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Streszczenie 

Autorzy w sygnalny sposób przedstawili autorską metodykę PomRisc, która umoŜliwia diagnozę stanu 

bezpieczeństwa i systemu ratownictwa oraz wskazanie optymalnych kierunków działań doskonalących. W metodyce 

wykorzystano wybrane metody i narzędzia analizy ryzyka, zarządzania ryzykiem oraz organizacji i zarządzania, 

optymalizacji i teorii systemów, które wzbogacono o autorskie narzędzia i metody interpretacji. 

 

Summary 

In the article authors are signalizing their own methodology PomRisc which allow to diagnosis safety level and 

rescue system as well as point optimum direction of improve activity. 

The methodology uses methods and tools of risk analysis, risk management, organization and management, 

optimization and systems theory. All these methods were enriched by authors’ own tools and methods of 

interpretation. 
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Wprowadzenie 

 

Inicjatywa utworzenia Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa 

Pomorskiego jest unikalną w skali całego kraju. DostrzeŜenie przez władze samorządowe 

województwa problemu integracji rozproszonych podmiotów świadczących usługi dla ludności 

województwa w zakresie ratownictwa jest dowodem niezwykłej odpowiedzialności i dbałości 

o bezpieczeństwo mieszkańców, przy jednoczesnym obiektywnym oglądzie stanu 

bezpieczeństwa. Krytyczna ocena stanu wywołała potrzebę zmian w początkowej fazie 

organizacyjnych, a następnie technicznych. 

Wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców mogą 

być wykonywane na „wyczucie”, lub na podstawie analizy naukowej. Przyjęto ten drugi wariant, 

co stało się to podstawą poniŜej opisanego projektu. 

Otoczenie cywilizacyjne człowieka składa się z dwóch przestrzeni: 

• Pewności, bezpieczeństwa; 

• Niepewności, ryzyka-zagroŜenia, niebezpieczeństwa. 

Zdecydowana większość aktywności ludzkich odbywa się w przestrzeni pewności, 

nieliczne odbywają się w przestrzeni niepewności – ryzyk. W zdecydowanej większości 

przypadków relacja pomiędzy tymi przestrzeniami nie jest kontrolowana. Granica pomiędzy 

bezpieczeństwem a ryzykiem-zagroŜeniem kształtuje się samoistnie, zjawisko to moŜna 

zdefiniować jako brak świadomego zarządzania bezpieczeństwem. Stan taki jest niezwykle 

niekorzystny, ale występujący powszechnie. Podejmowane inicjatywy zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa tylko przypadkowo mogą rzeczywiście wpłynąć na trwałe przesuniecie granicy 

bezpieczeństwo-ryzyko i z natury rzeczy skazane są na niską efektywność i nieracjonalność 

ponoszonych wydatków. 

Zadaniem poniŜszej analizy jest przygotowanie naukowej podbudowy wskazującej 

i uzasadniającej kierunki działań, oraz zapewniającej zoptymalizowanie nakładów 

z zastosowaniem zasady: maksymalny efekt – minimalny koszt. Dodatkowo analiza diagnozuje 

rzeczywisty stan bezpieczeństwa poprzez analizę ryzyka i posłuŜy do monitorowania zmian, czyli 

ich efektywności. 
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1. Koncepcja Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa 

Województwa Pomorskiego 

 

Obowiązujący w Polsce system prawny i organizacyjny reguluje w zasadzie podstawowe 

problemy związane z ratownictwem i ochroną ludności. PowyŜsze zagadnienia regulowane są 

w kilkunastu ustawach i kilkudziesięciu rozporządzeniach i zarządzeniach. JednakŜe efektywność 

funkcjonalna polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom w istotnej mierze 

uzaleŜnione jest od sposobu zarządzania bezpieczeństwem poprzez zarządzanie ryzykiem 

i zarządzanie ratownictwem. 

Ocena funkcjonującego systemu ratownictwa powinna być dokonana przede wszystkim 

w oparciu o kryterium adekwatności systemu w stosunku do potencjalnych i kinetycznych ryzyk-

zagroŜeń występujących na konkretnym rozpatrywanym obszarze administracyjnym. 

Istnieje wiele metod dokonania analizy ryzyk, niestety Ŝadna z nich nie jest właściwa do 

zaspokojenia wyŜej określonych celów. Na potrzeby projektu stworzono unikalną, oryginalną 

i relatywnie obiektywną metodykę oceny ryzyk zagroŜeń i ich interpretacji nazwanej roboczo 

PomRisc. 

PomRisc oparty został na baterii ankiet adresowalnych kierowanych do podmiotów 

deklarujących uczestnictwo w Regionalnym Zintegrowanym Systemie Ratownictwa 

Województwa Pomorskiego, terenowych organów administracji samorządowej i ekspertów. 

 

1.1 Diagnoza stanu bezpieczeństwa w województwie pomorskim 

Jedną z najlepszych metod oceny stanu bezpieczeństwa jest analiza ryzyka. Przed 

przystąpieniem do wykonania procedury oceny ryzyka naleŜy zebrać informacje dotyczące 

omawianego terenu, czyli dokonać identyfikacji zagroŜeń, a co za tym idzie identyfikacji ryzyka. 

Do powyŜszych czynności wykorzystuje się dane historyczne, czyli dane o awariach, wypadkach 

i innych zdarzeniach destrukcyjnych, które miały miejsce na omawianym terenie. Zakres danych 

obejmuje następujące zagadnienia: 

• ogólna wiedzę na temat omawianego obszaru (charakterystyka terenu, charakterystyka 

aktualnej sytuacji, itp.); 
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• dokładne informacje na temat substancji niebezpiecznych, które znajdują się na 

omawianym terenie, bądź są przez niego transportowane; 

• informacje na temat warunków hydrologiczno – meteorologicznych; 

• struktura społeczna i demograficzna; 

• zagospodarowanie przestrzenne; 

• informacje na temat podmiotów tworzących system bezpieczeństwa. 

Dla uzyskania powyŜszych danych wykorzystuje się dane zawarte w róŜnych bazach 

danych, materiałach źródłowych i innych publikacjach specjalistycznych. Otrzymane informacje 

umoŜliwiają przegląd dotychczas zaistniałych sytuacji – ryzyk kinetycznych-uwolnionych, oraz 

skutków, jakie wywołały. Dane historyczne stanowią istotne źródło wiedzy o zagroŜeniach, 

negatywnych skutkach i ewentualnych przyczynach niekorzystnych zdarzeń. Inne z ww. danych 

pozwalają na identyfikację i wyodrębnienie źródeł i miejsc najbardziej naraŜonych na zagroŜenia 

– ryzyka potencjalne.  

 Ciągła identyfikacja ryzyk-zagroŜeń, oszacowanie ich wielkości, a następnie 

hierarchizacja powoduje, Ŝe owe zagroŜenia stają się znacznie bardziej „czytelne” i „widoczne”. 

Oznacza to, Ŝe przeanalizowane zagroŜenia mogące wystąpić na danym terenie są „obecne” przy 

podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z ochroną ludności oraz przy tworzeniu lokalnej 

polityki bezpieczeństwa. 

Warunkiem koniecznym do prawidłowej oceny ryzyk-zagroŜeń, poza działaniami 

analitycznymi i probabilistycznymi jest dialog między władzami róŜnych szczebli podziału 

administracyjnego, słuŜbami i podmiotami świadczącymi usługi dla ludności w zakresie 

ratownictwa, środowiskami ekspertów, a społeczeństwem. Takie podejście do problemu daje 

szansę wyboru optymalnej drogi poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wybór kierunku 

działań w zakresie: 

• Ograniczenia ilości zdarzeń niekorzystnych – działania czysto profilaktyczne; 

• Ograniczenia negatywnych skutków zdarzeń niekorzystnych – działania głównie 

operacyjne, ale równieŜ i prewencyjne. 

Wybór właściwej drogi polega na wywaŜeniu pomiędzy powyŜszymi głównymi 

kierunkami i nie ograniczania się do rozwiązań prostych, albo profilaktyka albo ratownictwo. 
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Wnioski płynące z identyfikacji i oceny wielkości ryzyka są nieodzowną częścią 

procedury zarządzania bezpieczeństwem i są niezbędne do przeprowadzenia kolejnych 

następujących kroków: 

• tworzenia planów ratowniczych, 

• wybór dróg do przewoŜenia substancji niebezpiecznych, 

• tworzenia procedur informowania, ostrzegania, alarmowania, 

• tworzenia planów obrony cywilnej i reagowania kryzysowego, 

• doskonalenia powiązań organizacyjnych, 

• planowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla elementów systemu 

bezpieczeństwa, 

• planowania szkoleń doskonalących. 

 Po zakończeniu procesu identyfikacji zagroŜeń-ryzyk, naleŜy się zastanowić, które 

„zasługują” na szczególną uwagę i dotyczą omawianego terenu, dokonać wstępnej hierarchizacji. 

W zaleŜności od efektu etapów identyfikacji i hierarchizacji moŜna dokonać wstępnej weryfikacji 

zagroŜeń i zdecydować o wyborze jednego z poniŜszych kierunków działań, skierowanych na 

kaŜde z zidentyfikowanych ryzyk: 

• wyeliminować, 

• zredukować, w celu obniŜenie poziomu ryzyka z nimi związanego, 

• dokonać przekształcenia-transformacji, 

• pozostawić bez zmian. 

Szacowanie ryzyka to procedura stanowiąca jeden z głównych elementów analizy ryzyka. 

Polega ono na określeniu wielkości ryzyka uwzględniając prawdopodobieństwo jego wystąpienia, 

straty i inne konsekwencje przez nie wywołane oraz skutki socjologiczne, społeczno-

ekonomiczne i środowiskowe. 

W praktyce analitycznej rozróŜnia się podstawowe dwie metody szacowania ryzyka: 

• jakościowa, 

• ilościowa. 
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Metoda jakościowa 

Pierwszym poziomem analizy ryzyka są metody jakościowe. Poprzez wykorzystanie 

powyŜszych metod zostają zidentyfikowane najbardziej niekorzystne zdarzenia. Na tym poziomie 

nie dokonuje się jeszcze hierarchizacji zagroŜeń. Metody te słuŜą równieŜ do wstępnej analizy 

ryzyka oraz do zgrubnego oszacowania poziomów ryzyka i zdarzeń niepoŜądanych. Metody 

jakościowe opierają się na jakościowym określeniu zdarzeń niepoŜądanych, oraz jakościowym 

określeniu ich zasięgu. Przyczyny stosowania tego typu metod są prozaiczne – brak konkretnych 

danych liczbowych. Klasycznym przedstawicielem metod jakościowych jest macierz ryzyka. 

W metodach jakościowych dopuszcza się stosowanie własnej skali zarówno częstotliwości 

występowania zdarzeń, jak równieŜ ich skutków. JeŜeli metoda jakościowa szacowania ryzyka, 

wykaŜe jego wysoki poziom, z reguły, dodatkowo, ryzyko szacuje się metodami ilościowymi. 

Metoda ilościowa 

Metoda ilościowa jest najbardziej zaawansowaną i obejmującą najwięcej elementów 

częścią szacowania ryzyka. Wykonanie jej wymaga najwięcej pracy, gdyŜ występują w niej dwa 

odrębne, co do zasady opisy: 

• deterministyczny, 

• probabilistyczny. 

Opis deterministyczny to opis zjawisk przy pomocy równań (często róŜniczkowych). 

Rozwiązania pozwalają wnioskować o skutkach zdarzenia oraz określić liczbową wartość ryzyka. 

Opisy probabilistyczne natomiast zawierają informacje oraz charakterystyki dotyczące 

częstotliwości oraz skutków. Poprzez opisy probabilistyczne zostaje podjęta próba odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1. co moŜe stać się złego? 

2. jak często moŜe to się zdarzyć? 

3. jakie są skutki niekorzystnego zdarzenia? 

Zmienne, które zostają wykorzystane do powyŜszej analizy zawierają margines 

niepewności. Oczywistym jest, Ŝe ma to znaczny wpływ na wyniki, więc analiza niepewności 

powinna stanowić dopełnienie analizy ryzyka. Ilościowa analiza ryzyka stanowi połączenie 

ilościowej analizy częstotliwościowej lub probabilistycznej i ilościowego oszacowania skutków 
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po wystąpieniu niekorzystnego zdarzenia. Analiza ryzyka zwiera wszystkie procesy ilościowej 

analizy ryzyka. 

Umiejętność szacowania ryzyka stanowi waŜne narzędzie niezbędne dla prawidłowego 

procesu zarządzania ryzykiem. W praktyce daje moŜliwości przewidywania rozwoju sytuacji, 

wpływu niekorzystnych zdarzeń na stan bezpieczeństwa społeczności. Szacowanie ryzyka 

pozwala równieŜ na wykonanie metody koszt – efekt. Jedną z bardziej przydatnych metod 

pozwalających na takie analizy jest szacowanie ryzyka przy pomocy matrycy ryzyka. Metoda ta 

zakłada następujące kroki podstawowe: 

1. Identyfikacja zagroŜeń - na tym etapie wszelkie - zagroŜenia zostają skatalogowane 

i opisane. Charakteryzuje się je poprzez wielkość i stopień zagroŜenia, opisuje się 

przyczyny i wzajemne zaleŜności z innymi zagroŜeniami. 

2. Przegląd ryzyk – dokonuje się wstępnej hierarchizacji w oparciu o względne 

wielkości ryzyka. 

3. Szacowanie ryzyka - stosuje się metody lub procesy związane z oceną wielkości 

poszczególnych ryzyk cząstkowych zdefiniowanych wcześniej i ryzyka całkowitego. 

4. Sprawdzenie akceptowalności. 

5. Mapowanie ryzyk – wizualizacja ryzyk przeznaczona głównie do analizy interakcji 

pomiędzy nimi i budowy „czarnych scenariuszy”. 

6. Drzewa zdarzeń i czarne scenariusze. 

7. Poszukiwanie alternatyw – sposób analiz koszt – efekt, wybór optymalnych działań 

obniŜających wartości nieakceptowanych ryzyk. 

8. Przedsięwzięcia – wdraŜa się niezbędne działania organizacyjne i techniczne 

ograniczające ryzyka cząstkowe, pozwalające nim sterować i zachować na 

akceptowanym poziomie.  

9. Nadzór – prowadzenie kontroli i nadzoru oraz monitorowania wielkości ryzyka.  

10. Działania korygujące. 

Dodatkowo zdiagnozowane ryzyka na potrzeby analizy klasyfikuje się według kilku 

kryteriów na rodzaje. Klasyfikacja słuŜy ułatwieniu identyfikacji, ale przede wszystkim 



ORGANIZACJA I ZARZ ĄDZANIE STRATEGICZNE 

 

 

hierarchizacji i prognozie negatywnych skutków. Pierwszym z podziałów jest klasyfikacja ryzyk 

według grupy docelowej: 

• ryzyko indywidualne, 

• ryzyko społeczne (grupowe). 

Ryzyko indywidualne w tym przypadku zostało określone według kryterium odnoszącego 

się do ochrony kaŜdego człowieka przed zagroŜeniami. Ryzyko społeczne natomiast związane 

jest z ochroną społeczności lokalnej przed zdarzeniami tzw. „duŜej skali”. Do jego obliczenia 

potrzebne są dane dotyczące gęstości zaludnienia oraz wszelkie informacje na temat zmian, m.in. 

zmian liczby ludzi w ciągu określonego czasu. Brane są równieŜ pod uwagę przewidywane środki 

przedsięwzięte na wypadek wystąpienia takiej sytuacji. Ryzyko społeczne stanowi uzupełnienie 

ryzyka indywidualnego. Przy opisie tego ryzyka bierze się pod uwagę zjawisko społecznej 

akceptacji związanej z zagroŜeniami zwiększającymi liczbę ofiar. 

Innym ze stosowanych podziałów jest klasyfikacja ryzyk w zaleŜności od ich zasięgu: 

• ryzyko punktowe, 

• ryzyko liniowe, 

• ryzyko powierzchniowe (obszarowe). 

Hierarchizacja ryzyk jest niezbędnym etapem, gdy mamy do czynienia z duŜą liczbą 

ryzyk-zagroŜeń. Jest ona konieczna podczas występowania licznych źródeł na danym terenie 

mogących oddziaływać na daną społeczność lokalną. Hierarchizacja zagroŜeń jest procedurą 

porządkującą zagroŜenia według stopnia i wielkości. Zawiera ona w sobie procesy konsultacyjne 

i zakłada szerokie uczestnictwo reprezentantów społeczności lokalnej, podobnie przy 

wykonywaniu niektórych wcześniej wspomnianych czynności. Jednym z istotniejszych powodów 

włączenie tych procesów do procedury hierarchizacji jest to, Ŝe wiele decyzji dotyczących 

wyboru strategii redukcji skutków zagroŜeń lub reagowania moŜe wyróŜniać poszczególne grupy 

społeczne, jedne chroniąc zwiększając podatność innych. Decyzje te są, więc decyzjami 

politycznymi. Innym waŜnym procesem będącym częścią procedury hierarchizacji jest określenie 

kryteriów względem, których tworzy się ranking zagroŜeń.  

Bardzo istotnym elementem analizy jest kontekstowość ryzyk. W przypadku opisywanego 

projektu dokonano analizy ryzyk-zagroŜeń w ujęciu perspektywy powiatu i oddzielnie 

województwa. 
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1.2 Identyfikacja ryzyk 

Pierwszym krokiem we wszystkich analizach ryzyka, jest identyfikacja ryzyk. W oparciu 

metodykę „PomRisc” na terenie województwa pomorskiego zidentyfikowano siedemnaście 

zagroŜeń-ryzyk istotnych w kontekście powiatów, do których naleŜą: 

1. Ataki terrorystyczne; 

2. SkaŜenia radiacyjne; 

3. Gradobicia; 

4. Niewypały; 

5. Mrozy, śnieŜyce, oblodzenia; 

6. Susze; 

7. Narusz. porządku publicznego; 

8. Utonięcia; 

9. Wichury; 

10. Powodzie i podtopienia; 

11. SkaŜenia chemiczne; 

12. Katastrofy ekologiczne; 

13. Awarie; 

14. Katastrofy budowlane; 

15. PoŜary; 

16. ZakaŜenia masowe; 

17. Wypadki komunikacyjne. 

 

1.3 Hierarchizacja ryzyk 

Hierarchiczny rozkład wielkości wyŜej wymienionych ryzyk w kaŜdym z dwudziestu 

analizowanych powiatów przedstawiał się inaczej, co jest ściśle związane z lokalnymi 

specyfikami zagroŜeń. Projekt w szczegółowy sposób ujmuje hierarchię ryzyk z uwzględnieniem 

kontekstu powiatowego i wojewódzkiego 
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1.4 Szacowanie ryzyka 

Zgodnie z teorią analizy ryzyka na potrzeby projektu przyjęto załoŜenie, Ŝe wielkość 

poszczególnych ryzyk jest ekwiwalentem punktowym zaleŜności prawdopodobieństwa 

występowania danego ryzyka na rozpatrywanym terenie i przewidywanych skutków uwolnionego 

(kinetycznego) ryzyka. W wyniku takiego podejścia stworzono zespół map terytorialnego 

rozkładu cząstkowych ryzyk obszarowych (dla kaŜdego ryzyka oddzielna mapa). 

Mapy te tworzono wykonując operacje na matrycach bazujących na danych uzyskanych 

z poziomu powiatowego, z racji sposobu ich tworzenia obrazują ryzyka postrzegane 

w perspektywie powiatowej. 

W celu uzyskania porównywalności ryzyk w powiatach z perspektywy województwa 

stworzono Mapę terytorialnego rozkładu ryzyk obszarowych województwa pomorskiego. 

Uzyskano relatywnie wysokie poziomy ryzyk przedstawionych na mapie potwierdzających 

zasadność przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa dla województwa pomorskiego. 

 

1.5 Zarys systemu 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje szereg podmiotów świadczących 

usługi ratownicze dla mieszkańców i osób przebywających okresowo na jego terenie. 

Do podmiotów tych zaliczamy m. in.: 

1. Zakłady opieki zdrowotnej; 

2. Administracja rządowa; 

3. Organizacje pozarządowe; 

4. Jednostki sektora finansów publicznych; 

5. Przedsiębiorcy; 

6. Związki i stowarzyszenia. 

KaŜdy z wymienionych podmiotów działa we własnym otoczeniu prawnym tj. najczęściej 

działa na podstawie ustaw, rozporządzeń, zarządzeń lub innych regulacji formalno-prawnych 

dedykowanych dla nich. Regulacje te tworzone były i są na róŜnych etapach rozwoju naszego 

kraju w związku z powyŜszym niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami nakładania się 

kompetencji albo, co jeszcze gorsze niewypełnieniu pełnego obszaru potrzeb. 
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Nie zmienia tej postaci rzeczy fakt istnienia podsystemów reagowania takich jak Krajowy 

System Ratowniczo-Gaśniczy Województwa Pomorskiego. Podsystemy obejmują ograniczoną 

liczbę wyŜej określonych podmiotów, co nie gwarantuje pełnego zespolenia i integracji. 

Stan otoczenia prawnego podmiotów ratowniczych oraz praktyka, z natury rzeczy, 

prowadzą do zjawiska zwanego hermetyzacją. To zjawisko oznacza, Ŝe kaŜdy z podmiotów, 

w naturalnym procesie, dostrzega wyłącznie swoje potrzeby w celu realizacji swoich zadań 

w celu zaspokajania swoich potrzeb. Takie podejście jest sprzeczne z teorią zarządzania 

i pojęciem kontekstu – otoczenia. W wyniku tego podmioty nie odczuwają potrzeby 

horyzontalnego współdziałania i zespolenia. 

Taki stan jest niebezpieczny w fazie przygotowania czyli planowania, tworzenia 

procedur, szkolenia, wyposaŜania a szczególnie jest niebezpieczny w fazie reagowania gdyŜ 

obniŜa zdolność ratowniczą w stosunku do osób zagroŜonych i poszkodowanych. Taki stan jest 

niedopuszczalny. 

Paradygmat mówiący, iŜ system regulacji formalno-prawnych rozwiązuje całość 

problemów jest błędny. Stąd teŜ inicjatywa tworzenia Regionalnego Zintegrowanego Systemu 

Ratownictwa Województwa Pomorskiego jest rozwiązaniem złagodzenia skutków wyŜej 

przedstawionego stanu i jednocześnie jest sposobem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 

mieszkańcom i osobom przebywającym w regionie. 

Według teorii systemów: system to jego elementy i wzajemne sprzęŜenia pomiędzy 

elementami. W związku z powyŜszym zdefiniowane elementy naleŜy powiązać stosownymi 

relacjami. 

Głównym zadaniem przy tworzeniu i rozwijaniu Regionalnego Zintegrowanego Systemu 

Ratownictwa Województwa Pomorskiego jest stworzenie mechanizmów umoŜliwiających 

i wspierających tworzenie i rozwijanie funkcjonalnych relacji pomiędzy podmiotami w celu 

uzyskania zjawiska synergii w świadczeniu usług ratowniczych dla potrzebujących. 

Wszystkie działania powinny zmierzać do tego, aby system charakteryzował się głównymi 

cechami, do których zalicza się: 

1. Otwartość – kaŜdy wyraŜający chęć powinien mieć moŜliwość włączenia się do 

systemu; 
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2. Kontekstowość – umiejętność postrzegania celów i potrzeb własnych (systemu) 

z uwzględnieniem potrzeb i celów otoczenia; 

3. Dynamiczność – umiejętność dostosowania się do zmieniającego się otoczenia; 

4. DroŜność – zdolność do horyzontalnego i wertykalnego przepływu i transferu 

informacji, wiedzy i doświadczeń; 

5. Elastyczność – właściwość systemu zapewniająca najbardziej efektywną koordynację 

adekwatnie do sytuacji; 

6. Sterowalność – zdolność do osiągania celów systemu z zachowaniem zasady 

zarządzania niezaleŜnością podmiotów tworzących system; 

1.6 Diagnoza systemu reagowania jako komponentu zarządzania ryzykiem 

W poprzednich częściach artykułu poruszono zagadnienia związane z analizą ryzyka, 

mapowaniem i zarządzaniem ryzkiem. Ryzyko w uproszczonym podejściu obejmuje skutki 

i prawdopodobieństwo lub częstość zdarzenia. Oznacza to, Ŝeby przeciwdziałać ryzyku 

w rozumieniu systemu bezpieczeństwa funkcjonującego na danym terenie naleŜy dąŜyć do tego, 

aby doskonalić: 

1. Zabezpieczenia techniczne i nietechniczne obniŜające prawdopodobieństwo 

wystąpienia zdarzenia. DąŜenia te mogą obejmować na przykład: inwestycje 

w infrastrukturę techniczną, plany zagospodarowania przestrzennego, strategie 

rozwoju, zabezpieczenia techniczne oraz elementy szkolenia i szeroko rozumianej 

edukacji i informacji, a takŜe świadomości ludzi odnośnie działań koniecznych do 

podjęcia, aby nie podwyŜszać (stwarzać) zagroŜenia; 

2. Reagowanie umoŜliwiające ograniczenie rozmiaru strat spowodowanych uwolnionym 

zagroŜeniem. DąŜenia te mogą obejmować na przykład: doskonalenie podmiotów 

interwencyjnych (policja, straŜ poŜarna, pogotowie ratunkowe itp.), doskonalenie 

systemów reagowania (KSRG, Państwowe Ratownictwo Medyczne, SAR itd.), 

doskonaleniu infrastruktury umoŜliwiającej np. do wezwania pomocy, wykrycia 

zdarzenia niekorzystnego i dostarczenia informacji do odpowiedniego podmiotu, 

a takŜe świadomości ludzi odnośnie działań koniecznych do podjęcia w razie 

zauwaŜenia zagroŜenia. 
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WyŜej wymienione działania z grupy pierwszej głównie realizowane są w fazach 

zapobiegania, przeciwdziałania i odbudowy (w rozumieniu faz zarządzania kryzysowego). 

Ich zadaniem ma być niedopuszczenia do uwolnienia zagroŜenia, a jeŜeli zostanie uwolnione, to 

Ŝeby jego przebieg miał charakter moŜliwie najłagodniejszy. 

Działania z obszaru doskonalenia reagowania powinny być realizowane w fazach 

wymienionych wyŜej, ale weryfikacja przyjętych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, 

prawnych i finansowych dokonuje się w fazie reagowania i powinna być mierzona. WaŜne jest, 

aby dokładnie określić priorytety i adekwatnie do nich wybrać moŜliwie najlepsze wskaźniki 

słuŜące sprawdzeniu stopnia osiągania celów/priorytetów. Wśród przykładowych wskaźników 

moŜna wymienić: 

1. Czasowe obejmujące: czas wykrycia zagroŜenia, czas uzyskania informacji 

o zagroŜeniu umoŜliwiającej skuteczne zainicjowanie działań, czas przybycia na 

miejsce zdarzenia sił i środków niezbędnych (wystarczających) do przeprowadzenia 

skutecznej i sprawnej interwencji, czas odzyskania ponownej gotowości do działania; 

2. Jakościowe obejmujące: poziom wyszkolenia i wyposaŜenia jednostek w kontekście 

do realizowanych zadań, liczbę podmiotów oraz ich członków oraz adekwatności 

rozlokowania jednostek (podmiotów) interwencyjnych, jakość i wystarczalność 

procedur reagowania, liczbę, jakość i wystarczalność uzgodnień z innymi podmiotami 

mających odzwierciedlenie w planach operacyjnych i procedurach itd. 

3. Efektywnościowe obejmujące: poziom trwałych strat w zdrowiu i Ŝyciu, środowisku 

i mieniu, poziom zapobieŜenia stratom w wyniku reagowania, poziom start 

występujących bezpośrednio po zakończeniu reagowania na przykład w terminie do 

30 dni od momentu zakończenia reagowania, poziom przywrócenia stanu sprzed 

wystąpienia zagroŜenia w zdrowiu, środowisku i mieniu w krótkim terminie 

nieprzekraczającym na przykład 30 dni. 

4. Inne według potrzeb wynikających z przyjętych priorytetów. 

1.7 Dotychczasowe podejście do badania systemu reagowania 

Dotychczasowe podejście do diagnozy zwykle ograniczane jest do indywidualnej analizy 

podsystemów, wprawdzie podejmowane były próby diagnozowania wybranych elementów 
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wspólnego działania w toku np. wspólnych ćwiczeń i manewrów. Takie podejście ma jednak 

charakter doraźny i wycinkowy, a nie systemowy i kompleksowy. Skutkiem tego doskonalenie 

współdziałania i koordynacji odbywało się głównie w toku reagowania. Zaś niedoskonałości 

współdziałania i koordynacji podczas reagowania były łagodzone, przez kaŜdy z podmiotów, 

w ramach realizowanej działalności informacyjno-prasowej. W projekcie rozwiązano ten problem 

poprzez stworzenie Matrycy Zgodności. 

PoniŜej opisano trzy perspektywy diagnozowania systemów reagowania, kaŜda z nich 

realizowana osobno nie zapewnia optymalnego efektu doskonalenia systemu reagowania. 

Dokonanie analizy diagnoz wykonanych w kontekście trzech perspektyw (podmiotu reagowania, 

podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo oraz biorcy usługi ratowniczej). Sformułowanie 

wniosków oraz podjęte działania mogą zapewnić zarówno doskonałość operacyjną podmiotów, 

doskonałość operacyjną systemu reagowania oraz doskonałość usługi świadczonej dla 

zagroŜonych osób, mienia i środowiska. NaleŜy przewidywać, Ŝe osiągnie się tym samym efekt 

synergii w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa na rozpatrywanym terenie. 

1.7.1 Perspektywa podmiotu 

Diagnozę reagowania moŜna dokonać w oparciu o perspektywę własną, która polega na 

rozpatrywaniu własnego działania w kontekście osiągania własnych celów i realizacji własnych 

zadań. Takie podejście opiera się na załoŜeniu, Ŝe punktem centralnym jest rozpatrywany 

podmiot – element systemu reagowania, a wszystko inne jest wyłącznie jego otoczeniem. 

W związku z tym wytwarza się jednostronne patrzenie na rzeczywistość, które moŜe 

prowadzić do zatracenia właściwego celu (misji), dla którego podmiot został utworzony 

i funkcjonuje. 

Pomimo wyŜej określonej słabości, diagnoza w perspektywie podmiotu ma zaletę, 

poniewaŜ moŜe ujawniać komórki organizacyjne funkcjonujące w ramach własnego podmiotu, 

a nie współpracujące z innymi komórkami organizacyjnymi przy realizacji reagowania. Ten brak 

współdziałania w realizacji określonych zadań moŜe wynikać z tego, Ŝe w komórkach 

organizacyjnych nastąpiła hermetyzacja działania oraz myślenia i nie widzą potrzeb swojego 

najbliŜszego otoczenia nawet w ramach własnego podmiotu – działają same dla siebie. Dzięki 

temu moŜna podjąć działania naprawcze. 
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Wracając do kontekstu podmiotu i jego otoczenia, jeŜeli jest to podmiot ratowniczy to 

znaczy, Ŝe jego misją jest ratowanie, czyli podmiot ratowniczy jest jedynie otoczeniem tego, dla 

kogo został stworzony, Ŝeby świadczyć usługę ratowniczą. Skutkiem tego podmioty mogą 

posiadać niewykorzystane rezerwy (podobnie jak w akapicie wyŜej) organizacyjne i techniczne, 

których uwolnienie moŜe się dokonać w momencie zmiany perspektywy postrzegania własnej 

roli i miejsca w systemie bezpieczeństwa powszechnego. 

1.7.2 Perspektywa odpowiadającego za bezpieczeństwo 

Diagnozę reagowania moŜna równieŜ przeprowadzić z perspektywy podmiotu 

odpowiadającego na danym terenie za bezpieczeństwo, czyli na przykład z perspektywy 

administracji rządowej, samorządowej. 

W zasadzie podejście jest podobne do opisanego w podrozdziale „perspektywa podmiotu” 

jednak zasadnicza róŜnica polega na szerszym patrzeniu na rzeczywistość. Oznacza to, Ŝe 

w ramach tej perspektywy diagnozuje się podmioty i systemy uczestniczące w reagowaniu na 

zagroŜenie a takŜe bada się elementy wpływające na przykład na gotowość do reagowania, na 

efektywność, skuteczność, sprawność, jakość reagowania. Podczas przygotowywania diagnozy, 

analizy wyników diagnozy, formułowania wniosków oraz podejmowania działań warto szukać 

zaleŜności umoŜliwiających zwiększenie efektu synergii podczas reagowania na zagroŜenie. 

1.7.3 Perspektywa końcowego biorcy usługi reagowania 

Diagnozę systemu reagowania moŜna przeprowadzić w oparciu o perspektywę 

końcowego biorcy usługi ratowniczej. Oznacza to, Ŝe końcowym biorcą jest zagroŜony człowiek, 

zagroŜone zwierzęta, zagroŜone środowisko i zagroŜone mienie. NaleŜy dodać, Ŝe w tych 

kategoriach istnieją równieŜ dobra zaliczone do dziedzictwa narodowego, a takŜe 

międzynarodowego, których utrata niejednokrotnie jest nieodwracalna i nierekompensowalna. 

Takie zdefiniowanie końcowego biorcy oznacza, Ŝe badanie powinno się przeprowadzać 

wśród: 

1. Osób przebywających stale i czasowo na rozpatrywanym terenie; 
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2. Podmiotów (biznes, administracja, instytucje publiczne itd.) funkcjonujących stale 

i czasowo na rozpatrywanym terenie; 

3. Osób i podmiotów będących właścicielami, zarządcami, monitorującymi 

i oceniającymi stan otoczenia w kategoriach: ludzie, zwierzęta, środowisko i mienie 

na rozpatrywanym terenie. 

Dzięki przeprowadzeniu diagnozy w ramach tej perspektywy nie zostanie zatracona misja 

tworzenia i utrzymywania systemów reagowania. Warto zaznaczyć, Ŝe w ramach tej perspektywy 

biorca usługi reagowania jest centralnym punktem wokół, którego potrzeb powinny 

koncentrować się wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia jemu 

moŜliwie najbardziej niezakłóconego rozwoju. W związku z powyŜszym sposób prowadzenia 

diagnozy, analiza jej wyników, formułowane wnioski oraz podjęte działania powinny być 

ukierunkowane na ten nadrzędny cel. 

Zdaniem autorów ta perspektywa ma kluczowe znaczenie w diagnozowaniu systemów 

reagowania, zaś dwie wcześniej opisane perspektywy mają charakter wtórny i uzupełniający, 

bowiem realizują one ciąg prakseologiczny: zidentyfikowanie potrzeb, zaplanowanie działań, 

wykonanie, sprawdzenie, działanie. 

2. Diagnoza istniejącego systemu reagowania (perspektywa 

odpowiadającego za bezpieczeństwo) 

Diagnoza istniejącego systemu reagowania powinna sprawdzać i umoŜliwiać udzielenie 

odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy podmioty są świadome misji systemu reagowania? 

2. Czy są świadome priorytetów systemu reagowania? 

3. Czy są świadome swojej roli i miejsca w systemie reagowania? 

4. Czy są świadome roli i miejsca innych podmiotów w systemie? 

5. Jakie są i jaki jest stan kluczowych elementów mających wpływ na system 

reagowania? 

6. Jakie są kierunki oczekiwanych zmian? 
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W diagnozie zaproponowano badanie czterech kluczowych kategorii nazwanych 

kapitałem: świadomości strategicznej, technicznym, nietechnicznym, ludzkim. W ramach tych 

kategorii badaniu moŜna poddać elementy uporządkowane tematycznie w grupach takich jak np.: 

organizacja, zasoby ludzkie i informacyjne, infrastruktura, wyposaŜenie, lokalizacja 

placówek, szkolenie i edukacja. Grupy tematyczne mogą przenikać wszystkie kategorie. Podział 

na cztery rodzaje kapitału ułatwią późniejsze formułowanie zadań słuŜących doskonaleniu 

systemu reagowania w kontekście strategicznym, zaś zidentyfikowanie kluczowych elementów 

w ramach grup ułatwi analizę danych i na ich podstawie formułowanie wniosków w kontekście 

słabych i silnych stron systemu reagowania oraz kierunków doskonalenia systemu reagowania. 

2.1 Kapitał świadomości strategicznej: misja, wizja, cele strategiczne 

Generalnie moŜna przyjąć, Ŝe w zaleŜności od przyjętej koncepcji system reagowania 

moŜe mieć charakter jednopodmiotowy lub wielopodmiotowy, moŜe mieć charakter otwarty, 

częściowo otwarty bądź zamknięty. 

Bez względu na charakter systemu waŜna jest świadomość dotycząca kanonów, na jakich 

opiera się rozpatrywany system reagowania. Świadomość ta jest szczególnie waŜna, 

w strukturach wielopodmiotowych, odnośnie celu nadrzędnego, jakim jest misja oraz wizja, czyli 

obraz systemu reagowania do osiągnięcia, jakiego zmierzamy. 

Brak jednoznacznej misji i wizji oraz priorytetów systemu moŜe prowadzić do 

rozpraszania energii podmiotów, a w skrajnych sytuacjach do działania niezgodnie z załoŜonymi 

priorytetami systemu reagowania. 

Wydaje się, Ŝe jednoznaczne określenie i komunikowanie misji, wizji oraz strategii jest 

elementem synergizującym efektywność tworzenia, rozbudowywania i doskonalenia systemu 

reagowania przez podmioty go tworzące. JeŜeli robi się to z uwzględnieniem perspektywy biorcy 

usługi reagowania zapewnia się równieŜ efekt dopasowania do potrzeb uŜytkownika końcowego. 

Warto dodać, Ŝe promowanie zorganizowanego i systemowego myślenia 

o bezpieczeństwie moŜe prowadzić do wytworzenia się kultury bezpieczeństwa na 

rozpatrywanym terenie, definiowanej podobnie jak w organizacji i zarządzaniu, jako zestaw 

wartości, norm, które wytyczają określony sposób myślenia, mówienia i działania związanego 
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z bezpieczeństwem. Kultura pomaga takŜe rozumieć, czym jest bezpieczeństwo, co jest dla niego 

waŜne, jakie rządzą nim mechanizmy. 

2.2 Kapitał techniczny 

W ramach kapitału technicznego moŜna badać elementy mające wpływ na: 

1. sprawne zarządzanie informacją oraz siłami i środkami systemu reagowania 

(stanowiska kierowania i koordynacji, centra zarządzania kryzysowego, 

teleinformatyka i zintegrowaną łączność), 

2. poziom i jakość nasycenia systemu siłami i środkami (liczba jednostek ratowniczych 

oraz prawidłowość ich rozlokowania, ilość i jakość wyposaŜenia) 

3. system powiadamiania i alarmowania ludności 

2.3 Kapitał nietechniczny 

Elementy nietechniczne moŜna podzielić na dwie zasadnicze grupy. Do pierwszej z nich 

zaliczyć moŜna elementy związane z prawidłowym działaniem własnym i podczas współpracy 

z innymi podmiotami: dokumenty strategiczne, plany i procedury operacyjne, bazy danych. Drugą 

grupę stanowią elementy związane z wspólnym działaniem, do których zalicza się: koordynacja, 

współdziałanie. Ostatnią zaś grupę mogą stanowić: czas dojazdu jednostek oraz poziom 

przygotowania do akcji. 

2.4 Kapitał ludzki 

Kapitał ludzki powinien być analizowany w zakresie sił własnych, sił współdziałających 

oraz osób naraŜonych na ekspozycję ryzyka. Dzięki takiemu podejściu moŜna sformułować 

wnioski w kontekście sił systemu reagowania oraz osób zagroŜonych. W związku z tym diagnoza 

systemu ratowniczego w zakresie kapitału ludzkiego moŜe obejmować: stan kadrowy, 

wyszkolenie słuŜb, świadomość społeczną. 
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3. Kierunki oczekiwanych zmian 

Kolejnym krokiem w metodyce „PomRisc” jest sformułowanie kierunków oczekiwanych 

zmian, do której wykorzystano między innymi jedno z narzędzi BOS (Blue Ocean Strategy). 

Działanie to jest waŜne, poniewaŜ z samej oceny systemu reagowania trudno sformułować 

odpowiednie wnioski dotyczące doskonalenia systemu reagowania. WaŜne jest rozpatrywanie 

ocenionych elementów systemu w kontekście postulowanych kierunków zmian. Takie podejście 

zapewnia dopasowanie do potrzeb na rozpatrywanym terenie a ponadto umoŜliwia identyfikację 

obszarów zmian, które nie podlegały ocenie, gdyŜ ich nie ma w istniejącym systemie. 

Zidentyfikowanie kierunków postulowanych zmian moŜna osiągnąć poprzez analizowanie 

istniejącego systemu reagowania w czterech zasadniczych kontekstach: eliminowania, 

wzmocnienia, redukowania, tworzenia. WaŜne jest jednocześnie doprecyzowanie funkcji celu 

tego badania oraz jednoznaczne zakomunikowanie uczestnikom badania, aby zmniejszyć ryzyko 

zdefiniowania potrzeb oczekiwanych zmian w obszarach niezwiązanych z doskonaleniem 

systemu reagowania. 

Przykładowy wykres wskaźnika oczekiwanych zmian został przedstawiony na ryc. 1. 

Na wykresie przedstawiono procentowe wskaźniki siły oczekiwanych zmian rozpatrywanych 

w przykładowych grupach takich jak: organizacja, planowanie, szkolenie/edukacja, wyposaŜenie, 

infrastruktura oraz lokalizacja placówek. W ramach wymienionych grup zobrazowany został 

obszar działań i wielkość połoŜonego nacisku na oczekiwane zmiany w zakresie stworzenia 

nowych rozwiązań, wzmocnienia istniejących rozwiązań, zredukowania nadmiernie rozwiniętych 

rozwiązań, wyeliminowania istniejących rozwiązań utrudniających funkcjonowanie lub 

rozwiązań niezwiązanych z funkcjonowaniem, na które na przykład jest tracona energia 

konieczna do utrzymania bądź realizacji. 
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Ryc. 1 Wskaźnik oczekiwanej potrzeby zmian 

 

Przedstawiony wykres na ryc. 1 analizowany był w projekcie według zasady, w której 

przyjęto, Ŝe: 

1. Organizacja zawierała blisko 30 cech, do których za najwaŜniejsze uznać naleŜy: 

bariery biurokratyczne, powielanie zadań, czas dojazdu, fałszywe wezwania, 

samodzielność podmiotów; 

2. Planowanie zawierało kilkanaście cech, do których za najwaŜniejsze uznać naleŜy: 

jednolitość planów i procedur, dokumenty strategiczne, poziom przygotowania do 

działań, skuteczność działań; 
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3. Szkolenie/edukacja zawierały kilka cech, do których za najwaŜniejsze uznać naleŜy: 

braki w wyszkoleniu kadry, niski poziom świadomości i wiedzy społeczeństwa, 

działalność edukacyjną; 

4. WyposaŜenie zawierało kilka cech, do których za najwaŜniejsze uznać naleŜy: jakość 

i ilość wyposaŜenia, koszty eksploatacyjne, funkcjonalność, skuteczność systemów 

łączności; 

5. Zasoby zawierały kilka cech, do których za najwaŜniejsze uznać naleŜy: stan kadrowy, 

kwalifikacje stanu kadrowego; 

6. Infrastruktura zawierała kilka cech najwaŜniejszymi są nowe lokalizacje i rozbudowa 

infrastruktury; 

7. Lokalizacja placówek zawierały kilka cech, do których za najwaŜniejsze uznać naleŜy: 

wielkość obszarów chronionych, sieć jednostek. 

4. Rekomendacje w kontekście potrzeb zarządzania ryzykiem na 

rozpatrywanym terenie 

Dotychczasowy proces badania i formułowania wniosków ma słuŜyć podniesieniu 

poziomu bezpieczeństwa na rozpatrywanym terenie poprzez zastosowanie określonych działań. 

W związku z tym jednym z końcowych etapów jest sformułowanie rekomendacji działań. 

Rekomendacje w kontekście potrzeb zarządzania ryzykiem moŜna sformułować na podstawie 

wniosków z diagnozy systemu reagowania oraz wniosków z badania kierunków i siły 

oczekiwanych zmian. Proces formułowania rekomendacji został podzielony na kilka etapów: 

sformułowanie rekomendacji podmiotowych, przedmiotowych, technicznych, nietechnicznych, 

kapitał ludzki oraz świadomości strategicznej. 

4.1 Rekomendacje podmiotowe 

Rekomendacje podmiotowe mogą obejmować wytypowane podmioty tworzące i mogące 

tworzyć (rozbudowywać) system reagowania takie jak np.: 

1. Administracja rządowa; 

2. Administracja samorządowa; 
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3. Organizacje pozarządowe; 

4. Jednostki sektora finansów publicznych; 

5. Przedsiębiorcy; 

6. Związki i stowarzyszenia; 

7. Państwowa StraŜ PoŜarna; 

8. Ochotnicza StraŜ PoŜarna; 

9. Policja; 

10. Morska SłuŜba Poszukiwania i Ratownictwa SAR; 

11. Pogotowie ratunkowe, szpitale oraz SOR; 

12. StraŜ Miejska oraz Gminna; 

13. StraŜ Graniczna; 

14. Inspektorat Ochrony Środowiska; 

15. Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 

16. Inspektorat Weterynarii; 

17. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna; 

18. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; 

19. Centra Zarządzania Kryzysowego. 

4.2 Rekomendacje przedmiotowe 

Rekomendacje przedmiotowe obejmują rozwiązania słuŜące poprawie systemu 

reagowania, do których moŜna zaliczyć: 

1. WyposaŜenie: 

a. Pojazdy i kontenery specjalistyczne 

b. Statki powietrzne i pływające 

c. Sprzęt/urządzenia w tym pływające 

d. Materiały 

e. Środki 

2. Lokalizacja placówek: 

a. nowe inwestycje 

b. adaptacja istniejących 
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3. Infrastruktura: 

a. remonty i modernizacja 

b. termomodernizacja 

c. teleinformatyka 

d. systemy powiadamiania i alarmowania ludności 

e. zintegrowana łączność 

4. Szkolenia/edukacja 

a. Kursy i szkolenia specjalistyczne 

b. Programy edukacyjne 

4.3 Rekomendacje działań technicznych i nietechnicznych 

Wymienione rekomendacje techniczne i nietechniczne słuŜą powiązaniu 

zidentyfikowanych i zhierarchizowanych ryzyk oraz wniosków z diagnozy systemu reagowania 

z konkretnymi działaniami zapobiegawczymi, korygującymi, doskonalącymi. Podział na 

rekomendacje techniczne i nietechniczne powstał z uwagi na fakt, Ŝe z rekomendowanymi 

działaniami wiąŜą się wymierne koszty finansowe. 

Najczęściej działania techniczne wiąŜą się ze zwiększonymi nakładami finansowymi 

w stosunku do nietechnicznych opartych o rozwiązania i usprawnienia organizacyjne, które mogą 

mieć niŜsze koszty. Do rekomendacji działań nietechnicznych moŜna zaliczyć kapitał ludzki oraz 

budowanie świadomości strategicznej. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe budowanie świadomości 

strategicznej powinno się odbywać permanentnie wśród wszystkich podmiotów systemu 

reagowania oraz wśród otoczenia systemu (czyli na całym rozpatrywanym terenie). 

4.4 Rekomendacje w zakresie budowania kultury bezpieczeństwa 

Budowanie kultury bezpieczeństwa jest wynikiem wszystkich opisanych w niniejszym 

artykule działań prowadzących do określonego sposobu myślenia o bezpieczeństwie 

powszechnym, prowadzących do powszechnej dyskusji na temat bezpieczeństwa powszechnego 

oraz kreowania potrzeby podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ich 

realizowania. Kultura bezpieczeństwa rozpatrywana moŜe być w kontekście węŜszym, czyli 
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osoby i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo powszechne oraz w szerokim kontekście 

obejmujących wszystkie osoby i podmioty przebywające/działające czasowo bądź okresowo na 

rozpatrywanym terenie. Oczywiście pierwszy kontekst jest juŜ istotnym sukcesem 

organizacyjnym, poniewaŜ obecnie kultura bezpieczeństwa zawęŜona jest najczęściej do wąskiej 

grupy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z racji zadań określonych w zakresie 

obowiązków. 

5. Hierarchiczne matryce ryzyk-zagroŜeń jako narzędzie wspierające 

rekomendacje działań 

Standardowe podejście do analizy ryzyka terenu województwa oraz mapowania ryzyka 

okazały się w ujęciu województwa niewystarczające. 

Autorzy dla lepszego zobrazowania i tym samym wnioskowania dotyczącego poziomu 

ryzyk na terenie województwa i sformułowania rekomendacji działań zapobiegawczych, 

korygujących lub doskonalących system reagowania stworzyli zespół matryc zbiorczych, które 

podlegały przekształceniom. 

Pierwszą z nich była matryca, na której zobrazowano kolorami poziomy ryzyka 

w poszczególnych powiatach na terenie województwa w połączeniu z ekwiwalentem punktowym 

wielkości poszczególnych ryzyk. 

Dla potrzeb sformułowania rekomendacji istotna była wizualizacja względna wielkości 

ryzyk w kontekście powiatów i województwa, które budowały relacyjną przestrzeń ryzyka. 

Dopiero te dwie matryce i definiowana za ich pomocą przestrzeń ryzyka mogły być poddane 

kolejnym dwóm przekształceniom za pośrednictwem tzw. translatorów. Celem tych 

przekształceń było otrzymanie matryc rekomendacji działań z perspektywy powiatów oraz 

województw. Warto dodać, Ŝe w metodyce wielkość ryzyka zobrazowana za pomocą koloru jest 

podczas przekształceń niezmienne i stanowi stały poziom odniesienia. 

Podczas etapu końcowych przekształceń jest istotne, aby właściwie stworzyć klucz 

„translator”, bowiem od tego uzaleŜniony jest ostateczny efekt – rekomendacje działań. Klucz 

kaŜdorazowo powinien być ustalany ekspercko adekwatnie do wcześniej przyjętych priorytetów. 
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Ostateczna analiza matryc rekomendacji działań w powiązaniu z wnioskami z diagnozy 

systemu reagowania prowadzić moŜe do sformułowania kierunków strategicznych poprawy 

bezpieczeństwa na rozpatrywanym terenie. Warto dodać, Ŝe w zaleŜności od szczegółowości 

i głębokości tych analiz wnioski mogą dotyczyć działań o charakterze strategicznym albo 

operacyjnym. 

6. System monitorowania skuteczności zmian 

Zgodnie z wcześniej cytowaną zasadą prakseologiczną (zidentyfikuj potrzeby, zaplanuj, 

wykonaj, sprawdzaj, działaj) kolejnym etapem po wdroŜeniu rekomendacji działań powinno być 

monitorowanie efektów działań i porównywanie ich z wcześniej przyjętymi załoŜeniami. 

W związku z tym warto rozwaŜyć, kto będzie tego dokonywał, co i kiedy będzie podlegało 

monitorowaniu. Z tego względu warto ustalić zestaw wskaźników w kontekście sformułowanych 

celów i oczekiwanych efektów. Podstawową trudnością przy realizacji tego etapu moŜe być fakt, 

iŜ mogą to być wskaźniki nowe i wcześniej niemonitorowane. Warto, bowiem dodać, Ŝe 

najczęściej kaŜdy z podmiotów ma własny system zbierania i analizowania danych, 

konstruowany dla zaspokajania własnych potrzeb organizacyjnych, a nie słuŜący monitorowaniu 

i diagnozowaniu systemu reagowania w kontekście potrzeb zarządzającego bezpieczeństwem na 

szczeblu powiatu czy województwa. 

JeŜeli przyjmiemy załoŜenie, Ŝe systemy reagowania oraz systemy bezpieczeństwa 

powszechnego pełnią funkcj ę usługową w stosunku do osób stale bądź czasowo przebywających 

na rozpatrywanym terenie, to być moŜe warto rozwaŜyć wykorzystanie do wdroŜenia strategii 

poprawy bezpieczeństwa narzędzia zwanego Strategiczną Kart ą Wyników . Narzędzie to 

wykorzystywane jest głównie w biznesie i za jego pomocą m. in. monitoruje się wyniki 

w perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Warto dodać, Ŝe na 

świecie są przykłady zastosowania Strategicznej Karty Wyników na potrzeby administracji 

publicznej. 
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Podsumowanie 

Na potrzeby projektu stworzono metodykę PomRisc, która umoŜliwia diagnozę stanu oraz 

wskazanie optymalnych kierunków działań doskonalących. Unikalność metody zawiera się 

w powiązaniu systemowym wyników analizy ryzyka z jednoznacznym wskazaniem przyczyn, 

kierunków eliminacji i redukcji ryzyk oraz optymalnych kierunków rozbudowy i doskonalenia 

systemu reagowania. Na tym etapie, stwierdzono stosowalność i przydatność metodyki, jednakŜe 

jej jakość zostanie zweryfikowana monitorowaniem zmian jakościowych systemu w dłuŜszej 

perspektywie czasowej. 
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