oparciu o zaprezentowaną matrycę ryzyka sytuacji 
kryzysowej, pozwala określić, iż rozpatrywany scenariusz (zagrożenie) mieści się  
w II klasie gotowości kryzysowej. Opis poszczególnych klas gotowości kryzysowej 
zawarto w tabeli 22.
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Tabela 21. Matryca ryzyka sytuacji kryzysowych

Źródło: [11]

Tabela 22. Opis klas gotowości kryzysowej

1,0
0,84
0,66
0,5

0,33
0,166

W
Zaniedbywalne Małe Średnie Duże Katastrofalne Ekstremalne

Ryzyko

LEGENDA:

Zerowa klasa gotowości kryzysowej

I klasa gotowości kryzysowej

II klasa gotowości kryzysowej

III klasa gotowości kryzysowej

IV klasa gotowości kryzysowej

V klasa gotowości kryzysowej

Zerowa klasa 
gotowości 
kryzysowej

Ze względu na zaniedbywalną wartość ryzyka zmaterializowania się 
scenariusza, sytuacjom ulokowanym w tej klasie nie poświęca się uwagi 
ze względu na ich marginalne znaczenie.

I klasa gotowości 
kryzysowej

Zarządzana jest w sposób rutynowy, jej rozwój jest przewidywalny, 
niesie ze sobą małe prawdopodobieństwo kryzysu społecznego, ale 
istnieje pewne prawdopodobieństwo, że przekształci się w II klasę 
zagrożenia.

II klasa 
gotowości 
kryzysowej

Wymaga wspomagania ponad lokalnymi zasobami, może wywołać 
lokalny kryzys społeczno-polityczny, istnieje prawdopodobieństwo 
przekształcenia się w III klasę zagrożenia.
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cd. Tabeli 22.

Źródło: [11]

W oparciu o opis zawarty w tabeli 22 należy nadmienić, iż rozpatrywany przypadek 
w praktyce oznacza to, że występująca sytuacja kryzysowa (w związku ze zmateriali-
zowaniem się określonego zagrożenia o dużym ryzyku, mimo działania systemów na 
wysokim poziomie) wymaga wspomagania ponad lokalnymi zasobami, może wywołać 
lokalny kryzys społeczno-polityczny. Istnieje prawdopodobieństwo przekształcenia się 
w III klasę sytuacji kryzysowej.

Podsumowanie

Problematyka zarządzania ryzykiem nie jest obszarem ani zupełnie nowym, ani nieroz-
poznanym przez organy zarządzania kryzysowego zdefiniowane w ustawie z 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Procedura opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpie-
czeństwa narodowego wydana w 2010 r. i zaktualizowana w 2013 r. przez Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa na potrzeby przygotowania raportu o zagrożeniach bezpie-
czeństwa narodowego określiła metodykę szacowania ryzyka, która znalazła powszech-
ne zastosowanie w opracowaniu planów zarządzania kryzysowego na poszczególnych 

III klasa 
gotowości 
kryzysowej

Wymaga wspomagania centralnego, powoduje możliwość wystąpienia 
kryzysu społeczno-politycznego, możliwość wprowadzenia na części 
terytorium jednego ze stanów nadzwyczajnych, a także przekształcenia 
się w IV klasę zagrożenia.

IV klasa 
gotowości 
kryzysowej

Występująca sytuacja kryzysowa może wywołać kryzys polityczno-
społeczny, a także zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, możliwe 
jest wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych na terytorium 
całego kraju.

V klasa 
gotowości 
kryzysowej

Zmaterializowany scenariusz zagrożenia nie został wcześniej 
uwzględniony w rozważaniach dotyczących szacowania ryzyka 
występowania zagrożeń. Oznacza to, że zaistniała sytuacja, niezależnie 
od poziomu współczynnika gotowości kryzysowej, spowoduje 
sytuację kryzysową z uwagi na brak doczasowych rozważań o danym 
zagrożeniu oraz nieposiadanie procedur.
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szczeblach administracji publicznej w Polsce. Szacowanie ryzyka oparte zostało na oce-
nie wartości atrybutów prawdopodobieństwa oraz skutków. Wynik dokonywanych ocen 
pozwalał na dokonanie hierarchizacji ryzyka i zdefiniowanie priorytetowych działań. 
Obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę, 
decyzja Parlamentu i Rady Europy określająca Mechanizm Ochrony Ludności, kwestie 
związane z ryzykiem postrzega z perspektywy zdolności do zarządzania nim. Zdolność, 
o której mowa, jest weryfikowana pod kątem potencjału o charakterze technicznym, 
finansowym oraz administracyjnym, który docelowo ma być wykorzystany do oceny 
możliwości radzenia sobie przez państwa członkowskie z klęskami i katastrofami. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, uwzględniając wymagania stawiane przez 
Komisję Europejską państwom członkowskim Unii Europejskiej, zainicjowało przed-
sięwzięcie weryfikujące obowiązującą metodykę szacowania ryzyka. Ma ona na celu 
nie tylko określenie ryzyka zmaterializowania się zagrożeń (szacowanie oparte na 
wartościach prawdopodobieństwa i skutków), ale również zdefiniowanie potencjału 
państwa i społeczeństwa potrzebnego do radzenia sobie z klęskami i katastrofami. 
Zgodnie z zaproponowaną metodyką [10, 11], ocena potencjału reakcji państwa na 
zagrożenia mierzona jest przez ocenę niezawodności barier systemowych (rozwiązania 
systemowe organizowane przez państwo), zaś potencjału społeczności lokalnych przez 
ocenę podatności (wrażliwość i odporność). Sumaryczne uwzględnienie wartości 
ryzyka zmaterializowania się zagrożenia oraz wspomnianych potencjałów pozwala 
na oszacowanie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej.
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