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Stre sz cze nie
W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba da nia, ja kie zo sta³o prze pro wa dzo ne na

gru pie 45 fun kcjo na riu szy z te re nu wo je wó dz twa mazo wie c kie go. W ba da niu
za sto so wa no nowo wpro wa dzan¹ me to dê oce ny ry zy ka, ro bo czo zwan¹
sce na riu szow¹ me tod¹ oce ny ry zy ka. Po trze ba po³¹cze nia i prze kszta³ce nia me tod
eks per ckich w me to dy ilo œcio we wy mu si³a na œro do wi sku ba da w czym ko nie cz noœæ 
wy pra co wa nia me to dy ³¹cz¹cej naj le p sze ce chy obu spo so bów oce ny ry zy ka. Aby
me to da by³a u¿yteczna w Polsce, konieczny jest dobór odpowiednich wartoœci
kategorii skutków.

W opra co wa niu, kró t ko scha rakte ryzo wa no me to dy kê sce na riu szo wej oce ny
ry zy ka, pod da no dok³ad nej ana li zie wa r to œci otrzy ma nych ry zyk oraz wyci¹gniê to
wnio ski z pie r wszych prób sza co wa nia ry zy ka ob ran¹ me tod¹, ze szcze gó l nym
uw z glêd nie niem problemów, jakie sygnalizowa³y badane osoby.

S³owa klu czowe: ry zyko, ocena skut ków, ocena ry zyka, me tody il oœc iowe, me tody
ja koœ ciowe, te stow anie

Summary
The article presents the test results that was conducted on a group of 45 officers

from the Mazovia province. In the test, there was used a newly introduced method
of risk assessment, tentatively called the scenario method of risk assessment. The
need for connection and transformation the qualitative methods into the
quantitative ones forced to create a method which combines the best features of
both ways of risk assessment.

1 Ar ty ku³ pre zen tu je wy ni ki ba dañ ze bra nych w pra cy ma gi ste r skiej au to ra.



Wstêp

Na piê ta sy tu a cja miê dzy naro do wa i roz wój tech nolo gi cz ny sta no wi¹ Ÿród³o
co raz to no wych za gro ¿eñ i wy zwañ. Od w³adz i de cy den tów zna cz nie bar dziej
ni¿ da w niej wy ma ga siê po twier dze nia po dej mo wa nych przez nich dzia³añ i de -
cy zji w fo r mie ró ¿ no ra kich ana liz, sta ty styk i ocen. Aby owe po twier dze nia nie
by³y go³os³owne, ko nie cz ne sta³o siê stwo rze nie me to dy, któ ra w naj bar dziej re -
a l ny spo sób umo ¿ li wia³aby oce nê ry zy ka da ne go re jo nu (gmi ny, po wia tu, wo je -
wó dz twa). 

Na ba zie wy ty cz nych eu ro pe j skich do tycz¹cych oce ny ry zy ka i jego ma po -
wa nia w ra mach zarz¹dza nia w przy pa d ku klêsk i ka ta strof SEC(2010)1626 po -
wsta³a sce na riu szo wa me to da oce ny ry zy ka2. W wy ko rzy sta nej me to dzie zmia -
nie pod da no wa r to œci pa ra me trów od po wia daj¹cych za oce nê sku t ków w taki
spo sób, aby bar dziej od po wia da³y one pol skim re a liom. W ar ty ku le zo sta³a
zwró co na szcze gó l na uwa ga na sto so wa l noœæ te sto wa nej me to dy. Zo sta³y przed -
sta wio ne wszy stkie pro ble my z ja ki mi gru pa ba da nych osób zmie rzy³a siê,
prze pro wa dzaj¹c ana li zê ry zy ka wska zan¹ me tod¹ oraz to, czy wszy stkie pa ra -
me try oce ny ry zy ka by³y do bra ne w od po wied ni spo sób. We wnio skach za wa r -
to pro po zy cje zmian w para me try za cji oce ny sku t ków zda rzeñ, sa mej me to do -
lo gii, jak rów nie¿ te ch ni ki jej prze pro wa dza nia.

Ba da niu pod da na zo sta³a gru pa 45 fun kcjo na riu szy PSP (15 z te re nu po wia tu
wy szko wskie go + 30 z te re nu wo je wó dz twa mazo wie c kie go), z któ rych ka ¿ dy
mia³ za za da nie okre œliæ sku t ki, pra wdopo dobie ñ stwo oraz nie pe w noœæ piê ciu za -
gro ¿eñ (po wódŸ, po ¿ar lasu, wy pa dek z sub stancj¹ che miczn¹, atak ter rory sty cz -
ny, wi chu ra). Dla wszy stkich za gro ¿eñ przy go to wa no od po wied nie sce na riu sze
roz wo ju za gro ¿eñ. W cza sie ba da nia zwró co no szcze góln¹ uwa gê na to,  czy przy -
jê ta me to da jest zro zu mia³a i pro sta w u¿y ciu przez oso by, któ re nie mia³y z ni¹
wcze œ niej sty cz no œci. Wszy stkie spo strze ¿e nia, pro ble my i za gad nie nia by³y na
bie¿¹co wy³apy wa ne przez osobê przeprowadzaj¹ca ankietê.

Na po trze by ba da nia zo sta³a stwo rzo na ba zuj¹ca na me to dzie an kie ta i in struk -
cja wype³nie nia an kie ty, aby ba da ne oso by mog³y sa mo dzie l nie przejœæ przez
pro ces prze pro wa dza nia oce ny ry zy ka.
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The paper shortly characterizes the methodology of scenario risk assessment,
analyses the risks and draws conclusion from the first attempts to estimate the risk of 
the chosen method, with particular emphasis on the problems that were signaled
by the tested person.

Keywords: risk, impact assessment, risk assessment, quantitative methods,
qualitative methods, testing

2 Eu ro pe an com mis sion, Risk As ses s ment and Map ping Gu i de li nes for Di sa ster Ma na ge ment,
Brus sels, 21.12.2010, SEC(2010) 1626 fi nal.



1. Opis me tody3

Me to da sce na riu szo wa oce ny ry zy ka sta no wi al ter na ty wê dla me tod, w któ -
rych po szu ku je siê wzglêd nie dok³ad nej ana li zy za gro ¿eñ z uw z glêd nie niem ele -
men tów psy cholo gicz no- spo³ecz nych (tzw. spo³ecz ne wzbu rze nie). Me to da ta
w mo ¿ li wie naj bar dziej dok³adny spo sób opi su je wszy stkie sku t ki ja kie to wa -
rzysz¹ da ne mu zda rze niu z po dzia³em ich na stre fy od dzia³ywañ. Aby do ko naæ
pe³nej oce ny ry zy ka na wy bra nym ob sza rze na le ¿y pod¹¿aæ zgod nie z kro ka mi
po ka za ny mi na ry sun ku 1. Ry su nek 1 w od cie niach sza ro œci, po wiê kszyæ, ¿eby
by³ czytelny
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DEFINIOWANIE WARTOŒCI

Definiowanie wartoœci spo³ecznych, chronionych przed
zagro¿eniami i prawdopodobieñstwa wyst¹pienia tych 

zagro¿eñ w oparciu o wytyczne UE

IDENTYFIKACJA ZAGRO¯EÑ

Uzyskanie danych wejœciowych wykorzystuj¹c ocenê
ryzyka, instytucje pañstwowe itp.

BUDOWA SCENARIUSZA

ANALIZA RYZYKA

MATRYCA RYZYKA

Dokonywanie prioretyzacji zagro¿eñ i budowa
scenariuszy przy udziale ekspertów

Burza mózgów dotycz¹ca prawid³owoœci oceny ryzyka

Wizualizacja ryzyka z uwzglêdnieniem zagro¿eñ
transgranicznych 

Rys. 1. Kro ki w sce nar iusz owej me tod zie oceny ry zyka

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

3  Opra co wa nie w³asne na pod sta wie: EUSB Fla g s hip pro ject 14.3. Mac ro- re gio nal risk As ses s -
ment and Map ping Gu i de li nes for Di sa ster Ma na ge ment. Pro cess and me t hod. 28.12.2012.



Krok 1. De fi nio wa nie wa r to œci
W kro ku tym ko nie cz ne jest po pra w ne zde fi nio wa nie wa r to œci ja kie na le ¿y

oce niæ w sto so wa nej me to dzie. Nie zbêd ne sta je siê w tym mie j s cu ujê cie de fi ni cji
mo ¿ li wie wszy stkich za gro ¿eñ, sku t ków i pra wdopo dobie ñ stwa. Dziê ki dok³ad -
ne mu opi so wi po szcze gó l nych de fi ni cji i ele men tów oce ny, mo ¿ li we jest uni k -
niê cie b³êdu wynikaj¹cego z niejednolitej interpretacji metody.

Krok 2. Iden ty fi ka cja za gro ¿eñ
Krok ten wy ma ga od po wie dzi na py ta nie: Na ja kie za gro ¿e nia na ra ¿o ny jest

te ren  pod da wa ny ana li zie? W pro ce sie iden ty fi ka cji nie zbêd ny sta je siê do stêp
do utwo rzo nych wcze œ niej ana liz i ocen ry zy ka. Ko nie cz ne sta je siê wy bra nie
wszy stkich tych za gro ¿eñ, któ re mog¹ w mo ¿ li wie naj sze r szym aspe kcie sta no wiæ 
nie bez pie czeñ stwo dla ró ¿ nych wa r to œci spo³ecz nych. Wy bór za gro ¿eñ sta je siê
auto ma ty cz nie pod staw¹ do opra co wa nia sce na riu szy zdarzeñ niekorzystnych.
Identyfikacji zagro¿eñ mo¿na dokonaæ na kilka sposobów:
l wy bór ze zde fi nio wane go ka ta lo gu za gro ¿eñ,
l wy bór w opa r ciu o zda rze nia hi sto ry cz ne,
l wy bór w opa r ciu o wie dze eks perck¹.

Krok 3. Bu do wa sce na riu sza
Za gro ¿e nia zi den tyfi kowa ne na da nym te re nie musz¹ zo staæ ujê te w fo r mie

sce na riu szy. W tym mie j s cu oce ny po wstaj¹ od dzie l ne opi sy dla ka ¿ de go  zda rze -
nia wed³ug œci œle okre œlo nej fo r my. W sce na riu szu po win ny zo staæ za wa r te wszy -
stkie in fo r ma cje zwi¹zane z prze wi dy wan¹ przy czyn¹ zda rze nia. Oprócz tego sce -
na riusz po wi nien za wie raæ in fo r ma cjê od no œ nie lo ka li za cji zda rze nia, sku t ków
ja kie mog¹ za sob¹ nieœæ sy tu a cje kry zy so we i jaki wp³yw mog¹ one wywo³ywaæ
na po szcze gó l ne stre fy od dzia³ywa nia. W ba da niu przy jê to za sa dê, w któ rej mo ¿ -
li we by³o wyst¹pie nie sce na riu sza o mo ¿ li wie „naj go r szych”, ale je sz cze re a l nych
skutkach.

Sce na riu sze w da l szym eta pie oce ny staj¹ siê pod staw¹ do oce ny sku t ków zda -
rze nia, wed³ug przy jê tych kry te riów.

Krok 4. Ana li za ry zy ka
Ana li zie ry zy ka zo staj¹ pod da ne opi sa ne wcze œ niej w fo r mie sce na riu szy zda -

rze nia nie ko rzy st ne. Oce nie pod da wa ne s¹ sku t ki ja kie mo¿e nieœæ za sob¹ ka ¿ de
zda rze nie. Oce na sku t ków do ty czy trzech ob sza rów od dzia³ywa nia:
l od dzia³ywa nie na lu dzi,
l od dzia³ywa nie na œro do wi sko i sku t ki eko no mi cz ne,
l od dzia³ywa nie na sfe rê po li ty cz na i spo³eczn¹.

 Ka ¿ dy ob szar od dzia³ywañ pod da wa ny jest oce nie wed³ug usta lo nych wcze œ -
niej ska li i wa r to œci. Oce nia ne sku t ki oraz przy porz¹dko wy wa ne im wa r to œci zo -
sta³y po ka za ne na ry sun ku 2. Pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia zda rze nia zo -
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sta³o zde fi nio wa ne przez opi nie eks per tów, wed³ug ska li od A do E w za le ¿ no œci
od czê sto œci, b¹dŸ prze wi dy wa nej czê sto œci wy stê po wa nia zda rzeñ. W przy pa d ku
mo ¿ li wo œci zdo by cia dok³ad nie jszych da nych mo ¿ li wa jest zmia na ska li pra -
wdopo dobie ñ stwa na bar dziej lub mniej szcze gó³ow¹ w za le ¿ no œci od po trzeb.
Pra wdopo dobie ñ stwo okre œla siê dla ka ¿ de go sce na riu sza od dzie l nie.
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Rys. 2. Kry ter ia i war toœ ci oceny skut ków zda rzen ia

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



Na eta pie ana li zy ry zy ka nie oce nion¹ rolê od gry waj¹ eks per ci z ró ¿ nych dzie -
dzin lub ró ¿ nych se kto rów ¿y cia. W celu uspra w nie nia prac i le p sze go zaan ga ¿o -
wa nia eks per tów w pra cê nad ana liz¹ ry zy ka ko nie cz ne sta je siê prze pro wa dza nie
spo t kañ z nimi w fo r mie wa r szta tów b¹dŸ in nych me tod akty wi zuj¹cych. Wa ¿ na
sta je siê rów nie¿ je do cze s na obe cnoœæ eks per tów z ró ¿ nych dzie dzin w cza sie
trwa nia jed ne go spo t ka nia. Daje to mo ¿ li woœæ uzy ska nia jed na ko wej i kom p le k -
so wej ana li zy z  uw z glêd nie niem za dañ i pro ble mów, po ten cja l nie, wiê kszej
grupy osób.

Krok 5.  Ma try ca ry zy ka
Ma try ca ry zy ka jest gra fi cz nym ob ra zem wy ni ków ze bra nych w oce nie sku t -

ków i pra wdopo dobie ñ stwa. Wa r to œci sku t ków i pra wdopo dobie ñ stwa zo sta³y
zde fi nio wa ne wed³ug wa r to œci w ska li od A do E. Wa r to œci te sta no wi¹ wspó³-
rzêd ne i wy zna czaj¹ mie j s ce zda rze nia miêdzy osiami skutków i pra wdo po do-
bie ñ stwa. 

2. Analiza otrzymanych wyników badania

2.1. Anal iza wyni ków pod k¹tem otrzym any ch wartoœ ci

Ze sta wiaj¹c wa r to œci li cz bo we oce ny ry zy ka ko nie cz ne jest wspa r cie w po -
sta ci ta bel ze sta wiaj¹cych dane, jak rów nie¿ wy kre sów. W ar ty ku le dane zo sta³y 
ze sta wio ne za rów no w po sta ci ma tryc 2D (za le ¿ noœæ sku t ków i pra wdo po do -
bieñstwa), jak rów nie¿ ma tryc 3D (sku t ki × pra wdopo dobie ñ stwo × nie pe w -
noœæ). Uw z glêd nie nie nie pe w no œci w ba da niach po czy nio no ze wzglê du na
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ZDARZENIE 1

ZDARZENIE 1

ZDARZENIE 1

Rys. 3. Przyk³ad owa ma tryca ry zyka

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



chêæ ujê cia tego, w ja ki spo sób ba da ne oso by s¹ œwia do me wpro wa dza nych
przez sie bie wa r to œci. Wy ni ki dla wy bra nych sce na riu szy nie od bie gaj¹ od sie -
bie w znacz¹cy spo sób. Dla te go dla le p sze go ich zró¿ ni co wa nia, w da l szych roz -
wa ¿a niach bêd¹ u¿y wa ne wa r to œci, sta no wi¹ce œred ni¹ wszy stkich sporz¹dzo -
nych ocen z dok³ad no œci¹ do 0,1. 

Po ni ¿ej ze sta wio no w fo r mie ta bel œred nie wy ni ki oce ny sku t ków, pra wdopo -
dobie ñ stwa i nie pe w no œci po szcze gó l nych scenariuszy.

Ta be la 1. Œred nie wa r to œci oce ny sce na riu szy dla wo je wó dz twa

Sce na riusz Sku t ki Pra wdopo dobie ñ stwo Nie pe w noœæ

Po wódŸ 5,2 3,2 3,4

Po ¿ar lasu 4,6 2,8 3,3

Wy pa dek z sub stancj¹ che miczn¹ 4,1 3,6 3,7

Atak ter rory sty cz ny 7,2 2,0 3,9

Wi chu ra 4,0 2,2 3,5

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Ta be la 2. Œred nie wa r to œci oce ny sce na riu szy dla po wia tu

Sce na riusz Sku t ki Pra wdopo dobie ñ stwo Nie pe w noœæ

Po wódŸ 3,3 3,5 3,2

Po ¿ar lasu 2,5 2,9 3,0

Wy pa dek z sub stancj¹ che miczn¹ 2,7 2,7 4,1

Atak ter rory sty cz ny 6,1 1,9 4,3

Wi chu ra 2,9 2,6 3,5

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Pod daj¹c ana li zie wy ni ki oce ny ry zy ka, wi daæ zna cz ne od chy le nie sce na riu sza
„Atak ter rory sty cz ny” od in nych wy ni ków. Za rów no w przy pa d ku wo je wó dz twa, 
jak i po wia tu sku t ki ta kie go sce na riu sza zo sta³y oce nio ne jako naj bar dziej do tkli -
we (œred nie wa r to œci sku t ków to ko le j no 7,2 dla wo je wó dz twa i 6,1 dla po wia tu).
Wy ni ka to pra wdo podo b nie z tego, ¿e spo œród wszy stkich przed sta wio nych sce -
na riu szy „Atak ter rory sty cz ny” jest zda rze niem, z któ rym pra wdo podo b nie ¿a -
den z ba da nych nie mia³ do czy nie nia. Pol ska jest kra jem sto sun ko wo bez pie cz -
nym, je œli cho dzi o ata ki ter rory sty cz ne w po rów na niu z cho cia ¿ by kra ja mi
ara b ski mi. O ile w kra jach Eu ro py za chod niej mia³y mie j s ce zda rze nia bêd¹ce
wy ni kiem aktów ter ro ru (np. ata ki w lon dy ñ skim me trze 21 li pca 2005 r., czy pa -
miê t ny 11 wrze œ nia 2001 r. i zni sz czo ne wie rze WTC), o tyle w Pol sce do ta kich
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zda rzeñ nie do cho dzi³o. Brak do œwia d cze nia z ata ka mi terro rysty cz ny mi prze ja -
wia siê w wa r to œciach nie pe w no œci, któ re s¹ naj wy ¿sze spo œród wszy stkich sce na -
riu szy (3,9 dla wo je wó dz twa i 4,3 dla po wia tu). Tak kry ty cz na oce na tego sce na -
riu sza mo¿e byæ ni czym in nym jak prze ja wem spo³ecz ne go wzbu rze nia.
Wie lo kro t nie me dia przed sta wiaj¹ ata ki ter rory sty cz ne jako naj bar dziej do tkliw¹ 
dla ¿y cia lu dz kie go fo r ma okru cie ñ stwa. Lu dz ka men ta l noœæ po wo du je, ¿e rze -
czy, wo bec któ rych od czu wa siê strach, ocenia siê najgorzej.

Po do b na sy tu a cja w oce nie sku t ków zda rze nia wyst¹pi³a w przy pa d ku sce na -
riu sza „Po wódŸ”. Za rów no wo je wó dz two, jak i po wiat zo sta³y skla syfi ko wa ne na
dru gim mie j s cu z wy ni ka mi ko le j no: 5,2 dla wo je wó dz twa i 3,3 dla po wia tu.
W tym przy pa d ku tak su ro wej oce ny zda rze nia  na le ¿y do pa try waæ siê, prze ciw -
nie jak w przy pa d ku ata ku terro rysty cz ne go, w doœæ du ¿ym do œwia d cze niu ba da -
nych stra ¿a ków. Po wo dzie i pod to pie nia w Pol sce kra ju s¹ zja wi skiem czê stym
i pow ta rza l nym. Z pod to pie nia mi, czy za la nia mi do czy nie nia w za sa dzie ka ¿ de -
go roku. Wie l kie po wo dzie zaœ, choæ zda rzaj¹ siê rza d ko, to jed nak rów nie¿ nie
osz czê dza³y Pol ski. To w³aœ nie œwia do moœæ wy kszta³cona przez do œwia d cze nia
zwi¹zane z wie l ki mi po wo dzia mi w 1997 i 2010 r. spo wo do wa³a, ¿e oso by ba da ne
tak, a nie ina czej oce ni³y to zda rze nia. W tym przy pa d ku oce na sku t ków wy ni ka
z pra kty ki, do stê p nych da nych sta ty sty cz nych oraz in nych in ¿y nie r skich me tod
sto so wa nych do pro gno zo wa nia po wo dzi. W za sa dzie ka ¿ dy z ba da nych fun kcjo -
na riu szy by³ œwia d kiem lub na wet czyn nie ucze st ni czy³ w po wo dzi w 2010 r.
Czêœæ na w³asne oczy zo ba czy³a sku t ki po wo dzi, a czêœæ zo sta³a za dys pono wa na
do neu tra li za cji jej sku t ków. Taka au to p sja wp³ywa na kszta³to wa nie lu dz kiej
psy chi ki i po czê œci tak¿e na postrzeganie niektórych zjawisk, a id¹c dalej tym
tokiem rozumowania na okreœlenie wartoœci spo³ecznego wzburzenia. W o ma -
wia nym przypadku zdarzenia te wp³ynê³y na ocenê skutków scenariusza jakim
jest powódŸ.

Jako ko le j ne sce na riu sze, pod k¹tem oce ny sku t ków zda rzeñ zo sta³y oce nio ne
w przy pa d ku wo je wó dz twa: po ¿ar lasu (z ocen¹ sku t ków 4,6), wy pa dek z sub -
stancj¹ che miczn¹ (4,1) i wi chu ra (4,0), w przy pa d ku po wia tu: wi chu ra(z ocen¹
sku t ków 2,9), wy pa dek z sub stancj¹ chemiczn¹ (2,7) i po¿ar lasu (2,5).

Wa r to w tym mie j s cu za uwa ¿yæ, ¿e zda rze nia wi chu ry, wy pa d ku z sub stancj¹
che mi cz na i po ¿a ru lasu zo sta³y oce nio ne, jako po wo duj¹ce po do b ne sku t ki. Wa r -
to œci 4,0; 4,1 i 4,6 (ko le j no dla wo je wó dz twa) i 2,9; 2,7 i 2,5 (dla po wia tu) s¹ do sie -
bie bar dzo zbli ¿o ne. Wszy stkie te zda rze nia po wta rzaj¹ siê doœæ czê sto w cza sie
akcji Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Se zo no we wi chu ry, wy pa la nie traw i zwi¹zane
z tym nie jed no krot nie po ¿a ry lasu, wy pa d ki dro go we to po wszed ni chleb ka ¿ dej
JRG. Wszy s cy fun kcjo na riu sze PSP prze pro wa dzaj¹cy oce nê maj¹ z ta ki mi akcja -
mi do czy nie nia na co dzieñ. Fakt, ¿e no r ma l nie nie wy stê puj¹ za wsze naj go r sze
sce na riu sze, jed nak sama sy tu a cja ob co wa nia z po do bnym za gro ¿e niem mog³a
mieæ wp³yw na wy nik.
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Po ni ¿ej przed sta wio no ma try cê ry zy ka w fo r mie dwu wy mia ro wej (za le ¿ noœæ
sku t ków i pra wdopo dobie ñ stwa), dla wy ni ków z wo je wó dz twa mazo wie c kie go
i powiatu wyszkowskiego.

W prze pro wa dzo nym ba da niu, oprócz pra wdopo dobie ñ stwa i sku t ków zda -
rzeñ nie ko rzy st nych, an kie to wa ni oce nia li rów nie¿ wa r toœæ nie pe w no œci z jak¹
do ko nuj¹ ba da nia. Uw z glêd niaj¹c wa r to œci nie pe w no œci w two rze niu ma try cy ry -
zy ka wy kre sy dwu wy mia ro we prze kszta³caj¹ siê w wy kre sy trój wy mia ro we. 

Ma try ce ry zy ka uw z glêd niaj¹ce za le ¿ noœæ sku t ków, pra wdopo dobie ñ stwa
i nie pe w no œci przed sta wio no poni¿ej.
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Ry s. 4.  Ma try ca 2D ry zy ka wy bra nych sce na riu szy dla wo je wó dz twa

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Rys. 5. Ma try ca 2D ry zy ka wy bra nych sce na riu szy dla po wia tu

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



Oprócz ana li zy wy ni ków sku t ków, pra wdopo dobie ñ stwa i nie pe w no œci wa r to
przy j rzeæ siê rów nie¿ temu, jak an kie to wa ni oce ni li po szcze gó l ne ka te go rie oce -
ny sku t ków zda rze nia. Wy ni ki po szcze gó l nych ka te go rii zo sta³y ze bra ne od dzie -
l nie dla wo je wó dz twa i po wia tu w ta be lach 3 i 4.

Ta be la 3. Œred nie wa r to œci kry te riów dla po szcze gó l nych sce na riu szy w wo je wó dztwie

KATEGORIA

SCENARIUSZ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2

Po wódŸ 2,0 7,3 6,0 6,2 3,5 4,9 4,2 7,4

Po ¿ar lasu 2,4 6,7 2,7 4,9 6,4 6,3 3,2 4,3

Wy pa dek z sub stancj¹ che miczn¹ 2,2 5,6 4,4 4,4 4,4 4,6 3,9 3,5

Atak ter rory sty cz ny 9,6 11,1 6,4 5,6 2,4 6,0 9,1 7,4

Wi chu ra 2,1 3,3 2,2 5,9 6 5,6 2,7 4,3

£¹cz nie 18,2 33,9 21,6 26,9 22,6 27,4 23 26,9

îród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Rys. 6. Ma try ca 3D wy ni ków dla wo je wó dz twa

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



Ta be la 4. Œred nie wa r to œci kry te riów dla po szcze gó l nych sce na riu szy w po wie cie

KATEGORIA

SCENARIUSZ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2

Po wódŸ 1,7 4,5 2,2 5,2 2,7 3,6 2,7 4,1

Po ¿ar lasu 1,1 5,2 1,1 2,3 5,3 2,1 1,7 1,3

Wy pa dek z sub stancj¹ che miczn¹ 1,3 3,5 2,3 1,7 3,3 3,5 3,3 2,3

Atak ter rory sty cz ny 7,3 9,7 4,0 5,9 2,5 6,6 7,3 5,8

Wi chu ra 1,9 1,6 1,4 4,3 6,4 3,9 1,7 1,9

£¹cz nie 13,2 24,5 11,1 19,3 20,2 19,8 16,7 15,5

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Po wy ¿sze ze sta wie nie uj mu je cie kaw¹ za le ¿ noœæ. Za rów no w przy pa d ku wo je -
wó dz twa, jak i po wia tu kry te rium, któ re zo sta³o oce nio ne naj go rzej jest kry te -
rium 1.2 Ob ra ¿e nia i cho ro by w sce na riu szu „Atak ter rory sty cz ny”. Ba da ni funk cjo -
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Rys. 7. Ma try ca 3D wa r to œci dla ob sza ru po wia tu zo sta wiæ ko lor

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



na riu sze s¹ œwia do mi tego, ¿e ata ki ter rory sty cz ne s¹ prze pro wa dza ne
w mie j s cach o du ¿ym za gê sz cze niu lu dzi. Domy han d lo we, sta cje me tra, wie l kie
fa bry ki to tyl ko nie któ re przyk³ady po ten cja l nych miejsc ata ków terro ry sty cz -
nych. Ata ki ter rory sty cz ne maj¹ na celu uzy ska nie po ten cja l nie naj wiê kszej li cz -
by po szko do wa nych i jak naj wiê ksze stra ty ma te ria l ne i ku l tu ro we. Jed no cze œ nie
ce cha cha ra kte ry styczn¹ wspó³cze s nych dzia³añ terro ry sty cz nych jest d¹¿e nie do 
jak naj wiê ksze go rozg³osu, osi¹ga ne go po przez te le wi zjê, in ter net i wszech obe c -
ne me dia spo³ecz no œcio we. Bior¹c pod uwa gê ta kie za³o¿e nia, an kie tuj¹cy mie li
pra wo w taki spo sób oce niæ t¹ ka te go riê sku t ków.

W przy pa d ku wy ni ków ze bra nych na te re nie wo je wó dz twa kry te rium, któ re
naj czê œciej by³o oce nio ne jako naj go rzej jest kry te rium 1.2 Ob ra ¿e nia i cho ro by. Je -
dy nie w przy pa d ku sce na riu sza „Wi chu ra” naj go rzej zo sta³o oce nio ne kry te rium
2.2 Szko dy w przy ro dzie i œro do wi sku. Wy ni ki  te mo ¿ na t³uma czyæ tym, ¿e w przy -
pa d ku wiê kszo œci sce na riu szy an kie to wa ni upa truj¹ naj wiê ksze pro ble my w po -
szko do wa nej lud no œci, któ ra wyst¹pi na sku tek pro gno zo wa nych zda rzeñ. Ogra -
ni czo na li cz ba miejsc w szpi ta lach, nie wy sta r czaj¹ca iloœæ ka re tek po go to wia czy
te¿ trud no œci w do ta r ciu do osób po szko do wa nych sta no wi¹ wy zwa nia wo bec,
któ rych fun kcjo na riu sze PSP s¹ bez si l ni. Ska la zda rzeñ w przy pa d ku ob ra nych
sce na riu szy prze kra cza mo ¿ li wo œci okre œlo nych jed no stek admi ni stra cyj nych.
A ja ko najbardziej dotkliwe mentalnie, mog¹ byæ braki wynikaj¹ce z nie dosta te -
cz nej mo¿liwoœci niesienia pomocy rannym i poszkodowanym.

Kry te rium 2.2 Szko dy w przy ro dzie i œro do wi sku sce na riu sza „Wi chu ra”, zaœ
w przy pa d ku wo je wó dz twa mazo wie c kie go zo sta³o oce nio ne ina czej rów nie¿ ze
wzglê du na do œwia d cze nia zwi¹zane z po do bny mi zda rze nia mi. Wi chu ry w du -
¿ych roz mia rach wi¹¿¹ siê czê sto z he kta ra mi po wa lo ny mi la sów. Taki ele ment
wp³ywa na post rze ga nie „Wi chu ry” jako scenariusza powoduj¹cego najgorsze
szkody w œrodowisku. 

2.2. Analiza stosowalnoœci metody

Ana li zuj¹c sto so wa l noœæ wy bra nej me to dy i od czu cia ja kie to wa rzy szy³y oso -
bom ba da nym, mo ¿ na do pa trzeæ siê ki l ku pro ble mów. W cza sie prac roz wo jo -
wych na le ¿y wzi¹æ pod uwa gê wszy stkie ele men ty, któ re mog³yby wnieœæ do po -
wstaj¹cej me to dy ró ¿ no ra kie udo sko na le nia i po wiew œwie ¿o œci. Na eta pie
two rze nia i te sto wa nia me to dy uw z glêd nie nie rze czy z po zo ru na wet pro s tych
i b³ahych po wo du je, ¿e me to da sta je siê bardziej przyjazna i lepiej przyswajalna
przez wiêksze grono osób.

Pierwsz¹ i jed no cze œ nie naj czê œciej wy ra ¿an¹ uwag¹ wœród ba da nych fun kcjo -
na riu szy jest d³ugi czas wype³nia nia (prze pro wa dza nia) oce ny sku t ków zda rze -
nia. Fa kty cz nie czas jest g³ów nym ele men tem, któ ry mo¿e znie chê ciæ oso by
prze pro wa dzaj¹ce oce nê do jej rze te l ne go wype³nie nia. Ju¿ na eta pie two rze nia
sce na riu szy i do sto sowy wa nia pa ra me trów do re a liów Pol ski ele ment ten zo sta³
wziê ty pod uwa gê. Jed no cze œ nie ko nie cz ne jest uw z glêd nie nie tego, ¿e me to da ta
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za wie ra bar dzo du¿o ele men tów, któ re pod le gaj¹ oce nie. Przez to po œwie ce nie
wiê kszej ilo œci cza su przek³ada siê na dok³ad nie jszy wy nik oce ny. Do dys po zy cji
de cy den tów zo sta je podana zaœ wiêksza iloœæ danych, z których ka¿d¹ mo¿na
podaæ innej analizie, wnioskom i ocenie. 

Prze pro wa dze nie ba da nia dla 5 sce na riu szy wy ma ga³o po œwiê ce nia cza su rzê -
du oko³o 1,5 h. Na le ¿y jed nak uw z glêd niæ, ¿e wiê kszoœæ tego cza su zajê³o
wype³nie nie da nych dla pie r wsze go sce na riu sza i samo przy swo je nie me to dy
przez oso by ba da ne. Ko le j ne sce na riu sze wy ma ga³y ju¿ niepo równy wa l nie mniej
cza su, a ich oce na prze bie ga³a zna cz nie spra w niej. Wnio skiem, jaki na le ¿y
wyci¹gn¹æ z tej uwa gi bez w¹tpie nia jest stwier dze nie: ¿eby zro biæ coœ do brze nie
mo ¿ na zro biæ tego szy b ko.

Jako dru gi ele ment Ÿle wp³ywaj¹cy na sto so wa l noœæ me to dy oce ny ry zy ka, ba -
da ne oso by wska zy wa³y du¿y po ziom skom pli ko wa nia spo so bu jej prze pro wa -
dza nia. S¹dz¹c po ogó l nym po dej œciu ba da nych osób do oce ny mo ¿ na wy wnio -
sko waæ, ¿e wska za na wy ¿ej kom p li ka cja wy ni ka ra czej z du ¿ej ilo œci kry te riów
i z mien nych, któ re na le ¿y uw z glêd niæ. Oso by, któ re sto so wa³y siê do przed sta -
wio nych im wy ty cz nych nie mia³y naj mnie j sze go pro ble mu z ocen¹.

Wa ¿ nym wnio skiem zg³asza nym przez oso by oce niaj¹ce ry zy ko by³ pro blem
z za mian¹ wa r to œci li te ro wych A-E na li cz bo we 1-16. Sto so wa ne wa r to œci  li te ro -
we A-E w tym przy pa d ku wy wo dzi siê pra wdo podo b nie ze sto so wa nia w kra jach
za chod nich ska li A-E, a nie 1-5 w szko³ach. Tym sa mym lud noœæ w ta m tych pa ñ -
stwach mo¿e byæ ³atwiej wy ob ra ziæ so bie war to œcio wa nie li te ro we ni¿ cy fro we.
W pol skich re a liach i tak ro zu mo wa nie lu dzi przek³ada li te ry na wa r to œci od
1 do 5. Na le ¿y za tem za sta no wiæ siê czy nie wa r to by³oby za sto so waæ od razu ska li 
geo me try cz nej 1-16 bez ko nie cz no œci wpro wa dza nia wcze œ niej wa r to œci A-E. Ist -
nie je jed nak pra wdopo dobie ñ stwo, ¿e war to œcio wa nie geo me try cz ne za pi sy wa ne
bez po œred nio mog³oby znie kszta³ciæ wy ni ki. Oso by pro wadz¹ce ba da nie
mog³yby w spo sób b³êdny pod da waæ oce nie po szcze gó l ne kry te ria uz naj¹c, ¿e
ska la jest zbyt bar dzo roz ci¹gniê ta. Dla te go te¿, przy prezentacji i omawianiu
sposobu przeprowadzania badania nale¿y dok³adnie wyjaœniæ proces przejœcia
z wa r to œci literowych na ci¹g geometryczny.

An kie to wa ni za uwa ¿y li rów nie¿ pro blem zwi¹zany ze zbyt du¿¹ ilo œci¹ te kstu
za wa r te go w in stru kcji prze pro wa dze nia ba da nia i ob jê to œci¹ sce na riu szy. O ile
zro zu mia³e dla nich by³o to, ¿e ka ¿ dy sce na riusz po sia daæ musi doœæ du¿¹ li cz bê
fa któw i za³o¿eñ. O tyle w kon te k œcie sa mej in stru kcji zasu ge ro wa ne zo sta³o u¿y -
cie i udo stê p nie nie oso bom ba da nym wy³¹cz nie sa mych ta bel, w któ rych by³y -
by u mie sz czo ne same kry te ria oce ny po szcze gó l nych sku t ków. Uwa gê tê mo ¿ na
uz naæ za jak naj bar dziej trafn¹. Od no si siê ona jed nak do osób, któ re wcze œ niej
przy swoi³y in stru kcjê oce ny sku t ków zda rze nia. Dla an kie to wa nych, któ rzy ni g -
dy nie mie li oka zji oce niaæ ry zy ka po dan¹ me tod¹, sta no wi³oby wie l ki pro blem
otrzy ma nie ty l ko sa mych wa r to œci ze sta wio nych tabe la ry cz nie. Wów czas ko nie -
cz ne by³oby dok³adne wyt³uma cze nie sa mej me to dy, a to zajê³oby zde cy do wa nie
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wiê cej cza su i ene r gii ni¿ prze czy ta nie in stru kcji. Dla te go te¿, mo ¿ na uz naæ, ¿e
przy naj mniej w pocz¹tko wej fa zie oce ny ry zy ka (dla ki l ku pie r wszych sce na riu -
szy) pra ca z me to do lo gi¹ oce ny jest nie zbêd na. Co wiê cej, u¿y wa nie in stru kcji
przez ca³y czas pra cy ze wska zan¹ me to da ma je den bar dzo wa ¿ ny plus: za wsze
mo ¿e my wró ciæ do spo so bu, w jaki na le ¿y sporz¹dzaæ ana li zê bez ko nie cz no œci
an ga ¿o wa nia do tego osób trze cich.

Du ¿ym pro ble mem wska zy wa nym wœród ba da nych fun kcjo na riu szy, sta no -
wi³ punkt oce ny zda rze nia „Od dzia³ywa nie spo³eczno- psycho logi cz ne”. Punkt
ten wy da je siê byæ zbyt roz bu do wa ny. Po szcze gó l ne czê œci, ja kie na le ¿y wy ko naæ
w tym mie j s cu, nie za wsze s¹ do brze zro zu mia³e. Ciê ¿ ko do my œliæ siê co kry je siê
pod has³em np. „Ata ki z³oœli we”. Czy cho dzi tu o ter ro ryzm czy inne fo r my ata -
ków? Po szcze gó l ne ele men ty w tym pun kcie po win ny zo staæ dok³ad niej opi sa ne,
tak aby u¿ytkownicy mieli œwiadomoœæ tego, co tak naprawdê oceniaj¹.

Ana li za wy ni ków i ich wizu a li za cja po ka za³a nam jak oce nia ne jest ry zy ko wy -
bra nych zda rzeñ w oce nia nych re jo nach. Ze wzglê du na po³o¿e nie geo gra fi cz ne
wo je wó dz twa i po wia tu wy ni ki s¹ wzglêd nie do sie bie po do b ne. Na ka¿d¹ oce nê
na le ¿y jed nak pa trzeæ za rów no przez aspekt ilo œcio wy (li cz bo wy), jaki i przez ele -
ment lu dz ki (czy li oso bê, któ ra j¹ wy ko ny wa³a). Trud no jest po rów ny waæ oce ny
wy ko na ne przez oso by do œwia d czo ne, któ re maj¹ du¿¹ wie dzê w wy bra nym te -
ma cie, z oso ba mi ma³o do œwia dczo ny mi. Tym sa mym oso by, któ re maj¹ do œwia -
d cze nie mog¹ w zna cz ny spo sób wp³ywaæ na znie kszta³ce nie wy ni ków po przez
ma ni pu la cje wie lo ma zmien ny mi, zale¿nie od woli decydentów. A takie
dzia³ania s¹ niedopuszczalne, jeœli chce siê zachowaæ realnoœæ oceny.

Podsumowanie i wnioski

Etap te sto wa nia me tod oce ny ry zy ka jest czê sto za nie dby wa ny lub wrêcz po -
mi ja ny w pro ce sie two rze nia no wych idei. Ta kie po dej œcie po wo du je to, ¿e me to -
dy staj¹ siê utra pie niem lu dzi któ rzy musz¹ prze pro wa dziæ oce nê ry zy ka. Me to dy 
sza co wa nia ry zy ka czê sto osi¹gaj¹ wrêcz po ziom swo i ste go tabu. Ta kie po dej œcie
jest nie dopu sz cza l ne. Dla te go tak wa ¿ ne jest zo rien to wa nie siê czy me to da, któr¹ 
siê two rzy jest „przyjazna” i podjêcie wszelkich kroków aby taka siê sta³a.

W przy pa d ku oce ny wa r to œci ry zy ka i sto sowa l no œci sce na riu szo wej me to dy
oce ny ry zy ka mo ¿e my wyci¹gn¹æ kilka wniosków:
l Naj wa¿ nie j sze w przy pa d ku prze pro wa dza nia oce ny ry zy ka jest dok³adne wy -

ja œ nie nie oso bom, któ re oce niaj¹ ry zy ko pro ble mu, któ re go ona do ty czy. 
l Ko nie cz ne jest uprze dze nie osób, któ re prze pro wa dzaj¹ oce nê, ¿e prze pro wa -

dze nie rze te l nej oce ny wy ma ga cza su.
l Nie któ re kry te ria oce ny sku t ków s¹ s³abo zro zu mia³e i po wo duj¹ znie -

kszta³ce nie wy ni ków. Wa r to za sta no wiæ siê, czy sa mej me to dy nie uzu pe³niæ
o dok³ad nie jsze opi sy po szcze gó l nych kry te riów w taki spo sób, aby an kie to -
wa ni wie dzie li co rze czy wi œcie ocen iaj¹.
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l Te sty oce ny spra w no œci u¿y cia me to dy wa r to prze pro wa dzaæ na mnie j szych
gru pach osób. Eli mi nu je siê wte dy znie kszta³ce nie wy ni ków w zwi¹zku z bez -
my œl nym spi sy wa niem wy ni ków od osób trze cich. W mnie j szych gru pach
³atwiej rów nie¿ o bar dziej kry ty cz ne oceny me tody.

l Oso bom, któ re po cho dzi³y z te re nu, któ ry by³ pod da wa ny oce nie ry zy ka by³o
zde cy do wa nie ³atwiej wy ob ra ziæ so bie po ten cja l ne sku t ki zda rzeñ. Wa r to, aby 
oso by do ko nuj¹ce oce ny by³y sta³ymi mie szka ñ ca mi te re nów, któ re ocen iaj¹.

l Do œwia d cze nie lub jego brak w przy pa d ku osób do ko nuj¹cych ana li zy czê sto
wp³ywa na zmia nê wy ni ków oce ny.

l Ce lem ³atwe go do stê pu do eks per tów, któ rych wie dza jest nie zbêd na w da nej
ana li zie wa r to stwo rzyæ bazê eks per tów, z dok³ad nym ich po dzia³em na spe -
cja li za cje i ob szar dzia³al no œci.

l W oce nie ry zy ka od czu wa l ny by³ rów nie¿ brak do stê pu do od po wied nich in -
fo r ma cji.

l W celu u³atwie nia ba da nym oso bom prze pro wa dza nia oce ny ry zy ka wy bran¹
me tod¹, wa r to za sta no wiæ siê nad ewen tu a l nym stwo rze niem na rzê dzia kom -
pute ro we go, któ re krok po kro ku prze pro wa dzi ocie niaj¹cych ry zy ko przez
eta py oce ny ka te go rii sku t ków, pra wdopo dobie ñ stwa i nie pe w no œci oraz
auto ma ty cz nie za mie nia³o wa r to œci li te ro we na od po wia daj¹ce im wa r to œci li -
cz bo we.

l Wa r to za sta no wiæ siê w jaki spo sób uzy skaæ wiê kszy „roz rzut” wy ni ków po -
szcze gó l nych za gro ¿eñ, gdy¿ wiê kszoœæ zda rzeñ ku mu lu je siê w œro d ku ma -
try cy ry zy ka (np. inna skala). 
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