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Abstract 

As set forth in the Competition NCBiR 7/2015 assumptions, the aim of the 
project is “Development and implementation of the needs of government 
entities and organizational units KSRG highly advanced IT tools support-
ing civil emergency planning and rescue”. During the implementation, 
special attention is directed at two groups of beneficiaries of the project, 
ie. Public administration and National Rescue and Fire Fighting (KSRG), 
and civil emergency planning and rescue. Pursuant to the requirements of 
the Polish Act on civil crisis management planning is to ensure the read-
iness to take at a specific time, place and extent of organized, adequate to 
the situation and effective measures in accordance with prepared plans 
or improvise according to the tasks arising from the real threat. This is 
to ensure an acceptable level of safety by preparing and maintaining reli-
able and adequate capacity to respond to threats. The activities included 
in these response should be either organized at all levels according to the 
situation and should provide: effective administration in such a situation, 
implementing and maintaining the capacity to respond, ensure the imple-



75

Proces wdrażania audytu bezpieczeństwa…

mentation of the most important social and economic processes, securing 
a rational and timely assistance to victims of disaster and disasters, the 
rational use of human, financial and material. Such measures should en-
sure readiness to respond to any threat and in all conditions and the use of 
resources in any situation on the stretch as civilian and military. This re-
quires continuous updating of documentation and process improvement 
of crisis management, which also allows you to conduct rational action at 
the level of the minimum cost of the human and financial material. One of 
the most important conditions for civil planning is also compliance with 
the requirement to engage appropriate resources and expertise to the spe-
cific situation. This ensures responsiveness to the lowest level necessary to 
respond and ensure the inclusion of all levels of government, institutions, 
organizations and businesses, and all residents. Rescue, the second area of 
the project objectives, it is generally understood as the means and meth-
ods of saving lives and helping people in hazardous conditions, as well 
as serving saving or securing equipment, rooms and other goods. Design 
works are carried out for the needs of public administration and organiza-
tional units of the KSRG, whose task is to integrate the rescue operations 
undertaken in the case of threats to life, health, property or the environ-
ment, the ministry established to provide assistance and social organiza-
tions of such profile.

Key words: public crisis management, civil emergency planning, rescue, 
services appointed to rescue

Abstrakt

Zgodnie z przedstawionymi w Konkursie NCBiR 7/2015 założeniami, ce-
lem projektu jest „Opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów ad-
ministracji publicznej i jednostek organizacyjnych KSRG wysoko zaawan-
sowanego narzędzia informatycznego wspomagającego planowanie cywilne 
i ratownictwo”. W trakcie realizacji szczególna uwaga jest skierowana na 
dwie grupy beneficjentów projektu, tj. na administrację publiczną i Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) oraz na planowanie cywilne i ratow-
nictwo. Zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym planowa-
nie cywilne ma zapewniać gotowość podjęcia w określonym czasie, miejscu 
i zakresie zorganizowanego, adekwatnego do sytuacji i efektywnego działa-
nia zgodnie z przygotowanymi planami lub improwizacji stosownie do za-
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dań wynikających z rzeczywistego zagrożenia. Ma to na celu zapewnienie 
akceptowanego poziomu bezpieczeństwa przez przygotowanie i utrzymanie 
wiarygodnych i adekwatnych do zagrożeń zdolności reagowania. Działania 
składające się na wspomniane reagowanie, powinny mieć charakter zorga-
nizowany na wszystkich szczeblach administracji odpowiednio do zaistnia-
łej sytuacji oraz powinny zapewniać: skuteczne administrowanie w takiej 
sytuacji, wdrażanie i utrzymywanie zdolności reagowania, gwarantowanie 
realizacji najważniejszych procesów społecznych i gospodarczych, zabez-
pieczenie racjonalnej i terminowej pomocy ofiarom klęsk i katastrof, racjo-
nalne wykorzystanie zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych. Ta-
kie działania powinny zapewniać gotowość sprostania każdemu zagrożeniu 
i w każdych warunkach oraz wykorzystanie zasobów w dowolnej sytuacji na 
odcinku tak cywilnym, jak i militarnym. Wymaga to ciągłego uaktualniania 
dokumentacji i doskonalenia procesu zarządzania kryzysowego, co pozwala 
również na prowadzenie racjonalnych działań na poziomie minimalnych 
kosztów ludzkich i finansowo-materiałowych. Jednym z najistotniejszych 
warunków planowania cywilnego jest również przestrzeganie wymogu an-
gażowania stosownych zasobów i kompetencji do określonej sytuacji. Gwa-
rantuje to reagowanie na najniższym koniecznym poziomie administracji 
publicznej oraz gwarantuje włączenie do systemu wszystkich poziomów 
władzy, instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych oraz wszyst-
kich mieszkańców. Ratownictwo, czyli drugi obszar celów projektu, jest 
rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesie-
nia pomocy osobom w warunkach zagrożenia, a także służących ratowaniu 
lub zabezpieczaniu sprzętu, pomieszczeń i innych dóbr. Prace projektowe 
są realizowane na potrzeby administracji publicznej oraz jednostek orga-
nizacyjnych KSRG, którego zadaniem jest integracja działań ratowniczych, 
podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowi-
ska, przez służby powołane do niesienia pomocy oraz organizacje społeczne 
o takim profilu.

Słowa kluczowe: publiczne zarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, 
ratownictwo, służby powołane do niesienia pomocy

Wprowadzenie 

Projekt (termin zakończenia  – grudzień 2018 r.) jest prowadzony przez 
konsorcjum Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (WZ) oraz 
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firmę informatyczną Medcore sp. z o.o. Wpisuje się on zarówno w dysku-
towane właśnie w środowiskach naukowych redefiniowanie subdyscyplin 
nauk o zarządzaniu – logistyki społecznej oraz publicznego zarządzania 
kryzysowego1, jak i w praktyczne, nowe, prospołeczne kształtowanie pla-
nowania cywilnego i ratownictwa. Oba te aspekty mają istotny wpływ na 
przebieg i rezultaty projektu.

Logistyka społeczna zajmuje się przede wszystkim kwestiami optymali-
zacji świadczenia usług publicznych w zakresie skuteczności i racjonalno-
ści (w odróżnieniu od logistyki klasycznej, która za kryterium optymaliza-
cji przyjmuje efektywność czyli przede wszystkim perspektywę kosztów)2. 
Zagadnienie zarządzania kryzysowego jest tylko częścią logistyki społecz-
nej. Takie postawienie sprawy nadaje zarządzaniu kryzysowemu właściwy 
wymiar i rangę, a także pokazuje, że organy powołane do prowadzenia 
publicznego zarządzania kryzysowego powinny działać w ramach szer-
szych struktur administracji publicznej, aby zapewnianie bezpieczeństwa 
publicznego polegało w pierwszym rzędzie na zapewnianiu usług dostar-
czanych przez tzw. systemy infrastruktury krytycznej zdefiniowane przez 
ustawę o zarzadzaniu kryzysowym oraz Unijny Mechanizm Ochrony Lud-
ności (UMOL), a zarządzanie kryzysowe było tylko marginesem (w okre-
ślonych sytuacjach bardzo ważnym) zapewniania usług publicznych spo-
łeczności z danego obszaru. W tym kontekście narzuca się analogia do 
zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie, które z jednej 
strony chce wiedzieć, jakie zdarzenia mogą zakłócić jego planowe działa-
nie, ale równocześnie nie może poświęcić temu więcej uwagi i środków niż 
jest to racjonalnie uzasadnione realizacją celów przedsiębiorstwa3. Wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym rosną oczekiwania społeczne co do zakresu 
skuteczności i niezawodności świadczenia usług publicznych. Z tego po-
wodu następuje systematyczne poszerzanie interpretacji sytuacji kryzyso-
wych, którymi są już obecnie nie tylko zdarzenia klasycznie katastroficzne 
typu powódź czy pożar, ale także cywilizacyjnie uciążliwe, jak przerwanie 
dostaw wody, prądu, gazu itp. Stąd w rozwiązaniach Unii Europejskiej, 
składających się na UMOL, oraz w rozwiązaniach polskiej ustawy o za-
rządzaniu kryzysowym wprowadzono systematykę tzw. systemów infra-

1  M. Kisilowski, J. Zawiła-Niedźwiecki, Odkrywanie ‘DNA‘ logistyki społecznej. Przesłanki 
potrzeby nowego zdefiniowania, „Przegląd Organizacji”, 2016, nr 7, (w druku).

2  Ibidem.
3  J. Zawiła-Niedźwiecki, Ryzyko operacyjne z perspektywy logistyki społecznej, „Logisty-

ka”, 2015, nr 4, CD2, s. 8606–8613.
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struktury krytycznej obejmujących szerokie spektrum usług logistyki spo-
łecznej, które mają być utrzymywane nie tylko w zakresie ochrony życia, 
zdrowia i mienia obywateli, ale także komfortu bieżącego funkcjonowania 
uznawanego za elementarny. 

Publiczne zarządzanie kryzysowe jeszcze dwadzieścia lat temu nosiło 
nazwę obrony cywilnej i stanowiło zagadnienie właściwe dyscyplinie nauk 
o wojskowości. Zmiana na obecne postrzeganie jest fundamentalna. Za-
stąpiono bowiem dawne wtłaczanie społeczeństwa w ramy postępowania 
właściwe dla sił militarnych i towarzyszących im formacji niby cywilnych, 
ale w istocie zmilitaryzowanych. W to miejsce wprowadzono stopnio-
wo współczesne zarządzanie kryzysowe, które jest aktywnością organów 
władz publicznych (nie tylko rządowych i służb powołanych do niesienia 
pomocy, ale i władz samorządowych) oraz podmiotów operujących syste-
mami infrastruktury krytycznej. Może też być aktywnością samoistnych 
form organizowania się lokalnych społeczności.

Ma to swoje odzwierciedlenie naukowe, przede wszystkim wskazując 
potencjał rozwoju koncepcji logistyki społecznej i zarządzania kryzysowe-
go, związany z multidyscyplinarnością zagadnienia. Koncepcje te sięgają 
do zasobów dokonań naukowych dyscyplin: nauk o administracji, nauk 
o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu, a co do istoty działania systemów 
infrastruktury krytycznej państwa odwołują się do licznych dyscyplin na-
ukowych właściwych dla zapewniania rozwoju poszczególnych systemów 
infrastruktury krytycznej4.

Metody 

Kluczowymi metodami wykorzystywanymi w projekcie są studia litera-
turowe oraz analogia, a we wnioskowaniu stosowane jest podejście in-
dukcji niezupełnej. 

Studia literaturowe dotyczą zbadania dotychczasowej praktyki postę-
powania podmiotów wskazanych do zajmowania się planowaniem cywil-
nym i ratownictwem oraz poszukiwania wzorców postępowania jakimi 
jest praktyka krajów tradycyjnie najbardziej zaangażowanych w rozwija-
nie planowania cywilnego i ratownictwa z uwagi na ich specyficzną sytu-
ację geograficzną, klimatyczną, demograficzną itp5. Takimi krajami są np. 

4  M. Kisilowski, Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym z perspektywy nauki 
o zarządzaniu, „Logistyka”, 2014, nr 6, CD3, s. 14347–14353.

5  A. Kosieradzka, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zaawansowana metodyka oceny ryzyka 
w publicznym zarządzaniu kryzysowym, edu-Libri, Kraków 2016, rozdz. 7.4.
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Australia, Dania, Holandia, Irlandia, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Szwe-
cja, Wielka Brytania.

Analogia (jako metoda) dotyczy adaptowania, po pierwsze, wspo-
mnianych zagranicznych wzorców, a po drugie teorii i praktyki zarzą-
dzania ryzykiem operacyjnym w podmiotach gospodarczych6, co jest 
w zakresie zasad, metod i technik zarządzania bliskie publicznemu za-
rządzaniu kryzysowemu7.

Indukcja niezupełna jest przyjęta z oczywistych powodów, jako pod-
stawowe narzędzie nauk doświadczalnych8. Liczebność badań powoduje 
ich ograniczoność, ale dobór wzorców jest starannie przeprowadzony, 
wynika też z doświadczenia zespołu badawczego, który zajmuje się kolej-
nym dużym projektem z zakresu problemowego publicznego zarządzania 
kryzysowego. Poprzednio ten sam zespół uczestniczył w latach 2012–2015 
w projekcie opracowania krajowej metodyki oceny ryzyka w ochronie in-
frastruktury krytycznej państwa (Konkurs NCBiR 3/2012).

Wyniki 

Celem utylitarnym tytułowego projektu jest opracowanie systemu infor-
matycznego, który będzie wspierać i siłą rzeczy standaryzować planowanie 
cywilne i ratownictwo na wszystkich szczeblach administracji publicznej, 
z tym, że wcześniej jako realizacja celu badawczego zostaną przeprowa-
dzone analizy stanu obecnego i wzorców zagranicznych, a następnie jako 
realizacja celu naukowego zostaną opracowane zasady metodyczne tego 
działania, a w szczególności:
•	 metodyka budowy planów ratowniczych oraz planów zarządzania kryzy-

sowego;
•	 metodyka wykorzystania danych w raportach cząstkowych oraz w ra-

porcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;
•	 struktura repozytorium gromadzenia wzorców i przykładów dobrych 

praktyk z zakresu planowania cywilnego oraz budowy planów ratowni-
czych i planów zarządzania kryzysowego;

6  J. Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości 
działania organizacji, edu-Libri, Kraków 2013.

7  J. Zawiła-Niedźwiecki, Analogie zarządzania kryzysowego z zarządzaniem ryzykiem 
operacyjnym przedsiębiorstwa, „Logistyka”, 2014, nr 5, CD2, s. 1734–1743.

8  A. Grobler, Metodologia nauk, Aureus + Znak, Kraków 2008; C. Frankfort-Nachmias, 
D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk, Poznań 2001.
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•	 budowa scenariuszy zdarzeń niekorzystnych uwzględniających ryzyko 
zagrożeń militarnych i niemilitarnych.
Dodatkowym rezultatem mają być rekomendacje prawne dotyczące 

planowania cywilnego i ratownictwa, przy założeniu dostrzeżenia w toku 
analiz niedostatków obecnych rozwiązań. 

Dyskusja nad metodami i wynikami

Metodyki będą mieć dwa sprawdzone źródła wzorcowych koncepcji. Po 
pierwsze, na zasadzie analogii wykorzystane będą bogate doświadcze-
nia WZ w zakresie teorii projektoznawstwa oraz procedur praktycznego 
planowania i projektowania rozwiązań zarządzania zapewnianiem cią-
głości działania w organizacjach. Nawiązanie to będzie wykorzystywać 
integrującą koncepcję triady problemowej: zagrożenia i ryzyko – bezpie-
czeństwo i planowanie – reagowanie kryzysowe i ratownictwo. Po drugie, 
metodyki będą nawiązaniem do zakończonego przez obu konsorcjantów 
(z udziałem jeszcze innych podmiotów) projektu dla Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu za-
rządzania kryzysowego RP” (z konkursu NCBiR 3/2012). W toku tego 
projektu już rozważano: kwestię poziomego i pionowego uzgadniania 
planów przez jednostki administracji publicznej, zasady hierarchiczne-
go raportowania umożliwiającego agregację danych oraz technicznych 
możliwości wizualizacji wyników, zwłaszcza z wykorzystaniem map geo-
informatycznych (GIS).

Budowanie planów ratowniczych wymaga wcześniejszego ustalenia 
wobec jakich przewidywanych zagrożeń plany te mają powstać. Także pla-
ny zarządzania kryzysowego muszą nawiązywać do identyfikacji zagrożeń, 
analizy podatności, analizy ryzyka, oceny ryzyka, rozwiązań zabezpiecza-
jących (stanu sił i środków). Odnośnie do zasad budowania scenariuszy 
zdarzeń niekorzystnych zostanie wykorzystany dorobek WZ w zakresie 
teorii panowania nad ryzykiem operacyjnym, w tym projektowania roz-
wiązań zabezpieczających oraz rozwiązań zapewniania ciągłości działania. 
W szczególności zostanie zastosowane podejście otwartych list wzorco-
wych zagrożeń połączonych z kompleksowym klasyfikowaniem ryzyka 
celem realizacji postulatu dołożenia należytej staranności, co ma zapew-
niać unikanie sytuacji pominięcia jakiegoś zagrożenia lub niedocenienia 
jakiegoś rodzaju ryzyka.
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Podsumowanie/ wnioski 

Podstawowe pojęcia i zagadnienia logistyki społecznej oraz publicznego 
zarządzania kryzysowego jak dotąd bardziej określają i regulują przepisy 
niż formalna teoria. Tymczasem wymagania, związane z uczestnictwem 
Polski w Unii Europejskiej, powodują zderzenie już na poziomie prakty-
ki „zachodniego” podejścia pragmatycznego i prospołecznego z polskim 
myśleniem w kategoriach „obrony cywilnej”, charakterystycznej dla spo-
łeczeństwa zdominowanego przez organy i służby publiczne. Taki, nie-
co dziennikarski, styl argumentacji jest uzasadniony deficytem nie tylko 
praktyki, ale i teorii. Problematyka publicznego zarządzania kryzysowego 
w oczach rosnącej liczby specjalistów wymaga ulokowania na tle aktualnej 
wiedzy naukowej, gdyż wymienionym w artykule zagadnieniom odpo-
wiada wiele dyscyplin naukowych, co tak na poziomie teoretycznym, jak 
i operacjonizacji, zmusza do poszukiwania rozwiązań multidyscyplinar-
nych oraz stwarza poważne wyzwania normalizacji i triangulacji badaw-
czej, od kwestii terminologicznych począwszy. 

W obliczu zasygnalizowanej multidyscyplinarności konieczny jest 
zwiększony rygoryzm stosowania takich pojęć jak: kryzys gospodarczy, 
zarządzanie ryzykiem, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie kryzysowe. 
Potrzeba taka wynika z faktu, że działania praktyczne bazujące na poszcze-
gólnych dyscyplinach naukowych integrują się lub nakładają na siebie. 
Określenia te są bardzo sobie bliskie, ale tradycja ich używania w  ramach 
poszczególnych dyscyplin naukowych nadaje im niuansowo różniące się 
znaczenia. Warto to utrzymać w stopniu bardziej zdyscyplinowanym niż 
ma to miejsce obecnie. Operacjonalizacja teorii natrafia wobec tego na: 
problem interpretowania zjawisk rzeczywistych równocześnie w ujęciu 
różnych nauk i zagrożenie napotkania „wieży Babel” różnorakich pojęć 
i ich znaczeń.

Rozwój problematyki, którą po stronie nauki wspiera wiele dyscyplin 
przynależnych w dodatku do różnych dziedzin naukowych, rodzi i rodzić 
będzie wiele praktycznych problemów w zakresie metodologii. Jak dowo-
dzi M. Kisilowski9, w sytuacji multidyscyplinarnego charakteru problema-
tyki zarządzania kryzysowego, jej operacjonalizacja wymaga wskazania 
dyscypliny naukowej, która byłaby wiodąca w formułowaniu paradygmatu 
oraz wskazywaniu modelowej praktyki, np. metodycznych zasad prakty-
kowania takiego zarządzania. Wybór dyscypliny wiodącej powinien być 
9  M. Kisilowski, Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym…, op. cit.
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dokonany nie na podstawie dominujących treści, lecz potencjału triangu-
lacji metodologicznej jako platformy normalizacji ujęć: co najmniej onto-
logicznego i aksjologicznego, a w miarę możności także metodologiczne-
go10. W toku dwóch konferencji „Szkoła Logistyki” w latach 2015 i 2016 
oraz IV Kongresu Nauk o Zarządzaniu przychylnie dyskutowano propo-
zycję, aby taką dyscypliną były nauki o zarządzaniu11.

Ma to też swoje implikacje edukacyjne, z których główną jest potrzeba 
kształcenia specjalistów o profilu znacząco odmiennym od tego, jaki za-
pewniają dotychczasowe studia na kierunkach Bezpieczeństwo publiczne 
albo Bezpieczeństwo narodowe12. Z uwagi na wyrafinowaną techniczną 
specyfikę większości systemów infrastruktury krytycznej państwa najwła-
ściwszym modelem do prowadzenia takiego kształcenia są związki uczel-
ni/wydziałów technicznych, zarządzania oraz administracji.
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Skróty 

•	 CD – compact disc, artykuły naukowe w piśmie „Logistyka” ukazują się 
na płytach CD

•	 GIS – System Informacji Geograficznej (Geographic Information System)
•	 KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (National Rescue and 

Fire Fighting)
•	 NCBiR  – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (National Centre for 

Research and Development)
•	 WZ – Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej (Warsaw Univer-

sity of Technology, Faculty of Management)
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