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PRÓBA OCENY PROCESU ZARZĄDZANIA  
KRYZYSOWEGO W KONTEK ŚCIE ZAPEWNIENIA  

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W POLSCE 
 
 
 
 

Niniejszy artykuł nie oferuje kompleksowego rozwiązania problemu oceny procesu za-
rządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ani nie prezen-
tuje całościowej metodyki postępowania w tym względzie, a jest jedynie próbą wywołania dys-
kusji, w jaki sposób podchodzić do problemu oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontek-
ście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Umiejętność dokonania oceny jest bowiem wa-
runkiem doskonalenia rozwiązań w omawianym zakresie, a te – jak pokazały doświadczenia 
ostatniej powodzi w Polsce – są wciąŜ jeszcze niedoskonałe. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe kaŜ-
dorazowo odnoszono się do działań (funkcji) kierowniczych, mających na celu radzenie sobie    
z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi przez zagroŜenia o charakterze niemilitarnym. W artyku-
le sprecyzowano pojęcie zarządzania kryzysowego i przedstawiono poszczególne fazy procesu 
zarządzania kryzysowego. Omówiono krótko kształt współczesnego modelu systemu zarządzania 
kryzysowego w Polsce, wskazując poszczególne szczeble zarządzania w strukturze tego systemu. 
Przedstawiono problem oceny procesu zarządzania kryzysowego jako zagadnienie wielokryte-
rialne. W tym kontekście przedyskutowano moŜliwe kryteria i wymiary jego oceny. Zapropono-
wano sposób postępowania zmierzający do uzyskania syntetycznej oceny procesu zarządzania 
kryzysowego i wskazano na moŜliwość tworzenia rozwiązań alternatywnych. Zaakcentowano 
takŜe niektóre problemy dokonywania oceny procesu zarządzania kryzysowego. 
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WPROWADZENIE 

„…Współczesnemu rozwojowi populacji ludzkiej coraz częściej towarzyszą na-
turalne, techniczne i technologiczne katastrofy oraz ich skutki w postaci ogromnych 
szkód i strat” [8]. Zwłaszcza w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, które swoje sto-
sunki międzynarodowe są w stanie układać na drodze pokojowej, tego typu zagroŜenia 
bezpieczeństwa publicznego wysuwają się na pierwszy plan. W takiej sytuacji zapew-
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nienie bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do zagroŜeń o charakterze niemilitar-
nym, będące warunkiem koniecznym do zaspokojenia podstawowej potrzeby człowie-
ka, jaką jest bezpieczeństwo indywidualne, jest z pewnością jednym z najistotniejszych 
zadań, jakie stoi przed władzami danego państwa, a jego realizacja poddawana jest oce-
nie opinii publicznej i niejednokrotnie budzi wiele emocji i zastrzeŜeń. Wystarczy choć-
by prześledzić doniesienia prasowe dotyczące ostatniej powodzi w Polsce (maj 2010 
r.)1, by spostrzec, Ŝe ocena działań organów administracji państwowej w zakresie zarzą-
dzania kryzysowego jest często subiektywna, kontrowersyjna i moŜe być dokonywana   
z róŜnych punktów widzenia. Stąd teŜ interesujące i zasadne wydaje się podjęcie zagad-
nienia problematyki oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego, przedyskutowanie sposobu jej dokonywania, jak równieŜ 
wskazanie kryteriów oraz właściwego czasu dla dokonywania takiej oceny. W obliczu 
wielu zaangaŜowanych w ten proces stron waŜna takŜe wydaje się odpowiedź na pyta-
nie, kto takiej oceny powinien dokonywać. Próba odpowiedzi przynajmniej na niektóre 
z tych pytań będzie przedmiotem artykułu. Rozpocząć jednak naleŜy od przedstawienia 
poszczególnych faz procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bez-
pieczeństwa publicznego. 

1. PROCES ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KONTEK ŚCIE ZAPEW-
NIENIA BEZPIECZE ŃSTWA PUBLICZNEGO W POLSCE I ORGANY ZA Ń 
ODPOWIEDZIALNE  

Brak moŜliwości całkowitego wyeliminowania zagroŜeń naturalnych i cywiliza-
cyjnych, towarzyszących rozwojowi ludzkości i w tym sensie ich nieuchronność, rodzi 
potrzebę zarządzania kryzysowego, rozumianego najogólniej jako „…działania (funk-
cje) kierownicze mające na celu radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi” [5]. W kla-
sycznym ujęciu powinny one obejmować planowanie, organizowanie, motywowanie     
i kontrolę w odniesieniu do wszystkich zadań rzeczowych podejmowanych w związku  
z istniejącym i przekształcającym się w kryzys, bądź potencjalnym zagroŜeniem. 
Wspomniane zadania rzeczowe, których dotyczą wymienione działania kierownicze, 
moŜna podzielić na kilka zasadniczych grup. MoŜna zatem mówić o zadaniach związa-
nych z: 

− zapobieganiem sytuacjom kryzysowym, zmierzających do eliminacji lub 
zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia; 

− przygotowaniem się na wystąpienie sytuacji kryzysowych, koncentrujących 
się na powiększaniu sił i środków niezbędnych do efektywnego działania (re-
agowania) w sytuacji kryzysowej; 

− reagowaniem, mających na celu zahamowanie rozwoju zjawisk kryzysowych, 
a takŜe zmniejszanie szkód powstałych w czasie ich rozwoju; 

                                                 
1  Przykładowo w dniu 25.06.2010 r. w Gazecie Wyborczej ukazała się notatka informująca, Ŝe powo-

dzianie z Sandomierza przygotowują zbiorowy pozew przeciwko skarbowi państwa, twierdząc, Ŝe 
państwo nie zapewniło im ochrony przed powodzią, „…władze nie zadbały o właściwe zabezpiecze-
nie wałów i zbyt późno ogłoszono ewakuację, ponadto Polska nie wdroŜyła nawet dyrektyw unijnych 
dotyczących zapobiegania powodzi” [Sztandera 2010]. Jeśli dojdzie do złoŜenia pozwu sprawa będzie 
precedensowa. Jest to z pewnością efektem negatywnej oceny działań organów władzy państwowej 
w zakresie zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Dysku-
syjne jest, czy jest to ocena obiektywna. 
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− odbudową, zmierzających do stabilizacji sytuacji i powrotu „do normalności” 
[6]; 

− uczeniem się, tj. akumulowaniem doświadczeń zdobytych w trakcie rozwoju 
sytuacji kryzysowej i przyswajaniem tej wiedzy, tak by moŜna ją było wyko-
rzystać w walce z przyszłymi zagroŜeniami [7]. 

Zadania te określają jednoznacznie fazy postępowania w związku z sytuacją 
kryzysową (moŜna więc mówić o fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania, od-
budowy i uczenia się) i konstytuują tzw. cykl zarządzania kryzysowego (rys. 1). Został 
on zbudowany na bazie doświadczeń nauk ekonomicznych, ale z powodzeniem moŜna 
go transponować takŜe na poziom zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Warto 
przy tym zauwaŜyć, Ŝe zarządzanie kryzysowe w kontekście zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego powinno być rozumiane jako proces, a więc szereg następujących po 
sobie i wzajemnie powiązanych działań i ujmowane szeroko, tj. nieograniczane tylko do 
fazy reagowania, choć to właśnie ta faza zazwyczaj obfituje w najbardziej spektakularne 
działania. Coraz częściej podkreśla się bowiem, Ŝe decydującą część zadań zarządzanie 
kryzysowe powinno spełniać w okresie prewencji, nie zaś podczas kryzysu (tj. przewa-
Ŝająca większość jego czynności powinna mieć charakter przygotowawczy, a w mniej-
szej mierze wykonawczy) [8]. Odpowiednie przygotowanie w wielu przypadkach po-
zwala bowiem na uniknięcie kryzysu lub znaczne ograniczenie siły jego uderzenia         
i spowodowanych tym strat. 

UCZENIE SIĘ

ZAPOBIEGANIE

- wykrywanie sygnałów
- diagnoza organizacji

PRZYGOTOWANIE
- powiększanie sił i środków
  słuŜących do reagowania
  w kryzysie
- przezwycięŜanie sytuacji
  kryzysowych

REAGOWANIE

- przezwycięŜanie kryzysu
- ograniczenie jego
  negatywnych   skutków

ODBUDOWA

- stabilizacja stanu
  organizacji
- powrót “do normalności”

 
Rys. 1. Cykl zarządzania kryzysowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7] 

Wśród wymienionych działań kierowniczych szczególne znaczenie naleŜy zatem 
przypisać organizowaniu. Warunkuje ono realizację pozostałych funkcji zarządzania    
w omawianym aspekcie i przesądza o ich jakości. Aktualne rozwiązania prawne w Pol-
sce odnośnie kształtu (sposobu zorganizowania) systemu zarządzania kryzysowego      
w duŜej mierze zawdzięczamy katastrofalnej powodzi z roku 1997, która obnaŜyła cha-
os organizacyjno-prawny w sferze zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w kontek-
ście sytuacji kryzysowych o charakterze niemilitarnym. W ciągu następującej po niej 
dekady udało się opracować pakiet ustaw o stanach nadzwyczajnych2, zwieńczony 

                                                 
2  Mam tu na myśli m.in. Ustawę z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski Ŝywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558     

z dn. 22.05.2002 r.) oraz Ustawę z dn. 21.06.2002 o stanie wyjątkowym (Dz. U. nr 113, poz. 985            
z 20.07.2002 r.). 
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uchwaleniem w kwietniu 2007 roku ustawy o zarządzaniu kryzysowym3. Nadają one 
kształt współczesnemu modelowi systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. W myśl 
zawartych w nich regulacji prawnych za organizację i realizację zadań związanych        
z zarządzaniem kryzysowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w Polsce 
odpowiedzialne są przede wszystkim organy administracji państwowej i samorządowej. 
Organy te powinny skupiać działania słuŜb operacyjnych reagowania kryzysowego 
(m.in. wojska, policji, straŜy poŜarnej), instytucji publicznych i prywatnych oraz ogółu 
ludności. To one właśnie będą planować, organizować, motywować i w końcu kontro-
lować realizację określonych zadań rzeczowych w konkretnych sytuacjach kryzyso-
wych. Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce jest czteroszczeblowa (po-
cząwszy od poziomu krajowego/rządowego, przez wojewódzki, powiatowy i gminny), 
przy czym przyjmuje się zasadę, Ŝe w zaleŜności od skali zagroŜenia i terytorium,         
z którym owo zagroŜenie jest związane w pierwszym rzędzie działania podejmować 
będzie najniŜszy poziom, którego kompetencje są wystarczające do poradzenia sobie     
z zaistniałym zdarzeniem. Nie zawsze zatem w rozwiązywanie konkretnych sytuacji 
kryzysowych zaangaŜowane zostaną wszystkie wyróŜnione szczeble zarządzania kryzy-
sowego. Szczegółowe zadania organów administracji publicznej zostały określone we 
wspomnianej juŜ ustawie o zarządzaniu kryzysowym i w tym miejscu nie ma potrzeby 
ich cytowania, warto natomiast podkreślić, Ŝe w ramach danego poziomu ustanowiono 
struktury, których działania mają głównie charakter przygotowawczy (zespoły zarzą-
dzania kryzysowego, koncentrujące się głównie na planowaniu, koordynacji i kierowa-
niu działaniami) i struktury, koncentrujące się na sferze wykonawczej (centra zarządza-
nia kryzysowego). Na kaŜdym poziomie obowiązuje zasada jednoosobowego kierow-
nictwa, dzięki czemu odpowiedzialność nie zostaje rozmyta. 

Nie sposób nie docenić któregokolwiek z działań kierowniczych mających zwią-
zek z sytuacją kryzysową, która zagrozić moŜe bezpieczeństwu i Ŝyciu obywateli dane-
go państwa. Wszystkie razem tworzą harmonijną całość, a jakość przyjmowanych w ich 
ramach rozwiązań decyduje o efektywności realizowanych zadań rzeczowych odnoszą-
cych się do sytuacji kryzysowych.  

2. SKUTECZNOŚĆ JAKO PODSTAWOWE KRYTERIUM OCENY PROCESU 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KONTEK ŚCIE ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego powinno być bez wątpienia działa-
niem zorganizowanym i celowym. Stąd teŜ ciekawy wydaje się pomysł, by do oceny 
procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicz-
nego zastosować prakseologiczne kryteria sprawnego działania. Klasycy zarządzania 
zgodni są, za trzy najwaŜniejsze z nich uznawać skuteczność, ekonomiczność i korzyst-
ność [3]. Skuteczność przy tym naleŜy rozumieć jako stopień osiągnięcia załoŜonego 
celu, ekonomiczność jest mierzona stosunkiem wyniku uŜytecznego (efektu) do kosztu 
(nakładu) poniesionego na jego osiągnięcie, natomiast korzystność traktuje się jako kry-
terium uzupełniające do dwóch wcześniej wymienionych, przyjmując, Ŝe działanie jest 
korzystne, jeśli przyniosło korzyści, niekorzystne – jeśli przyniosło straty [3, 11]. Wy-
mienione kryteria są od siebie niezaleŜne. Zdarzają się zatem sytuacje, kiedy działanie 

                                                 
3  Aktualnie obowiązuje ustawa z dz. 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590  

z 2007 r.) ze zmianami z dnia 17.07.2009 (Dz. U. nr 131, poz. 1076 z 2009 r.). 
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jest skuteczne, choć nieekonomiczne, bądź teŜ nieekonomiczne, ale jednocześnie ko-
rzystne. Jeśli spełnione są wszystkie trzy kryteria jednocześnie, mówimy o działaniu 
sprawnym. Wspomniane kryteria sprawnego działania, wyrosłe na bazie doświadczeń 
nauk ekonomicznych, z powodzeniem stosować moŜna do oceny procesu zarządzania 
kryzysowego w przedsiębiorstwach. Dyskusyjne jest natomiast, czy wszystkie one 
znajdą zastosowanie w ocenie procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego. NaleŜy bowiem podkreślić, Ŝe kryzysy w świecie 
organizacji zazwyczaj cechują skutki głównie o charakterze ekonomicznym, często 
ograniczone do pojedynczej organizacji, podczas gdy od przebiegu kryzysów (a takŜe 
procesów radzenia sobie z nimi) zagraŜających bezpieczeństwu publicznemu często 
zaleŜy Ŝycie i zdrowie wielu członków społeczeństwa, a pozostałe ich skutki są zazwy-
czaj dla niego (społeczeństwa) bardzo dotkliwe i rozległe, a często takŜe długofalowe. 
Biorąc pod uwagę, Ŝe wartością nadrzędną jest zarówno zapewnienie bezpieczeństwa 
indywidualnego, jak i zbiorowego, wydaje się, Ŝe zasadniczym kryterium oceny procesu 
zarządzania kryzysowego powinna być skuteczność podejmowanych w ramach realiza-
cji tego procesu działań, i to praktycznie w kaŜdej jego fazie. Kryterium to wydaje się 
jedynym zasadnym zwłaszcza w fazie reagowania, kiedy względy ekonomiczne powin-
ny być brane pod uwagę dopiero w drugim rzędzie, po zapewnieniu bezpieczeństwa 
Ŝycia obywateli. W pozostałych fazach procesu zarządzania kryzysowego, kiedy zagro-
Ŝenie nie jest tak ogromne, a imperatyw podejmowania działań nie tak raptowny, zasto-
sowanie do oceny procesu zarządzania kryzysowego mogą znaleźć wszystkie trzy wy-
mienione kryteria, przy czym traktowane być mogą jako równorzędne, choć moŜna je 
takŜe zróŜnicować, nadając im określone priorytety. 

W dalszej części rozwaŜań uwaga skupiona zostanie tylko na tym kryterium, 
które zastosować moŜna do oceny wszystkich faz procesu zarządzania kryzysowego – 
na kryterium skuteczności. Zgodnie z przyjętym rozumieniem pojęcia skuteczności, 
warunkiem koniecznym do oceny skuteczności procesu zarządzania kryzysowego        
w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego jawi się przede wszystkim enu-
meracja celów tego procesu. Za nadrzędny cel całego procesu naleŜy uznać zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego, jest on jednak na tyle ogólny, Ŝe powinien być dekompo-
nowany na cele pośrednie i cząstkowe. Gdyby przy tym przyjąć, Ŝe na skuteczność pro-
cesu zarządzania kryzysowego składa się skuteczność działań podejmowanych w po-
szczególnych jego fazach, to moŜna ją badać za pomocą stopnia osiągnięcia celów, któ-
re zostały wyznaczone do realizacji w ramach kaŜdej z faz. NaleŜy przy tym podkreślić, 
Ŝe w odniesieniu do poszczególnych faz zarządzania kryzysowego trzeba raczej mówić 
o pewnej wiązce celów stawianych przed kaŜdą z nich. Na czele kaŜdej z tych wiązek 
stoi cel nadrzędny, który następnie jest dekomponowany na – tworzące w pewnym sen-
sie układ chronologiczny – cele cząstkowe. Bezpośrednio z celów cząstkowych wynika-
ją zadania (działania) realizowane w ramach kaŜdej z faz. Skuteczna realizacja tych 
działań warunkuje osiągnięcie celów cząstkowych i nadrzędnych. W procesie pomiaru    
i oceny ustalić zatem naleŜy, w jakim stopniu cele te zostały osiągnięte.  

Cel nadrzędny, cele cząstkowe oraz najwaŜniejsze wynikające z nich zadania 
prezentowane w przekroju wyróŜnionych faz procesu zarządzania kryzysowego w kon-
tekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Cele i zadania poszczególnych faz procesu zarządzania kryzysowego 

FAZA ZAPOBIEGANIA: 

Cel nadrzędny: zapobieganie kryzysom, zapobieganie rozwojowi sytuacji kryzysowej 

Cele cząstkowe i wynikające z nich zadania: 

Cele cząstkowe 
Przykładowe zadania realizowane w ramach danej fazy cyklu zarządzania 

kryzysowego 
Prawidłowe i odpowied-
nio wczesne rozpoznanie/ 
wykrycie sytuacji kryzy-
sowej  

− identyfikacja potencjalnych zagroŜeń i określenie ich źródeł; 
− stworzenie skutecznego systemu monitorowania zagroŜeń; 
− stałe monitorowanie zjawisk mogących stanowić źródło zagroŜeń (ich bieŜąca ocena    

i informowanie właściwych organów o wynikach prac); 
− analiza ryzyka pojawienia się konkretnych zagroŜeń oraz ocena prawdopodobieństwa 

ich wystąpienia; 
− trafne przewidywanie moŜliwości wystąpienia kryzysu i jego zasięgu, a takŜe poten-

cjalnych skutków, 
Podejmowanie działań 
prewencyjnych, których 
celem jest uniknięcie 
kryzysu 

− zwiększanie odporności systemu na występowanie zjawisk kryzysowych (wzmacnia-
nie silnych i eliminacja słabych stron danego systemu – np. w przypadku zagroŜenia 
powodziowego: budowa zbiorników retencyjnych, wydzielanie polderów zalewo-
wych, wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, przyjęcie odpowiednich rozwią-
zań odnośnie budowy mieszkaniowej na terenach zalewowych itd.); 

− nakreślanie scenariuszy działań prewencyjnych oraz szczegółowych planów działania 
na wypadek zidentyfikowania zagroŜeń bezpieczeństwa publicznego i wdraŜanie ich 
w Ŝycie; 

− zabezpieczenie (określanie dostępności, przygotowanie) zasobów pozostających do 
dyspozycji danego szczebla zarządzania kryzysowego; w razie konieczności i moŜli-
wości powiększenie sił i środków pozostających w dyspozycji; 

FAZA PRZYGOTOWANIA: 

Cel nadrzędny: przygotowanie na rozwój tych zjawisk kryzysowych, których nie da się uniknąć; ogra-
niczanie siły ich uderzenia 

Cele cząstkowe i wynikające z nich zadania: 

Cele cząstkowe 
Przykładowe zadania realizowane w ramach danej fazy cyklu zarządzania 

kryzysowego 
Planowanie na wypadek 
kryzysu 

− stworzenie planów reagowania na wypadek kryzysu, obejmujących m.in. konkretne 
procedury i sposoby postępowania, wskazanie właściwych organów i sposobów uru-
chamiania dostępnych środków itd.; 

− określenie sił i środków niezbędnych właściwym organom i słuŜbom w procesie re-
agowania kryzysowego oraz zapewnienie ich dostępności; 

− określenie źródeł finansowania działań, zapewnienie łatwego dostępu do niezbędnych 
środków finansowych; 

− przygotowanie systemu wydawania oświadczeń i informacji o przebiegu kryzysu 
Tworzenie warunków 
organizacyjnych, nie-
zbędnych do właściwe-
go reagowania 

− organizacja systemów łączności i monitorowania, zdolnych do prawidłowego i nie-
przerwanego funkcjonowania w warunkach kryzysu; 

− organizacja i utrzymanie systemów ostrzegania i alarmowania; 
− stworzenie banku podstawowych danych identyfikacyjnych i komunikacyjnych          

o podmiotach, które biorą udział w rozwiązywaniu zjawisk kryzysowych; 
− stworzenie warunków przetrwania ludności (planów ewakuacji i ich zabezpieczenie od 

strony transportowej, zapewnienie tymczasowego schronienia ludności, dostępności 
Ŝywności, środków czystości i lekarstw oraz określenie sposobu ich dystrybucji itd.); 

− stworzenie warunków zapewniających ciągłość działania administracji publicznej        
i infrastruktury krytycznej; 

Powiększanie sił i środ-
ków niezbędnych do 
właściwego reagowania 

− pozyskiwanie  konkretnych informacji o gotowości poszczególnych sił i środków 
niezbędnych do reagowania w sytuacji kryzysowej; 

− szkolenie i doskonalenie współpracy poszczególnych podmiotów przewidzianych do 
reagowania w sytuacji kryzysowej; 

− określenie rezerw w zakresie źródeł finansowania i procedur szybkiego uruchamiania 
dodatkowych środków finansowych; 
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FAZA REAGOWANIA: 

Cel nadrzędny: moŜliwie szybkie zahamowanie rozwoju zjawisk kryzysowych, a takŜe zmniejszanie 
szkód powstałych w czasie ich występowania 

Cele cząstkowe i wynikające z nich zadania: 

Cele cząstkowe 
Przykładowe zadania realizowane w ramach danej fazy cyklu zarządzania 

kryzysowego 
Właściwa koordynacja   
i kierowanie działania-
mi w zakresie reagowa-
nia 

− aktywowanie centrum zarządzania kryzysowego zgodnie z przyjętymi wcześniej 
planami działania; 

− wszczęcie odpowiednich procedur postępowania, w tym skierowanie odpowiednich sił 
i środków do działań ratowniczych; 

− zbadania miejsca występowania kryzysu i wstępna ocena sytuacji; 
− prognozowanie rozwoju sytuacji (rozległości oddziaływania zagroŜeń, sfer niebezpie-

czeństwa); 
− ostrzeganie mieszkańców terenów ogarniętych kryzysem i tych które według prognoz 

mogą nim zostać dotknięte; 
− zapewnianie niezbędnej pomocy z nadrzędnego stopnia zintegrowanego systemu 

zarządzania kryzysowego (jeśli to konieczne) oraz wnioskowanie o pomoc zagra-
niczną; 

− bieŜące informowanie o rozwoju sytuacji (regularne przekazywanie komunikatów, aŜ 
do czasu kiedy przestaną one być potrzebne); 

Udzielanie pomocy po-
szkodowanym 

− ratowanie i ewakuacja ludności z terenów ogarniętych kryzysem; 
− zapewnienie zabezpieczenia socjalnego (miejsc pobytu osób ewakuowanych);  
− materialna i techniczna pomoc osobom dotkniętym kryzysem; 
− uruchomienie programów pomocy indywidualnej i zbiorowej dla poszkodowanej 

ludności, w tym organizowanie punktów doradztwa prawnego, pomocy psychologicz-
nej, pomocy medycznej itd.; 

Ograniczanie szkód po-
wstałych w czasie kryzysu 

− ostrzeganie i informowanie ludności; 
− zapewnienie ewakuacji osób i inwentarza Ŝywego oraz ewentualnie wartości material-

nych z terenów zagroŜonych rozwojem sytuacji kryzysowej; 
− organizowanie słuŜb porządkowych i regulacyjnych na terenie objętym kryzysem; 
− stworzenie specjalnego rygoru na terenie objętym kryzysem; 
− zapobieganie rozprzestrzenianiu się kryzysu na kolejne tereny; 
− ochrona wartości kulturowych i zbytków, ochrona środowiska naturalnego; 
− ochrona wartości materialnych i środków technicznych; 

FAZA ODBUDOWY: 

Cel nadrzędny: stabilizacja sytuacji i powrót stanu „do normalności”  

Cele cząstkowe i wynikające z nich zadania: 

Cele cząstkowe 
Przykładowe zadania realizowane w ramach danej fazy cyklu zarządzania 

kryzysowego 
Zapewnienie ciągłości 
funkcjonowania danego 
systemu w warunkach 
kryzysu 

− szacowanie szkód i strat powstałych na skutek zaistnienia sytuacji kryzysowej; 
− wykonywanie bądź zlecanie wykonania niezbędnych ekspertyz; 
− doraźne zapewnienie funkcjonowania urządzeń i obiektów uŜyteczności publicznej      

i infrastruktury krytycznej – usuwanie szkód, odkaŜanie terenu, odnowa systemu ko-
munikacyjnego; 

− umoŜliwienie powrotu ewakuowanej ludności; 
− uruchomienie programu pomocy finansowej dla poszkodowanych; 

Przywrócenie normalnego 
funkcjonowania danego 
systemu 

− odtwarzanie infrastruktury krytycznej; 
− odtworzenie i uzupełnienie zasobów oraz przywracanie gotowości podmiotów ratow-

niczych; 
− trwałe zapewnienie funkcjonowania uszkodzonych urządzeń i obiektów uŜyteczności 

publicznej; 
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FAZA UCZENIA SI Ę: 

Cel nadrzędny: ocena przebiegu kryzysu oraz doskonalenie rozwiązań z zakresu zarządzania kryzyso-
wego 

Cele cząstkowe i wynikające z nich zadania: 
Cele cząstkowe Przykładowe zadania realizowane w ramach danej fazy cyklu zarządzania 

kryzysowego 
Akumulacja wiedzy/ 
doświadczeń zdobytych 
w trakcie kryzysu 

− sporządzanie analiz i raportów dotyczących działań podmiotów systemu zapewnienia 
bezpieczeństwa w czasie reagowania i odbudowy; 

− ocena zdobytej wiedzy i przekazywanie wniosków na właściwe szczeble zarządzania 
kryzysowego; 

Internalizacja zdobytej 
wiedzy 

− szkolenia i treningi z zakresu zarządzania kryzysowego; 
− tworzenie/doskonalenie procedur – modyfikacja planów, programów i procedur re-

agowania; 
− wnioskowanie do właściwych organów o utworzenie nowych rozwiązań prawnych, 

eliminujących zidentyfikowane niedociągnięcia; 
− wprowadzanie nowych środków bezpieczeństwa; 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1, 8] 

Prezentowane w tabeli 1 cele poszczególnych faz procesu zarządzania kryzysowego 
zostały przedstawione w ujęciu ogólnym i odnosić się one mogą właściwie do działań 
organów wszystkich szczebli systemu zarządzania kryzysowego, choć podstawowe za-
dania mogą się tu nieco róŜnić i w róŜnym stopniu mogą być realizowane przez po-
szczególne poziomy/szczeble systemu zarządzania kryzysowego. NaleŜy takŜe podkre-
ślić, Ŝe wskazane zadania nie stanowią zamkniętej propozycji, a są jedynie przeglądem 
najczęściej wskazywanych w literaturze zadań, które powinny być realizowane w kaŜ-
dej z faz omawianego procesu. 

3. SPOSÓB OCENY PROCESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – PRZE-
SŁANKI DO KONSTRUKCJI METODY POST ĘPOWANIA 

Wydaje się, Ŝe w ocenie procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego przez pryzmat skuteczności podejmowanych w po-
szczególnych jego fazach działań moŜna wykorzystać pewną jej własność. Skuteczność 
mianowicie „…jest w zasadzie stopniowalna, czyli jest własnością wielowartościową 
(wyjątkowo tylko bywa dwuwartościową „zero-jedynkową”, gdy działanie ma tylko 
jeden i to niestopniowalny cel, a rozpatrywany przedział obejmuje tylko jedno działanie 
elementarne)” [11]. W tym kontekście rodzi się pomysł wykorzystania do oceny sku-
teczności zarządzania kryzysowego skali porządkowej, jedno lub dwubiegunowej, stop-
niowej lub ciągłej. Na uŜytek konstrukcji takiej skali w tabeli 2 – na przykładzie fazy 
zapobiegania – przedstawiono przykłady róŜnych efektów/rezultatów świadczących      
o skuteczności działań w ramach danej fazy zarządzania kryzysowego lub jej braku. 
Wyszczególnione rezultaty odwołują się bezpośrednio do wcześniej określonych celów 
(nadrzędnych i pośrednich) poszczególnych faz zarządzania kryzysowego oraz wyzna-
czonych do ich realizacji zadań. W tabela 2 prezentowane są końce (bieguny) stopnio-
walnej, jednobiegunowej „skali skuteczności” działań w poszczególnych fazach zarzą-
dzania kryzysowego. Do dyskusji pozostaje, w jaki sposób określić liczbę kategorii 
między biegunami skali. W zamieszczonym przykładzie posłuŜono się pięciostopniową 
skalą Likerta, przy czym werbalnie opisane zostały tylko bieguny skali, gdzie zgodnie   
z przyjętym zwyczajem „…wyŜsze wartości numeryczne odzwierciedlają zazwyczaj 
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postawy [efekty – przyp. A.Z.-K.] pozytywne, a niŜsze - postawy [efekty – przyp. A.Z.-
K.] negatywne” [4]. 

Tabela 2. Rezultaty skutecznych i nieskutecznych działań w ramach danej fazy zarządzania 
kryzysowego na przykładzie fazy zapobiegania - fragment 

FAZA ZAPOBIEGANIA 
Cele danej fazy zarządzania 

kryzysowego 
Rezultat nieskutecznych działań 

w ramach danej fazy zarządzania 
kryzysowego 

Rezultat skutecznych działań 
w ramach danej fazy zarządzania 

kryzysowego 
Cel nadrzędny: zapobieganie 
kryzysom, zapobieganie rozwojowi 
sytuacji kryzysowej 

Rozwój sytuacji kryzysowej  
Uniknięcie kryzysu spowodowanego danym 
zagroŜeniem, bądź – jeśli jest on nieuniknio-
ny – uniknięcie szkód 

Cele pośrednie: 
1 Prawidłowe i odpowiednio 

wczesne rozpoznanie/wykrycie 
sytuacji kryzysowej 

Wszelkie sygnały o moŜliwej sytuacji  
kryzysowej nie są wychwytywane lub 
są ignorowane 

 
Sygnały o moŜliwej sytuacji  kryzysowej są 
odpowiednio wcześnie „wychwytywane”, 
analizowane i rozpoznawane 

Zadania: 
1a Identyfikacja poszczególnych 

zagroŜeń i określenie ich źródeł 
Wypracowane mechanizmy nie po-
zwalają na identyfikację poszczegól-
nych zagroŜeń i określenie ich źródeł 

����    ����    ����    ����    ����  
1   2   3   4   5 

Trafnie określono poszczególne 
zagroŜenia i zidentyfikowano ich 
źródła 

1b Stworzenie odpowiedniego 
systemu monitorowania zagro-
Ŝeń 

Nie stworzono odpowiedniego syste-
mu monitorowania, bądź stworzony 
system monitorowania nie umoŜliwia 
odpowiedniego monitorowania zagro-
Ŝeń 

����    ����    ����    ����    ����  
1   2   3   4   5 

Stworzony system monitorowa-
nia pozwala na wszechstronne 
i ciągłe monitorowanie zagroŜeń 

1c Stałe monitorowanie i infor-
mowanie właściwych decyden-
tów o zjawiskach mogących 
stanowić źródło zagroŜeń 

System monitorowania nie został 
uruchomiony (wdroŜony), Ŝadne 
informacje o zagroŜeniach nie docie-
rają do decydentów 

����    ����    ����    ����    ����  
1   2   3   4   5 

Monitorowanie zagroŜeń prowa-
dzone jest w systemie ciągłym,   
a informacja przekazywana jest  
z odpowiednim wyprzedzeniem 
do właściwych decydentów 

1d Analiza ryzyka pojawienia się 
konkretnych zagroŜeń oraz 
ocena prawdopodobieństwa 
ich wystąpienia 

Nie wypracowano i nie wdroŜono 
mechanizmów pozwalających na 
analizę ryzyka pojawienia się kon-
kretnych zagroŜeń oraz ocenę praw-
dopodobieństwa ich wystąpienia 

����    ����    ����    ����    ����  
1   2   3   4   5 

Trafnie oszacowano ryzyko 
pojawienia się konkretnych 
zagroŜeń oraz oceniono prawdo-
podobieństwo ich wystąpienia 

1e Trafne przewidywanie moŜli-
wości wystąpienia kryzysu i 
jego zasięgu, a takŜe poten-
cjalnych skutków 

Dostępne instrumenty prognozowania 
rozwoju wydarzeń są niedoskonałe, 
czego efektem są nietrafne i komplet-
nie bezuŜyteczne prognozy rozwoju 
zjawisk kryzysowych 

����    ����    ����    ����    ����  
1   2   3   4   5 

Prognozy rozwoju zjawisk kryzy-
sowych i ich skutków w pełni         
i z duŜą dokładnością się spraw-
dzają 

1f … 
… ����    ����    ����    ����    ����  

1   2   3   4   5 
… 

Cele pośrednie: 
2 

Podejmowanie działań prewen-
cyjnych, których celem jest 
uniknięcie kryzysu 

śadne działania prewencyjne nie są 
podejmowane, bądź podejmowane 
działania prewencyjne nie są ade-
kwatne do zdiagnozowanej sytuacji 

 

Działania prewencyjne w pełni 
odpowiadają zdiagnozowanej 
sytuacji. Następuje zwiększenie 
odporności systemu, dzięki 
czemu udaje się uniknąć kryzy-
su, bądź uniknąć szkód 

Zadania: 
2a 

Zwiększanie odporności systemu 
na występowanie zjawisk kryzy-
sowych 

Nie podejmuje się Ŝadnych działań 
mających na celu zwiększenie natu-
ralnej odporności systemu na poten-
cjalne zagroŜenia 

����    ����    ����    ����    ����  
1   2   3   4   5 

Systemowe działania podejmo-
wane na długo przed wystąpie-
niem kryzysu pozwalają na 
wzmocnienie silnych i eliminację 
słabych stron danego systemu, 
dzięki czemu wzrasta jego 
naturalna odporność, co pozwala 
na unikanie kryzysów i powo-
dowanych przez nie szkód 

2b Nakreślanie scenariuszy działań 
prewencyjnych oraz szczegóło-
wych planów działania na 
wypadek zidentyfikowania 
zagroŜeń bezpieczeństwa pu-
blicznego 

Nie zostały przygotowane scenariusze 
działań prewencyjnych, ani szczegó-
łowe plany działania na wypadek 
zidentyfikowania zagroŜeń bezpie-
czeństwa publicznego 

����    ����    ����    ����    ����  
1   2   3   4   5 

Nakreślone scenariusze okazują 
się w pełni adekwatne do ziden-
tyfikowanych zagroŜeń i umoŜ-
liwiają bezzwłoczne podjęcie 
działań prewencyjnych  

2c WdraŜanie w Ŝycie nakreślo-
nych scenariuszy i planów 

Przygotowane scenariusze działań 
prewencyjnych i szczegółowe plany 

����    ����    ����    ����    ����  
1   2   3   4   5 

WdroŜenie przygotowanych 
scenariuszy i planów działań 
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FAZA ZAPOBIEGANIA 
Cele danej fazy zarządzania 

kryzysowego 
Rezultat nieskutecznych działań 

w ramach danej fazy zarządzania 
kryzysowego 

Rezultat skutecznych działań 
w ramach danej fazy zarządzania 

kryzysowego 
działania są nieadekwatne do zdia-
gnozowanej sytuacji (bezuŜyteczne)    
i nie zostają wdroŜone w Ŝycie 

prewencyjnych pozwala na 
uniknięcie kryzysu, bądź szkód 
spowodowanych wystąpieniem 
danego zagroŜenia  

2d Zabezpieczenie zasobów pozo-
stających do dyspozycji danego 
szczebla zarządzania kryzyso-
wego 

Nie zabezpieczono zasobów niezbęd-
nych do wdraŜania przygotowanych 
scenariuszy działań prewencyjnych 

����    ����    ����    ����    ����  
1   2   3   4   5 

Dostępne zasoby okazują się         
w pełni wystarczające do wdroŜe-
nia w Ŝycie przygotowanych 
scenariuszy działań prewencyjnych 

2e 
… … ����    ����    ����    ����    ����  

1   2   3   4   5 
… 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2] 

Postępując analogicznie, podobne rezultaty skutecznych bądź nieskutecznych 
działań naleŜałoby określić dla pozostałych faz procesu zarządzania kryzysowego.      
W kolejnym kroku niezbędne jest przyjęcie jakiejś agregatowej miary pozwalającej na 
zsyntetyzowanie uzyskanych wyników ocen. Wydaje się, Ŝe najprostsze podejście to 
takie, kiedy bezpośredniej ocenie podlega realizacja zadań umoŜliwiających osiąganie 
celów pośrednich, a uzyskane w ten sposób wyniki składają się na ocenę skuteczności 
działań w ramach danej fazy, te z kolei – na ocenę całego procesu zarządzania kryzy-
sowego. W ten sposób posługując się prostą, bezwzorcową formułą agregacji – wskaź-
nikiem addytywnym (średnią arytmetyczną przyjętych miar oceny) moŜna wyznaczyć 
ocenę ogólną całego procesu. W szczególności zaś poszczególne formuły agregacji 
przyjęłyby następujące postaci: 

− dla wyznaczenia ogólnej oceny badanego procesu: 

 ∑
=

⋅=
5

15
1

i
iSO  (1) 

gdzie: 

O – ocena syntetyczna procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego, 

i – liczba faz procesu zarządzania kryzysowego (i = 1..5), 

Si – ocena skuteczności i-tej fazy procesu zarządzania kryzysowego, 
 

− dla wyznaczenia oceny skuteczności i-tej fazy procesu zarządzania kryzyso-
wego: 

  ∑
=

⋅=
m

j
iji C

m
S

1

1
  (2) 

gdzie: 

Cij – ocena skuteczności osiągnięcia j-tego celu cząstkowego w ramach i-tej fazy proce-
su zarządzania kryzysowego, 
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j – liczba celów cząstkowych wyróŜnionych w ramach danej fazy procesu zarządzania 
kryzysowego (j = 1..m), 
 

− dla wyznaczenia skuteczności osiągania j – tego celu cząstkowego:  

  ∑
=

⋅=
n

k
ijkij Z

n
C

1

1
 (3) 

gdzie: 

Zijk – rezultat działań podejmowanych dla realizacji j – tego celu cząstkowego (ocenia-
ny w przyjętej skali 1..5), 

k – wyróŜniona liczba działań niezbędnych dla osiągnięcia j – tego celu cząstkowego    
(k = 1..n). 

Proponowane rozwiązane jest najprostszym z moŜliwych, choć nie oznacza, Ŝe 
jedynym słusznym. Gdyby przykładowo przyjąć, Ŝe realizacja poszczególnych zadań 
(działań) w róŜnym stopniu przyczynia się do osiągania celów cząstkowych, moŜna by 
się podczas procesu dokonywania oceny posłuŜyć średnią arytmetyczną waŜoną. 

Ponadto naleŜy jeszcze raz podkreślić, Ŝe powyŜsza ocena dokonywana jest tyl-
ko z jednego punktu widzenia – przez pryzmat skuteczności działań w kaŜdej z faz 
omawianego procesu (w istocie w ogólnym rozrachunku ocenia się skuteczność procesu 
zarządzania kryzysowego), podczas gdy – jak juŜ wspomniano – do oceny działań        
w poszczególnych fazach mogą zostać przyjęte równieŜ inne kryteria (tj. ekonomicz-
ność, korzystność czy choćby szybkość działania), przy czym liczba kryteriów przyję-
tych do oceny poszczególnych faz nie musi być jednakowa. Inne równieŜ mogą być 
skale przyjęte do oceny realizacji poszczególnych kryteriów.  

Nasuwa się równieŜ spostrzeŜenie, Ŝe nie wszystkie fazy muszą podlegać ocenie 
w tym samym czasie, a ocena poszczególnych faz nie musi być wtedy syntetyzowana. 
Niektóre bowiem fazy powinny być realizowane ciągle (faza zapobiegania, przygoto-
wania, uczenia się) niezaleŜnie od występujących zagroŜeń, inne zaś (tj. reagowanie, 
odbudowa) – doraźnie, dopiero w chwili wystąpienia konkretnego zagroŜenia. W pierw-
szym przypadku ocena powinna być dokonywana systematycznie (np. na zasadzie co-
rocznego przeglądu działań przez właściwe organy zajmujące się ich realizacją – samo-
ocena), w drugim zaś – będzie to ocena doraźna, podejmowana moŜliwie szybko po 
ujawnieniu się danego zjawiska kryzysowego i jego skutków. Tutaj, oprócz formy sa-
mooceny przez organy odpowiedzialne za realizację procesu zarządzania kryzysowego, 
weryfikowanej oczyma wyborców, moŜna się pokusić o zebranie opinii takŜe innych 
udziałowców danego zjawiska kryzysowego. 

ZAKO ŃCZENIE 

Ocena procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego jest bez wątpienia zagadnieniem wielokryterialnym. Proces ów moŜe 
być bowiem poddawany ocenie z róŜnych punktów widzenia i przez pryzmat róŜnorod-
nych kryteriów. Mogą jej podlegać wszystkie fazy cyklu zarządzania kryzysowego 
osobno, przy czym w zaleŜności od sytuacji dokonywania oceny jej wyniki mogą być 
prezentowane łącznie (syntetycznie), bądź analizowane oddzielnie dla kaŜdej z faz. 
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Ocenie podlegać moŜe równieŜ udział w tym procesie i działania organów administracji 
publicznej róŜnych szczebli zarządzania kryzysowego w kaŜdej z wyróŜnionych faz. 
Ponadto ocena ta dokonywana moŜe być przez róŜnych respondentów (udziałowców 
zjawisk kryzysowych). Niniejsza praca z pewnością nie rozwiązuje wszystkich wskaza-
nych problemów, ani nie prezentuje całościowej metodyki postępowania w tym wzglę-
dzie, a jest jedynie próbą wywołania dyskusji, w jaki sposób podchodzić do problemu 
oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Z punktu widzenia doskonalenia tego procesu wydaje się to bowiem bar-
dzo istotne. 
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CONSIDERATIONS ON ASSESSMENT OF CRISIS MANAGEMENT  
PROCESS IN THE CONTEXT OF ENSURING PUBLIC SAFETY IN  POLAND 

– CONTRIBUTION TO DESIGNING METHOD OF ASSESSING CRI SIS  
MANAGEMENT PROCESS  

 

Summary 

Neither does this paper offer a complex solution to the problem of assessing the crisis manage-
ment process in the context of ensuring public safety, nor does it present the holistic procedure 
in this regard. It is only a contribution to the discussion on how to evaluate the crisis manage-
ment process in the context of ensuring public safety. Being able to do this seems to be the main 
condition for its improvement, which – as the last instances of flood in Poland showed – is nec-
essary. It seems to be stressed in the paper that the non-military treatment of public safety was 
taken into consideration. In particular, the notion of crisis management was specified and the 
phases of the crisis management process were described. The current model of crisis manage-
ment in Poland was also briefly presented, indicating major management levels. The problem of 
evaluating the crisis management process was described as a multidimensional issue. In that 
context possible criteria and dimensions of its evaluation were discussed. A course of action 
aiming at achieving a synthetic assessment of the crisis management process was proposed and 
possibilities of creating other solutions were pointed out. Some problems of assessing the crisis 
management process in the context of ensuring public safety were emphasised as well.  
 
 
Key words: crisis management, public safety 
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