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przedmowa 

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. 
We współczesnym świecie zagrożenia naturalne przeplatają się z zagrożeniami 
cywilizacyjnymi. Dążenie do podniesienia standardu życia, wspomagania dzia-
łań za pomocą maszyn i technologii doprowadziło do sytuacji, w której podno-
szenie bezpieczeństwa w pewnych sferach naszego życia powoduje jego spadek 
w innych. Wzrost gospodarczy i rozwój przemysłowy przyczyniają się znacząco 
do wzrostu liczby zagrożeń, które wzajemnie przeplatając się, mogą prowadzić 
do wystąpienia niekorzystnej synergii pociągającej za sobą wystąpienie zdarze-
nia o charakterze kryzysowym. Czy jesteśmy na takie zdarzenia wystarczająco 
przygotowani? 

Zgodnie z definicją pojęcie ‘kryzys’ opisuje sytuację, w której następuje za-
łamanie się funkcjonującego systemu. W przypadku zarządzania kryzysowego 
chodzi o system bezpieczeństwa, który ma zapewnić standardy bezpieczeństwa 
na odpowiednim poziomie wszystkim obywatelom. Można zaryzykować hipote-
zę, że gdybyśmy byli w pełni przygotowani na sytuację kryzysową, takowa nigdy 
by nie wystąpiła. Nasza gotowość świadczyłaby bowiem o tym, że zaprojekto-
wany przez nas system bezpieczeństwa spełnia swoje zadania mimo powstania 
określonego zagrożenia. Doświadczenia i wnioski wyciągnięte po zamachach na 
World Trade Center, pociągi w Madrycie oraz metro londyńskie pokazały, że jest 
bardzo trudno tak zaprojektować system bezpieczeństwa (system ochrony lud-
ności), aby był w stanie sprostać wszelkim zagrożeniom i dewiacjom dzisiejszego 
świata. 

Proces zarządzania bezpieczeństwem jest złożony z uwagi na wieloaspek-
towość obszaru, który podlega działaniom i koordynacji. Na każdą decyzję 
podejmowaną w zakresie podniesienia bezpieczeństwa nakładają się, oprócz 
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oczywistych czynników ekonomicznych, inne – równie ważne – tj. społeczne, po-
lityczne, medialne. Z tego powodu zarządzanie bezpieczeństwem można w spo-
sób ilościowy opisać jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej poszukiwania 
ekstremum (minimum) w wielowymiarowej przestrzeni spodziewanych strat, 
w której każdy wymiar stanowi inny aspekt podjętej decyzji. Z uwagi na fakt, że 
część z tych aspektów jeszcze nie jest mierzalna w sposób obiektywny, problem 
w większości skomplikowanych sytuacjach (a takimi są praktycznie wszystkie 
sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe) staje się możliwy do rozwiązania jedynie 
w sposób przybliżony, oparty na wiedzy i doświadczeniu ekspertów zajmujących 
się problemami bezpieczeństwa.

Jedyną drogą do osiągnięcia zadowalającego poziomu bezpieczeństwa jest 
ciągłe dążenie do udoskonalenia funkcjonujących systemów odpowiedzialnych 
za jego zapewnienie. Jedną ze ścieżek tej drogi jest edukacja rozumiana w sze-
rokim znaczeniu jako powszechna edukacja społeczeństwa w aspekcie zwięk-
szania świadomości na temat występujących zagrożeń. Ważne jest odpowiednie 
przygotowanie służb odpowiedzialnych za niesienie pomocy i usuwanie skutków 
zdarzeń o charakterze kryzysowym oraz przedstawicieli administracji rządowej 
i samorządowej odpowiedzialnych za koordynację i wspomaganie działań ratow-
niczych. Istotne jest również wykształcenie kadr specjalistów w zakresie bezpie-
czeństwa, a w szczególności jego węższego obszaru – inżynierii bezpieczeństwa.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC) Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej (SGSP) powstał w 2000 roku w ramach środków programu 
pomocowego Unii Europejskiej Tempus Phare i jako pierwszy w Polsce faktycz-
nie zapoczątkował tradycje naukowe i dydaktyczne szkolnictwa wyższego z za-
kresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa. 

Działalność dydaktyczno-naukowa Wydziału realizowana jest obecnie 
w trzech Katedrach: Zarządzania Bezpieczeństwem, Inżynierii Bezpieczeństwa 
i Badań Bezpieczeństwa. W ich skład wchodzą zakłady i pracownie zajmujące się 
m.in. teorią bezpieczeństwa, zarządzaniem kryzysowym, infrastrukturą kryzy-
sową, zarządzaniem ryzykiem, analizą zagrożeń, logistyką, modelowaniem sy-
tuacji kryzysowych oraz aspektami prawnymi i społecznymi tych sytuacji.

Na WIBC kształcą się studenci na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w za-
kresie inżynierii bezpieczeństwa cywilnego, na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz na studiach podyplomowych. 
Absolwenci Wydziału jako inżynierowie posiadają umiejętności zarządzania 
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bezpieczeństwem, ponadto mogą pełnić funkcje doradcze i administracyjne na 
różnych szczeblach administracji publicznej. Głównym zadaniem stawianym 
przed nimi jest maksymalizacja bezpieczeństwa (minimalizacja ryzyk) miesz-
kańców społeczności lokalnych poprzez inicjowanie, opracowywanie i wdraża-
nie planów i programów integrujących istniejące systemy i struktury. 

W ramach programu dydaktycznego studenci WIBC poznają m.in. teoretycz-
ne podstawy bezpieczeństwa wg schematu „człowiek – środowisko – technika”, 
obejmujące między innymi podstawy prawne i normatywno-techniczne bezpie-
czeństwa cywilnego. Poznają również inżynierskie metody ilościowego i eksper-
ckiego opisu bezpieczeństwa, podstawy fizjologii człowieka, zakres racjonalnych 
warunków pracy, anatomiczne i fizjologiczne skutki wpływu na człowieka czyn-
ników niebezpiecznych, szkodliwych i paraliżujących oraz metody rozpozna-
wania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i paraliżujących w sytuacjach 
nadzwyczajnych. Tematyka wykładów i ćwiczeń obejmuje prognozowanie i mo-
delowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń, środki i metody ich zwalczania, me-
tody badań trwałości funkcjonowania obiektów przemysłowych i instalacji tech-
nicznych w sytuacjach nadzwyczajnych, a także metody prognozowania sytuacji 
nadzwyczajnych i ich skutków. 

Od absolwenta WIBC wymaga się, by był w stanie dokonać analizy i oceny 
możliwości powstawania zagrożenia ekologicznego i bezpiecznego funkcjono-
wania zakładu pracy, uwzględniając niebezpieczne sytuacje powstające podczas 
awarii, katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych. By po-
trafił zaprojektować środki i sposoby ochrony gwarantujące podczas sytuacji 
nadzwyczajnych stabilność obiektu, instalacji, technologii, wyposażenia, wyko-
rzystując w tym celu osiągnięcia nauki, techniki i automatyki przy rozwiązywa-
niu problemu bezpieczeństwa. 

Kadra naukowo-dydaktyczna WIBC dokłada wszelkich starań, by wy-
kształcić wśród swoich studentów zdolności organizacyjne i kierownicze, w tym 
kierowania zespołami ludzkimi w wyniku własnej aktywności oraz nabytych 
umiejętności. W sytuacjach zagrożenia życia, mienia i środowiska zdolność do 
podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz zdolność logicznego myślenia 
stają się kluczem do sukcesu – zminimalizowania skutków zdarzeń niekorzyst-
nych i zoptymalizowania poziomu bezpieczeństwa.

Niniejszy „Zeszyt Naukowy SGSP” nr 41 jest podwójnie jubileuszowy ze 
względu na zbiegnięcie się w czasie 40-lecia wyższego szkolnictwa pożarniczego 
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w Polsce1 z 10-leciem powstania Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilne-
go. Artykuły zawarte w niniejszym „Zeszycie…” stanowią przegląd obszarów 
badawczych obejmowanych przez działalność naukową prowadzoną na WIBC. 
Jednym z podstawowych celów tych badań jest próba uwzględnienia zmian 
zachodzących w Polsce, w Europie i na świecie w zakresie bezpieczeństwa po-
wszechnego oraz wynikające z nich potrzeby zapewnienia sprawnego i efektyw-
nego działania podmiotów odpowiedzialnych za ochronę ludności, zarówno na 
wypadek sytuacji kryzysowej w czasie pokoju, jak i na wypadek działań o cha-
rakterze militarnym. Zróżnicowanie tematyczne artykułów opublikowanych 
w niniejszym „Zeszycie…” uświadamia, jak bardzo wielodziedzinowym i wielo-
aspektowym zagadnieniem jest ochrona ludności.

Historycznie rozwój cywilizacyjny zawsze zależał od określonego czynnika 
napędowego. W społeczeństwach przedprzemysłowych (rolniczych) głównym 
czynnikiem rozwoju był dostęp do zasobów naturalnych. Siłą napędową spo-
łeczeństw przemysłowych (industrialnych) był kapitał. W dzisiejszych czasach 
mówi się głównie o „społeczeństwie informacyjnym”, dla którego podstawo-
wym czynnikiem rozwoju jest dostęp do informacji. Rolę i znaczenie informacji, 
w szczególności w obszarze jej wykorzystania na rzecz poprawy poziomu bezpie-
czeństwa, przedyskutowano w artykule „Diagnozowanie niesprawności infor-
macji w aspekcie jej przydatności w procesie decyzyjnym”.

Żyjąc we współczesnym świecie mamy świadomość istniejących, potencjal-
nych zagrożeń. Zrozumienie ich natury i genezy prowadzi do lepszego radzenia 
sobie w sytuacjach, w których zagrożenia te wywołują niepożądane skutki. Za-
grożenia, ze względu na ich genezę, można m.in. podzielić na te powodowane 
siłami natury oraz te, które wynikają z działalności człowieka. W artykule „Cy-
kliczne przyczyny zagrożeń gwałtownymi zmianami klimatu” odniesiono się do 
zagrożeń naturalnych o charakterze globalnym, poprzez analizę na podstawie 
teorii Milankovicia cykliczności ruchów Ziemi w relacji z okresowym ocieple-
niem lub ochłodzeniem klimatu, poszerzając rozważania o nieujęty przez Mi-
lankovicia wpływ zmian inklinacji orbity Ziemi oraz nutacji. 

1 30 czerwca 1971 r. Szkoła Oficerów Pożarnictwa została przekształcona Rozporządze-
niem Rady Ministrów w Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą (WOSP). W 1982 r. powołana 
została Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
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W artykule „Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich z tras ko-
munikacyjnych w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na terenach o wyso-
kim stopniu zurbanizowania” poruszony został temat zagrożeń wynikających ze 
zgubnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Tematem przewodnim 
artykułu jest identyfikacja i analiza czynników wywołujących zanieczyszczenie 
środowiska wodno-glebowego w rejonach o silnej urbanizacji na przykładzie 
aglomeracji warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń me-
talami ciężkimi, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekolo-
gicznego. 

W artykule „Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku” 
przedstawiono nowe zagrożenia, jakie towarzyszą człowiekowi w XXI wieku, 
przyczyny występowania tych zagrożeń i ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa 
człowieka.

Jednym z istotnych obszarów zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
i ochroną ludności jest szeroko rozumiane zarządzanie. W artykule „Zarzą-
dzanie logistyką bezpieczeństwa cywilnego − podejście ogólne do problemu” 
przedstawiono analizę zakresu zadań zasilania logistycznego Obrony Cywilnej 
i podmiotów zarządzania kryzysowego administracji publicznej w przypadku 
wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia. W artyku-
le „Zarządzanie logistyczne narzędziem optymalizacji i racjonalizacji działań 
z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w sytuacjach kryzyso-
wych realizowane przez Państwową Straż Pożarną” przedyskutowano znaczenie 
logistyki i zarządzania logistycznego w kształtowaniu bezpieczeństwa ludności 
cywilnej w obliczu kryzysu oraz nakreślono drogę do optymalizacji i racjonali-
zacji działań z zakresu prowadzenia długotrwałych i wielopodmiotowych akcji 
ratowniczych, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnych warunków do prze-
trwania dla ludności cywilnej. 

W artykule „Sprawność a jakość w zarządzaniu organizacjami publiczny-
mi funkcjonującymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli” zajęto się tematyką 
dotyczącą sprawności oraz jakości w zarządzaniu organizacjami publicznymi 
– szczególnie funkcjonującymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Wreszcie, 
w artykule „Badanie stopnia zadowolenia klientów z jakości usług” przedysku-
towano rolę relacji z klientem w procesie zapewnienia jakości usług. Z uwagi 
na istotny wpływ poczucia bezpieczeństwa na ogólny poziom bezpieczeństwa 
społeczeństwa, odpowiedni dialog podmiotów odpowiedzialnych za ochronę 
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ludności z obywatelami jest ważki. Na tym polu mogłyby się sprawdzić od lat 
stosowane rozwiązania rynkowe, z tą różnicą, że oferowanym towarem byłoby 
bezpieczeństwo.

Inżynieria to m.in. działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, mo-
dyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych prob-
lemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Inżynieria bezpie-
czeństwa ma na celu zastosowanie w praktyce nowych rozwiązań technicznych, 
organizacyjnych i systemowych na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W artykule 
„Sieci neuronowe w zagadnieniach bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę” przed-
stawiono zastosowanie metodyki sieci neuronowych wg Rosenblatta w mode-
lowaniu on-line systemów zaopatrzenia w wodę, które pozwala na zwiększenie 
bezpieczeństwa w odniesieniu do ich prawidłowego modelowania oraz podnie-
sienie poziomu efektywności procesu. 

W artykule „Niepewność identyfikacji i wyznaczenia ryzyka w metodzie 
analizy Risk Score” przedstawiono metodologię oceny ryzyka za pomocą meto-
dy Risk Score, z uwzględnieniem niedyskutowanych dotychczas aspektów zwią-
zanych z dewaluacją wartości materialnej oraz niepewnością oceny składowych 
wpływających na wartość ryzyka obliczeniowego. Analiza ryzyka jest jednym 
z podstawowych narzędzi inżynierskich, wykorzystywanych w obszarze zarzą-
dzania bezpieczeństwem.

Jak już wcześniej wspomniano, jedną z dróg do podnoszenia poziomu bezpie-
czeństwa jest wielotorowa edukacja. W artykule „Transformacja oraz perspekty-
wy rozwoju edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce” przedstawiono problematykę 
edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jako najbardziej efektywną, 
a także najtańszą formę przeciwdziałania zagrożeniom. Proces ten zwany po-
wszechnie edukacją dla bezpieczeństwa stanowi podstawową drogę kształtowa-
nia bezpieczeństwa ludności i ma ogromny wpływ na wiedzę i umiejętności ko-
nieczne do prawidłowego zachowywania się na wypadek zagrożeń. 

Ciągłe prace mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa obywateli to również działania w obszarze poprawy regulacji praw-
nych, jak również optymalizacji wykorzystania środków finansowych. W ar-
tykule „Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska” 
przedstawiono problematykę związaną z odpowiedzialnością prawną za szkody 
wyrządzone w środowisku oraz wykazano różnice pomiędzy ich rodzajami. 
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W artykule „System finansowania strat ludności po zdarzeniach katastroficz-
nych w świetle badań empirycznych” przedstawiono wyniki badań związanych 
z ubezpieczeniem osób fizycznych od zdarzeń o charakterze katastroficznym lub 
klęski żywiołowej. Temat ten wpisuje się w idee stworzenia rozwiązania systemo-
wego niosącego niezwłoczną pomoc finansową poszkodowanym.

Artykuły opublikowane w niniejszych „Zeszytach Naukowych SGSP” nie 
wyczerpują tematyki zagadnień i badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii 
Bezpieczeństwa Cywilnego. Stanowią one jednak przekrojowy materiał, ukazu-
jący wielodziedzinowość, wieloaspektowość, a co za tym idzie, również i trud-
ność poszukiwań jednoznacznego rozwiązania problemów z zapewnieniem jed-
nej z podstawowych potrzeb człowieka – bezpieczeństwa. Rozwiązania, które ze 
względu na wyżej wymienione aspekty, niestety, nie istnieje. Istnieje zaś jedynie 
możliwość ciągłego dążenia do poprawy sytuacji, do obniżania poziomu ryzyka 
i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na drodze badań naukowych, edukacji 
kadr specjalistów i ekspertów oraz edukacji społecznej. W XXI w. kluczem do 
sukcesu jest bowiem wiedza.

Serdecznie zapraszamy do lektury Jubileuszowego Zeszytu Naukowego SGSP.
prof. zw. dr hab. Jerzy Wolanin
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
prof. zw. dr hab. inż. Marian Abramowicz
dr Marcin Smolarkiewicz 
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zarządzanie logistyką bezpieczeństwa cywilnego −  
zarys problemu

W artykule przedstawiono analizę zakresu zadań zasilania 
logistycznego Obrony Cywilnej i podmiotów zarządzania 
kryzysowego administracji publicznej w przypadku wystą-
pienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.

The article presents the analysis of tasks connected with 
civil safety logistic supply. It also describes the analysis 
of subjects concerning public administration emergency 
management in case of incidents threatening safety of people 
and property.

wprowadzenie

Zarządzanie logistyką bezpieczeństwa cywilnego często utożsamiane jest z za-
rządzaniem procesami zasileniowymi osób i mienia w sytuacjach kryzysowych1. 
Mówiąc o działaniach zasileniowych ma się na uwadze świadome zachowanie 

1 Zob.: E.Nowak: Logistyka w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2005; E. No-
wak: Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2008; E. Nowak: 
Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007; W. Nowak, 
E. Nowak: Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logi-
stycznego. SWSPiZ, Łódź–Warszawa 2009.
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ludzi, których celem jest m.in. zaspokajanie potrzeb podmiotów w środki mate-
riałowe, techniczne oraz usługi konieczne do życia i działania”2.

Działania zasileniowe to całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, plani-
stycznych, kierowniczych służących zapewnieniu podmiotom warunków do 
skutecznego i efektywnego funkcjonowania (produkcji, przewozu, handlu, szko-
lenia itp.). Najlepiej ukazuje istotę złożonego procesu zaspokajania potrzeb ma-
terialnych i niematerialnych. Proces ten swoje źródło ma w podmiotach gospo-
darczych i społecznych, takich jak: przedsiębiorstwa, zakłady, urzędy, szkoły itp. 
Scalony jest relacjami współzależności oraz kooperacyjnymi zarówno z dalszym, 
jak i bliższym otoczeniem. W terminie „działania zasileniowe” odnajdziemy za-
równo procesy przygotowania dóbr materialnych, które bezpośrednio lub też 
pośrednio służą zaspokajaniu potrzeb odbiorców, jak również funkcję związaną 
z ich magazynowaniem, obsługiwaniem, konserwowaniem, dystrybucją, rotacją, 
dostawą oraz zapewnieniem wielu innych usług bytowych, medycznych, tech-
nicznych, transportowych na rzecz poszkodowanych (potrzebujących).

W ramach działań zasileniowych występują sploty zdarzeń lub procesów, na 
które składają się odpowiednie łańcuchy działań3. Polegają one na wytwarza-
niu, gromadzeniu, przechowywaniu, obsługiwaniu, remontowaniu, dystrybucji, 
dowozie zasobów zasileniowych, utrzymywaniu i wykorzystaniu zasileniowej 
infrastruktury technicznej oraz świadczeniu innych usług zmierzających do od-
tworzenia wymaganego poziomu potencjału zasobów, jak również zapewnienie 
ludziom, urządzeniom i innemu sprzętowi warunków do normalnego funkcjo-
nowania.

Relacja działania zasileniowego traktowana jest jako predykat sześcioargu-
mentowy:

 D (x, y, z, a, b, c), (1)

gdzie: D – łańcuch działania zasileniowego:
x – sprawca (podmiot działania), np.: lekarz, przewoźnik, strażak;
y – tworzywo (pośrednik) działania, np.: środki medyczne, surowce, narzędzia;

2 S.E. Dworecki, J. Berny: Zarządzanie procesami logistycznymi (Wybrane zagadnie-
nia). Wydawnictwo Reprograf, Radom 2005, s. 58.

3 S.E. Dworecki: Zarządzanie logistyczne (Zarys podstawowych wiadomości). WSH, 
Pułtusk 1999.
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z – obiekt (przedmiot) działania, np.: ranny, odbiorca, płonący budynek;
a – operacja działania, np.: pomoc medyczna, dowóz, gaszenie pożaru;
b – rezultat działania, np.: (zamierzony i niezamierzony, główne i uboczne skut-
ki), np.: opatrzenie rannego, zmagazynowanie konkretnego elementu, ugaszenie 
pożaru; 
c – informacje (oczekiwany wynik działania) o potrzebach zasileniowych.

O jakości (skuteczności i efektywności) procesu zarządzania zasobami za-
silania logistycznego w sytuacji zagrożenia warunków egzystencjalnych osób 
i behawioralnych mienia decyduje wiarygodność informacji o zaistniałej sytua-
cji (miejscu, skali, intensywności, zasięgu zdarzenia itp.). Zarządzanie logistyką 
bezpieczeństwa sprowadza się do racjonalnego planowania i organizowania gro-
madzenia i wykorzystania zasobów zasileniowych (kalkulacja potrzeb i możli-
wości, czasu i przestrzeni). 

Racjonalność zarządzania działaniami zasileniowymi będzie też zależeć od 
stopnia koordynacji działań wszystkich podmiotów zajmujących się zapewnie-
niem bezpieczeństwa ludziom i możliwości funkcjonowania instytucji w stanach 
nadzwyczajnych, stąd w artykule zajęto się formacją Obrony Cywilnej i podmio-
tami bezpieczeństwa cywilnego. Wynika to z faktu, że w literaturze przedmiotu 
nie ma na dzień dzisiejszy jednolitego stanowiska w zakresie pojęcia i interpre-
tacji bezpieczeństwa cywilnego4, a co za tym idzie – trudno jest określić zadania 
zasilania logistycznego.

1. bezpieczeństwo cywilne�

Bezpieczeństwo cywilne to bezpieczeństwo osób, grup, wspólnot i orga-
nizacji cywilnych w każdych warunkach, wobec wszelkich zagrożeń6. Mia-
nem bezpieczeństwa określa się tu subiektywny stan świadomości oraz ciągły, 
 otwarty proces społeczny, w którym dzięki wierze (racjonalnemu przekonaniu) 

4 Zob.: C. Rutkowski: Sieć Bezpieczeństwa. Domeny, relacje, dylematy i szanse. WSZiP 
im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2009.

5 cywilny – civil, civis (łac. obywatel), dotyczy obywateli, ich stowarzyszeń, ich statusu 
społecznego, to osoba nie wojskowa i nie duchowna.

6 C. Rutkowski: op.cit., s. 17.
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o skuteczności planowanych i realizowanych działań własnych i innych podmio-
tów na rzecz kreowania oraz wykorzystywania szans bezpiecznego bytu i rozwo-
ju, a także dzięki posiadanym zdolnościom i działaniom ochronno-obronnym, 
istniejący lub prognozowany poziom zagrożeń nie wywołuje lęku, obaw, strachu 
o zachowanie (osiągnięcie) uznawanych wartości, realizację subiektywnie waż-
nych interesów i celów (ideał) lub mieści się w granicach akceptowanego przez 
podmiot ryzyka (rzeczywistości)7.

Bezpieczeństwo cywilne ma na celu zapobieganie wszelkiego rodzaju zagro-
żeniom oraz ochronę osób, mienia i środowiska przed wypadkami, klęskami 
żywiołowymi i katastrofami8. System bezpieczeństwa cywilnego (a więc i samo 
bezpieczeństwo cywilne) utożsamiane jest z systemem ochrony ludności i infra-
struktury krytycznej9.

Bezpieczeństwo cywilne obejmuje monitorowanie, identyfikację i przeciw-
działanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli, w tym procesy informacyjno-
-decyzyjne ratownictwa i zarządzania kryzysowego oraz skuteczne kierowanie 
działaniami ratowniczymi i reagowaniem kryzysowym.

Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom to ochrona ich mienia, ochrona środo-
wiska od zagrożeń powodowanych przez nagłe zdarzenia, takie jak10:
• pożary,
• awarie chemiczno-ekologiczne,
• katastrofy infrastruktury technicznej,
• wypadki i katastrofy drogowe, kolejowe i lotnicze,
• wypadki na wodzie, w tym poszukiwanie osób i przedmiotów zatopionych,
• klęski żywiołowe (w okresie pokoju i wojny)

to główne zadania KSRG.

7 Ibid. 
8 Ustawa nr 87-565 z 22 lipca 1987 roku w sprawie organizacji bezpieczeństwa cywil-

nego […] „Journal Officiel de la Republica Francaise” z 23 lipca 1987 roku. Przekład: http://
biuroe.sejm.gov.pl/teksty_pdf/bp-22.pdf

9 The System for Protection of Population and Critical Infrastructure (Civil Security), 
„Information & Security. An International Journal” 2005, vol. 17, s. 94. 

10 J. Kielin, A. Kielin: Standardy rozmieszczania jednostek ratowniczych w systemie 
ochrony ludności w Polsce – stan aktualny, propozycje zmian standaryzacji. Materiały 
z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI w. 
− inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. Warszawa 2007, s. 253−264.
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Liczbę jednostek niezbędnych do realizacji zadań ratowniczych na obszarze 
powiatu określa się w zależności od warunków lokalnych, a w szczególności od:
1) częstotliwości występowania pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejsco-

wych zagrożeń wymagających podjęcia akcji ratowniczych lub pomocniczych 
specjalistycznych czynności ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej,

2) powierzchni i ukształtowania terenu powiatu, sieci dróg i innych warunków 
mających wpływ na czas podjęcia działań ratowniczych,

3) gęstości zaludnienia na obszarze powiatu,
4) rozmieszczenia oraz możliwości taktyczno-technicznych sił i środków in-

nych jednostek ochrony przeciwpożarowej, służb i podmiotów ratowniczych 
działających na obszarze powiatu, wchodzących w skład krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego,

5) potrzeb określonych w planach ratowniczych powiatu11.
Wymienione wyżej zasady, jakimi należy się kierować przy rozmieszczaniu 

jednostek ratowniczo-gaśniczych nie precyzują, w jakim czasie pierwsza pomoc 
ratownicza powinna być udzielona.

2. zabezpieczenie logistyczne bezpieczeństwa cywilnego (na przykładzie gminy)

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gmi-
ny jest wójt. Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy12:
1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, rea-

gowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
2) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z za-

kresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
3) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjono-

wania gmin;

11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 kwietnia 1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych 
Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. 1999, nr 45, poz. 456. 

12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu two-
rzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania 
kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. 
Dz.U. 2002, nr 215, poz. 1818.
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4) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
5) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Wójt zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz sy-

stemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwaw-

cze i humanitarne;
6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obron-

nej państwa.
W zakresie zadań objętych przedsięwzięciami zasilania logistycznego wójt 

dysponuje:
a) Grupą zabezpieczenia logistycznego, która zajmuje się:

– opracowaniem i aktualizowaniem procedur zabezpieczenia logistycznego 
w ramach przydzielonych funkcji w zakresie dotyczącym poszczególnych 
jednostek organizacyjnych określonych w planie reagowania kryzysowe-
go i innych planach;

– utrzymaniem łączności z instytucjami pomocniczymi w danej funkcji;
– zabezpieczeniem logistycznym funkcjonowania gminnego zespołu rea-

gowania;
– podejmowaniem działań w celu odtworzenia zasobów i infrastruktury;

b) Grupą opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej, która zajmuje się: 
– opracowaniem i aktualizowaniem procedur zabezpieczenia opieki zdro-

wotnej i opieki socjalno-bytowej w ramach przydzielonej funkcji, w za-
kresie dotyczącym poszczególnych jednostek organizacyjnych określo-
nych w planie reagowania kryzysowego i innych planach;

– utrzymaniem łączności z instytucjami pomocniczymi w danej funkcji;
– koordynacją pomocy humanitarnej;
– współpracą z organizacjami charytatywnymi i społecznymi. 
Tak więc zakres zadań i zbiór realizowanych przedsięwzięć zasilania logistycz-

nego na szczeblu gminy planowany jest na potrzeby zarządzania kryzysowego.
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3. obrona cywilna

Obrona cywilna13 w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, struk-
turach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji 
państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobo-
wości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Siłą 
obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego 
kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. 

Zgodnie z prawem międzynarodowym14 obrona cywilna traktowana jest jako 
ochrona ludności przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych 
lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też 
zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Zgodnie z prawem krajowym obrona cywilna to:
• ochrona zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej,
• ochrona ludności cywilnej przed środkami rażenia, 
• ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
• ochrona dóbr kultury,
• współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środo-

wiska.
Według obowiązujących w Polsce unormowań prawnych obrona cywilna jest 

elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć: 
• o charakterze planistycznym, 
• organizacyjnym, szkoleniowym, 
• inwestycyjnym, 
• materiałowo-technicznym, 
• zaopatrzeniowym.

13 Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej określa między-
narodowe prawo wojenne, zwłaszcza Protokół dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji Genew-
skich z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ratyfikowany 
przez Polskę dopiero 19 września 1991 r. jako 110 państwo, mimo że była jego współautorem 
i współinicjatorem. 

14 Organizację oraz zasady przygotowania i realizację zadań obrony cywilnej regulują 
wewnętrzne przepisy każdego kraju. Normy międzynarodowego prawa wojennego mają za-
stosowanie przede wszystkim w okresie trwania konfliktu zbrojnego. 
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Przedsięwzięcia te są realizowane przez organa administracji rządowej i sa-
morządowej oraz inne jednostki organizacyjne. Jak widać, istota celów i zakres 
zadań są zbliżone do treści bezpieczeństwa cywilnego. 

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, 
strukturach i formach działania15. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami ad-
ministracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (nieza-
leżnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym spo-
łeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy 
obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się 
w sytuacji zagrożenia.

Celem systemu obrony cywilnej jest:
• ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr 

kultury;
• ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz 
• współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. 

Ponadto, w zakresie obowiązków obrony cywilnej leży organizowanie zajęć 
przysposobienia obronnego dla uczniów i studentów. Szefowie obrony cywilnej 
na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany 
obrony cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych w przy-
padku wystąpienia zagrożenia dla ludności. Stąd wynikają zadania realizowane 
w czasie pokoju i wojny:
a) zadania w czasie pokoju:

• planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań 
zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczno-
ści publicznej oraz dóbr kultury;

• wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmo-
wania ludności;

• przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w go-
towości do użycia;

• gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych 
dla formacji obrony cywilnej i ludności;

15 Por.: M. Z. Kulisz: Analiza bezpieczeństwa państwa na płaszczyźnie przedmiotowej. 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Radom 2008.
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• wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowni-
czy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń;

• systematyczne szkolenie w zakresie OC;
• współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 

oraz usuwanie ich skutków. 
b) zadania w czasie wojny:

• organizowanie ewakuacji ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;
• organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowej, udzielanie pomocy me-

dycznej poszkodowanym;
• organizowanie pomieszczenia i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;
• zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej;
• prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń;
• pomaganie w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotknię-

tych klęskami;
• pomaganie w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej;
• pomaganie w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do prze-

trwania;
• udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych  
i organizacji społecznych

Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorzą-
dowej są wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci 
miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 

Do zakresu ich działania należy kierowanie przygotowaniami i realizacją 
przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe i samorządowe, pod-
mioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na ich terenach16. 

Szefowie Obrony Cywilnej województw i gmin wykonują zadania obrony cy-
wilnej przy pomocy podległych im urzędów oraz powołanych w ich strukturach 
specjalistycznych komórek organizacyjnych:

16 Zob.: Kulisz M. Z.: Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym. Wyd. „Repro-
graf”, Radom 2009.
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• w województwach − przy pomocy Wojewódzkich Inspektorów Obrony Cy-
wilnej i Wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności itp., 

• w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców − Miejskich Inspektoratów Obrony 
Cywilnej, Wydziałów Zarządzania Kryzysowego itp., 

• w pozostałych gminach − pracowników do spraw obrony cywilnej. 
Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są 

ich właściciele lub kierownicy. Organizacje społeczne wykonują zadania obrony 
cywilnej w zakresie wynikającym z ich statusów i programów działania. Zasa-
dy i sposoby realizacji są uzgadniane w porozumieniach zawieranych przez ich 
naczelne organy z szefem Obrony Cywilnej Kraju. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w gminach i zakładach pracy tworzy się: 
• formacje obrony cywilnej ratownictwa ogólnego; 
• formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych.

4. zabezpieczenie logistyczne obrony cywilnej

Ratownictwo − działania ratownicze prowadzą utworzone w czasie pokoju 
formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań związanych z ra-
townictwem ogólnym, przeciwpowodziowym, budowlanym, komunalnym, ener-
getycznym, przeciwpowodziowym, chemicznym i inne we współdziałaniu z pro-
fesjonalnymi służbami ratowniczymi (Policja, PSP, OSP, GOPR, WOPR i inne). 
Przy czym formacje obrony cywilnej realizują przedsięwzięcia pomocnicze.

Działanie służb medycznych, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę re-
ligijną, polega na zapewnieniu ochrony zdrowia i udzieleniu pomocy medycznej 
poszkodowanym w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Walka z pożarami − prowadzeniem prac gaśniczo-ratunkowych w obronie 
cywilnej zajmują się specjalne oddziały i pododdziały przeciwpożarowe, oparte 
głównie na strukturach ochotniczych straży pożarnych w gminach i sołectwach. 
Prace te mogą również prowadzić w ramach swych możliwości inne formacje obro-
ny cywilnej jako pomocnicze działania ratownicze pod kierunkiem PSP lub OSP.

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań zabezpieczenia logistyczne-
go, mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mie-
nia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji w przypadku wystąpienia wszel-
kiego rodzaju zagrożeń. Jej prowadzenie może mieć miejsce w różnych stadiach 
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zdarzeń niebezpiecznych. Najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszko-
dowanych lub bezpośrednio zagrożonych (także mienia) po wystąpieniu zdarze-
nia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia) w obiektach 
lub na terenach. Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. 
przed wystąpieniem zdarzeń niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna 
itp.) lub groźbą prowadzenia działań militarnych w razie wojny. Ewakuacja może 
być przeprowadzana planowo lub doraźnie.

W sposób planowy przewiduje się ewakuować ludność:
• z przewidywanych rubieży działań bojowych wojsk,
• z rejonów powodziowych, zatopień w wypadku ewentualnej awarii zapór 

wodnych i osuwisk,
• z rejonów zagrożonych pożarem,
• z osiedli przyległych do zakładów posiadających toksyczne środki przemy-

słowe,
• z osiedli w pobliżu celów wojskowych.

W sposób doraźny może być ewakuowana ludność z rejonów prowadzenia 
akcji ratunkowych.

Organem planującym i przygotowującym ewakuację/przyjęcie ludności na 
terenie gmin są wójtowie lub burmistrzowie/prezydenci miast. Organem koor-
dynującym planowanie i prowadzenie ewakuacji/przyjęcia ludności na terenie 
powiatu jest starosta, a na terenie województwa wojewoda. Dla sprawnego prze-
prowadzenia ewakuacji/przyjęcia ludności organizuje się następujące elementy 
zabezpieczenia:
• Wojewódzki Zespół Kierowania Procesem Ewakuacji/Przyjęcia Ludności,
• Powiatowe zespoły kierowania procesem ewakuacji/przyjęcia ludności,
• Gminne zespoły kierowania procesem ewakuacji/przyjęcia ludności.

W rejonach objętych ewakuacją organizuje się:
• punkty ewidencyjno-informacyjne /PEI/,
• punkty zbiórki /PZb/,
• punkty załadowcze /PZ/,
• punkty pomocy medycznej /PPM/.

Na trasach ewakuacji organizuje się: 
• punkty pomocy medycznej /PPM/,
• punkty pomocy technicznej /PPT/,
• posterunki regulacji ruchu /PRR/.
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W docelowym miejscu przeznaczenia organizuje się: 
• punkty wyładowcze,
• punkty rozdzielcze,
• zabezpieczenie ochronne,
• system aprowizacji.

Do przeprowadzenia ewakuacji i zabezpieczenia warunków bytowych lud-
ności wykorzystuje się siły i środki własne gmin oraz siły, transport i obiekty 
w ramach nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych.

Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych − blokada (izolacja) ob-
szarów objętych sytuacją kryzysową może wynikać z potrzeby: zapobieżenia ak-
tom grabieży mienia, izolacji terenu, na którym wystąpiła epidemia bądź skaże-
nia, ewidencji ruchu pojazdów i osób, wystawiania zaświadczeń i przepustek na 
wjazd do blokowanych stref (obszarów), kontroli sanitarnej itp. 

Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia obejmuje przygoto-
wanie lokali zastępczych lub warunków do okresowego zamieszkania oraz po-
moc w gromadzeniu środków żywnościowych, leków, odzieży i innych środków 
niezbędnych do przetrwania.

Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności pub-
licznej, pomoc dla przywracania i utrzymywania porządku w strefach dotknię-
tych klęskami organizuje się zgodnie z zarządzeniem właściwego terenowo szefa 
obrony cywilnej w przypadku, gdy etatowe służby zapewniające funkcjonowanie 
urządzeń nie są w stanie w pełni realizować swych zadań. W tym celu szefowie 
obrony cywilnej w czasie pokoju powołują i tworzą specjalne formacje obrony 
cywilnej, takie jak: ratownictwa energetycznego, budowlanego i inne.

Doraźne grzebanie zmarłych organizuje się w przypadku masowych zgo-
nów lub dużej liczby zabitych, w celu zapobieżenia epidemii bądź ograniczenia jej 
rozprzestrzeniania. Czynności związane z grzebaniem zmarłych wykonują odpo-
wiednie służby komunalne i sanitarne. Do realizacji tego zadania terenowi sze-
fowie obrony cywilnej mogą wykorzystać do pomocy formacje obrony cywilnej.

Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania polega na określe-
niu minimalnego zapasu żywności i dóbr, gwarantującego przeżycie ludności 
oraz funkcjonowanie zakładu pracy, gminy, powiatu, województwa i państwa, 
a także na planowanym gromadzeniu i rozśrodkowaniu ich zasobów utrzymy-
wanych w gospodarstwach domowych oraz ratowaniu ich przed zniszczeniem 
lub skażeniem w przypadku wystąpienia zagrożeń.
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Produkty żywnościowe, płody rolne, pasza i woda muszą być odpowiednio za-
bezpieczone przed skażeniem środkami promieniotwórczymi, toksycznymi środ-
kami trującymi i bojowymi środkami trującymi. Sposoby ochrony są następujące: 
• zagwarantowanie odpowiednich warunków przechowywania, 
• przygotowanie odpowiednio wcześniej indywidualnych zapasów żywności 

nie skażonej, 
• zastosowanie odpowiednich opakowań. 

Zapasy te winny być przechowywane w odpowiednio urządzonych oraz 
uszczelnionych pomieszczeniach. 

W ochronie wody pitnej przed skażeniem uwzględnia się przede wszystkim: 
• przygotowanie indywidualnych zapasów wody nie skażonej, 
• zabezpieczenie źródeł poboru i ujęć wody. 

Aby móc oszacować ryzyko gromadzonych zasobów zasileniowych, koniecz-
ne jest posiadanie określonych informacji czy danych. Podstawowym celem 
szacowania ryzyka jest ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz 
skutków, które może spowodować, stąd propozycja oszacowania ryzyka na pod-
stawie danych i informacji możliwych do zdobycia. One też stanowią podstawę 
do procesu zarządzania zabezpieczeniem logistycznym w zakresie kalkulowania 
potrzeb i możliwości zasileniowych oraz planowania czasu i przestrzeni dysloka-
cji zasobów i ich wykorzystania w akcji ratowniczej. Pozwoli to ustalić hierarchię 
zagrożeń na danym terenie, a w konsekwencji, na zaplanowanie priorytetowego 
użycia sił i środków do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia.

5. zadania systemu zarządzania zabezpieczeniem logistycznym

System logistyczny to zintegrowany system zarządzania łańcuchami prze-
pływów materiałowych zabezpieczających racjonalne warunki egzystencjalne 
i behawioralne podmiotu, umożliwiający optymalizację tych przepływów, m.in. 
poprzez symulację komputerową, automatyczną identyfikację jednostek ładun-
kowych, elektroniczną wymianę informacji oraz kompleksowy rachunek ekono-
miczny w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa.

Obszary działań zabezpieczenia logistycznego:
1. Logistyka zaopatrzenia.
2. Logistyka produkcji.
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3. Logistyka dystrybucji.
4. Logistyka serwisu.
5. Logistyka odpadów (recykling i utylizacja).
6. Zarządzanie przepływami materiałowymi.
7. Magazynowanie dóbr rzeczowych.
8. Tworzenie infrastruktury magazynowej.
9. Transport materiałów.
10. Gospodarka opakowaniami.
11. Eksploatacja.
12. Rekultywacja skażonego środowiska.
13. Usługi specjalne.

Logistyka zaopatrzenia 
− lokalizacja źródeł zaopatrzenia,
− harmonogram czasowy zakupów,
− określenie (rozpoznanie, negocjacje) cen,
− utrzymywanie zapasów materiałów,
− kontrola jakościowa dostaw.

Strategia zaopatrzenia może być scharakteryzowana za pomocą następują-
cych składników:
− czas dostawy,
− niezawodność dostawy,
− gotowość dostawy,
− jakość dostawy,
− elastyczność dostawy,
− wyspecjalizowanie dostawy.

Logistyka produkcji
− eliminacja zbędnych manipulacji materiałowych,
− redukowanie odległości przemieszczania do absolutnego minimum, przy-

śpieszenie czynności manipulacyjnych przez organizowanie standardowych 
przepływów bez wąskich gardeł, 

− redukowanie ilości materiałów w procesie produkcyjnym.
Logistyka dystrybucji

− utrzymywanie zapasów wyrobów gotowych,
− lokalizacja magazynów dystrybucyjnych,
− organizacja kanałów dystrybucyjnych,
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− wybór środków transportu,
− optymalizacja dróg transportowych.

Logistyka serwisu
− zaopatrywanie nabywców w części zamienne,
− czynności posprzedażne (usługi reklamacyjne),
− obsługa zwrotów towarowych.

Logistyka odpadów (recykling i utylizacja)
− transport oraz składowanie odpadów, które nie mogą być zużyte w innych 

procesach, zarządzanie przepływem odpadów do miejsc ich powtórnego wy-
korzystania w procesach produkcyjnych lub utylizacyjnych,

− zagospodarowanie odpadów (piasek z umocnień – rekultywacja; worki – uty-
lizacja; skażona odzież − dezynfekcja, utylizacja; padłe zwierzęta – utyliza-
cja przez spalanie; gruz budowlany − kruszywo pod szlaki komunikacyjne; 
środki opatrunkowe i medyczne – utylizacja.
Zarządzanie przepływami materiałowymi

− przekazywanie i realizacja zamówień handlowych dotyczących materiałów,
− opracowanie zleceń materiałowych,
− analiza zamówień materiałowych,
− wykorzystywanie środków informacji w obsłudze zamówień i zarządzaniu 

przepływami materiałowymi,
− sterowanie przepływami produkcji i dystrybucji,
− zarządzanie przepływami produkcji i dystrybucji.

Magazynowanie dóbr rzeczowych
− ustalenie struktury i ilości towarów przeznaczonych do magazynowania,
− ustalenie wielkości dostaw oraz cyklu dostaw,
− ustalenie poziomów norm zasobów magazynowania,
− określenie poziomów „zapasów bezpieczeństwa”,
− ustalenie sposobów kontroli stanu zapasów materiałowych,
− sporządzenie prognoz potrzeb materiałowych,
− recykling i utylizacja zużytych zapasów,
− odtwarzanie zapasów.

Tworzenie infrastruktury magazynowej
− wybór lokalizacji, charakteru, potencjału i wielkości obszaru obsługiwanego 

przez magazyny,
− projektowanie systemów magazynowych,
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− dobór wyposażenia technicznego dla potrzeb składowania i czynności maga-
zynowych,

− synteza układów automatycznej identyfikacji ładunków i elektronicznej wy-
miany informacji,

− eksploatacja magazynów i ich infrastruktury,
− dobór technologii magazynowania,
− organizacja obsługi środków transportu w magazynach oraz ich otoczeniu,
− organizacja prac związanych z kompletowaniem, sortowaniem, kodowaniem 

itp. materiałów,
− organizacja pracy personelu,
− przyjmowanie, wydawanie i przetwarzanie informacji zawartych w doku-

mentach obrotu towarowego.
Transport materiałów

− dobór środków transportowych do określonych zadań przemieszczania i ma-
nipulacji materiałów;

− ustalenie warunków automatyzacji i robotyzacji procesów przeładunku 
i transportu materiałów;

− organizacja przewozów kombinowanych;
− organizacja procesu spedycji;
− optymalizacja łańcuchów transportowych.

Gospodarka opakowaniami
− ustalenie warunków spełniania funkcji logistycznych przez opakowania;
− tworzenie normowo opakowanych jednostek ładunkowych (pakiety, pojem-

niki, palety, kontenery);
− gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi oraz 
− recycling lub utylizacja opakowań zużytych.

Eksploatacja
− utrzymywanie w stanie zdatności zasobów zasileniowych, urządzeń 

i obiektów;
− sporządzanie grafu eksploatacji środków transportowych i innych obiektów;
− przeglądy i obsługiwania techniczne.

Rekultywacja skażonego środowiska
− gleby (rekultywacja drogą chemiczną, rekultywacja drogą biologiczną);
− wody (rekultywacja metodami mechanicznymi, rekultywacja metodą biolo-

giczną, rekultywacja metodami chemicznymi);
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Usługi specjalne 
− zapewnienie warunków egzystencjalnych ludności poszkodowanej;
− ewakuacja poszkodowanych z miejsca zagrożenia;
− pomoc w ratowaniu dóbr materialnych niezbędnych do przetrwania;
− zapewnienie warunków do funkcjonowania elementów systemu infrastruk-

tury krytycznej;
− doraźne grzebanie zmarłych.

W procesie zabezpieczenia logistycznego bezpieczeństwa cywilnego koniecz-
ne staje się stosowanie strategii logistycznych:
• strategia funkcjonalna – strategia rozciągająca się na różne funkcje logi-

styczne podmiotu (instytucji),
• strategia systemowa – orientacja na systemowe myślenie logistyczne w skali 

całego podmiotu (instytucji) i jego otoczenia,
• strategia integrująca (zintegrowana) – strategia zintegrowana i wspomaga-

jąca funkcjonowanie pozostałych strategii podmiotów kooperujących (insty-
tucji) z ich otoczeniem.
Strategia logistyczna powinna spełniać następujące warunki:

• powinna być spójna z pozostałymi strategiami funkcjonalnymi instytucji 
i razem z nimi tworzyć optymalną kombinację działań dla wprowadzenia 
strategii zintegrowanej,

• musi obejmować wszystkie zakresy działalności instytucji i harmonizować je 
w aspektach logistycznych,

• powinna zapewnić racjonalne warunki realizacji zadań zasilania logistycz-
nego podmiotu (instytucji) skoordynowanych z jego otoczeniem.

podsumowanie

Rozwój nowoczesnych technologii17, wspomagających służby państwowe w re-
alizacji strategicznych zadań zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzy-
sowych, ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wiele sektorów gospodarki 
oraz służb państwowych. W zakresie technologii komputerowego wspomagania 

17 Z. Mierczyk: Zaawansowane technologie monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa. 
http://www.ptib.pl/component/remository/?func=startdown&id=90 Dostęp 12.12.2010 r.
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procesów informacyjno-decyzyjnych ratownictwa, zarządzania kryzysowego 
oraz systemów dowodzenia polską specjalnością mogą być: środowisko progra-
mowe do wytwarzania oprogramowania użytkowego, powielarne, zunifikowane 
moduły programowe wspomagające procesy zasileniowe, stanowiące komponen-
ty przy tworzeniu systemów, a także ich wytwarzanie. Wyselekcjonowane tech-
nologie, na rozwoju których powinien zostać skoncentrowany wysiłek badawczy 
jako strategiczne i stanowiące w przyszłości polską specjalność. 

Analiza celów i zadań Obrony Cywilnej oraz przegląd poglądów na temat 
zabezpieczenia logistycznego bezpieczeństwa cywilnego realizowanych przez in-
stytucje administracji publicznej, pozwala wyciągnąć wniosek, iż zakres przedsię-
wzięć przypisywanych tym podmiotom jest zbliżony. Zarówno formacje Obrony 
Cywilnej, jak i potencjał bezpieczeństwa cywilnego ma skutecznie zapewnić wa-
runki egzystencjalne i behawioralne poszkodowanym osobom oraz instytucjom 
wyższej użyteczności. Nie widzi się zatem uzasadnienia dla tworzenia dla nich 
odrębnej (specjalnej) teorii zarządzania zabezpieczeniem logistycznym bezpie-
czeństwa cywilnego. Prace powinny pójść raczej w kierunku określenia zakresu 
integracji18 działań i metod współdziałania w konkretnym zdarzeniu. 

W dobie zwiększonej liczby potencjalnych zagrożeń potrzeba podjęcia na-
tychmiastowych działań zabezpieczenia logistycznego podmiotu (ludzi, mienia, 
infrastruktury technicznej) może mieć miejsce o wiele częściej niż wydawać by się 
mogło. Profesjonalne służby odpowiadające za bezpieczeństwo obywateli nie są 
zaś w stanie zjawić się od razu w miejscu wystąpienia sytuacji kryzysowej. Rów-
nież zarządzający, na którym spoczywa ustawowa odpowiedzialność za zarządza-
nie obiektem w takich sytuacjach – jeżeli nie jest specjalistą z dziedziny ochrony 
– nie będzie potrafił zarządzać tego typu akcją19. Nie będzie mógł nawet podjąć 
właściwej (skutecznej) interwencji. Takie zadanie wymaga odpowiedniego przy-
gotowania − zdobycia kierunkowej wiedzy na poziomie specjalistycznej uczelni, 
np.: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Akademii Obrony Narodowej, czy Woj-
skowej Akademii Technicznej. W Polsce nie ma menedżerów bezpieczeństwa, 

18 P. Blaik: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. 
PWE, Warszawa 1996.

19 M. Kryłowicz: Kto ma zarządzać działaniami operacyjnymi, a kto interweniować 
podczas pierwszych chwil trwania sytuacji kryzysowej, W: Ochrona mienia i informacji. 
Wydanie specjalne, 2005, s. 31−34 oraz W: Kształcenie  zawodowe  w  teorii  i  praktyce  edu-
kacyjnej  [red. nauk.] A. Kusztelak,  A. Zduniak,  tom  II,  s. 326−330. 
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którzy posiadaliby zarówno praktykę, jak i wykształcenie wyższe z zakresu za-
rządzania bezpieczeństwem, a tym bardziej logistyką bezpieczeństwa cywilnego, 
a tylko tacy szefowie (kierownicy) mogliby podejmować skuteczne działania.
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s u m m a r y

prof. dr hab. inż. Stanisław E. DWORECKI

management of civil defence logistics – 
general approach to the problem

It the analysis of tasks connected with logistic supply, the Civil Defence, as 
well as crisis management of public administration tasks were introduced. The 
presented tasks are discussed in situation of catastrophic events threatening 
people’s life, property and affecting normal living. Splitting means and measures, 
centres as well as doubling the tasks do not favour effective management in case 
of emergency with potential of logistic supply.

There is a need to introduce uniform and integrated system of services 
responsible for prevention, response, recovery, minimalization of the disaster 
effects which will also permit to adapt the system of logistic supply rational 
management.
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diagnozowanie niesprawności informacji  
w aspekcie jej przydatności w procesie decyzyjnym

W artykule podkreślono znaczenie potrzeby informacyjnej 
oraz związanej z nią luki informacyjnej. Omawiając potrze-
by informacyjne pokreślono ilość, jakość, zakres tematyczny 
oraz sposób przekazywania informacji. Występujące w tych 
zjawiskach nieprawidłowości, nazywane dolegliwościami lub 
„chorobami” informacji, przeanalizowano w dwóch płaszczy-
znach: informacji jako produktu i informacji jako procesu.

The article emphasizes the importance of information and 
related information gap. While discussing the information 
needs the quantity quality scope and means of transmission 
were stressed. Phenomena occurring in these anomalies, 
symptoms or information, diseases were analyzed in two ways: 
as a product of information and information as a process. 

1. wstęp

Współczesne organizacje funkcjonują w środowisku informacyjnym, w którym 
bardzo szybko wzrasta liczba źródeł pozyskiwania informacji, rośnie różnorodność 
dostępnych informacji, wzrasta intensywność strumieni informacyjnych oraz po-
trzeba stosowania nowoczesnych technologii informatycznych. Sytuacja taka rodzi 
specyficzne obszary i problemy związane z właściwym doborem i przetwarzaniem 
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niezbędnych informacji. Przystępując do rozwiązania tych problemów, miejmy na 
uwadze treść jednego z wielu aforyzmów nieżyjącego już pisarza Stefana Garczyń-
skiego: „Jakość życia jednostek i społeczeństwa zależy przede wszystkim od jakości 
przyswajanych i wykorzystywanych informacji (…) Mówi się, że informacja może 
czasem zastąpić inteligencję, choć inteligencja nie może zastąpić informacji (…) 
Tylko ignorant sądzi, że ma dość informacji, by opiniować, choć ich nie ma, i tylko 
głupiec sądzi, że sam dla siebie jest wystarczającym źródłem informacji”1. Zatem, 
racjonalne działania w sferze informacyjnej organizacji wymagają zidentyfikowa-
nia potrzeb informacyjnych organizacji2, w tym ustalenie:
– rodzaju potrzebnych informacji oraz ich cech jakościowych i ilościowych;
– cykliczności potrzeb i ich intensywności;
– stopnia niezbędności informacji;
– dających się przewidzieć zmian w zakresie tych potrzeb w czasie;
– przewidywanych grupowań i przekrojów wyników.

Potrzeby informacyjne kształtuje rodzaj rozwiązywanego zadania Q oraz 
wiedza i doświadczenie użytkownika U. Określane są zależnością:

 〈 〉 ⇒ ⇒ ∪, , uU Q M I I L   (1)

gdzie: 
U – użytkownik poszukujący informacji;
Q – zadanie (problem) rozwiązywany przez użytkownika U;
M – metody, które U zamierza zastosować do rozwiązania zadania Q;
I – informacje potrzebne dla użytkownika U do rozwiązania zadania Q przy 

stosowaniu metod M;
Iu – informacje, które użytkownik U już ma; 
L – informacje potrzebne do rozwiązania zadania Q, a użytkownik U ich nie ma.

Jak wynika z powyższego, potrzeby informacyjne I dają się podzielić na dwa 
podzbiory: podzbiór informacji posiadanych przez użytkownika – Iu oraz pod-
zbiór informacji brakujących użytkownikowi – L.

1 Garczyński S.: Z informacją na bakier. Warszawa 1984, s. 7.
2 Potrzeba informacyjna to skutek właściwości człowieka, polegającej na posiadaniu in-

formacji ze względu na prestiż, szacunek, potrzebę samorealizacji itp. Człowiek, odbierając 
rozmaite bodźce, zaspokaja tego rodzaju potrzeby. Są mu one potrzebne jak pokarm, woda 
i powietrze, a ich brak staje się nie do zniesienia.
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Zbiór L nazywany jest luką informacyjną. Ważniejsze cechy tego zbioru: 
– Luka jest zawsze „czyjąś” luką. Dotyczy konkretnego użytkownika i rozwią-

zywanego przez niego problemu.
– Jest zmienna w czasie: czas wpływa na treść i uwarunkowania rozwiązania 

zadania Q, zmienia również zasoby wiedzy użytkownika U. 
– Rozmytość granic zbioru L. Niemożliwe jest jednoznaczne określenie infor-

macji potrzebnych do rozwiązania zadania Q.
– Luka L to zbiór potrzebnych, lecz nieznanych informacji zróżnicowanych 

pod względem treści. 
Pozyskanie informacji wypełniających lukę wiąże się z ponoszeniem odpo-

wiednich kosztów: im luka obszerniejsza, tym koszty będą rosły wraz z dąże-
niem do jej wypełnienia. Od pewnego momentu ponoszenie dalszych kosztów 
może stać się nieopłacalne. W zachowaniu człowieka występuje hierarchiza-
cja wszelkich potrzeb, w tym również informacyjnych. W konsekwencji lukę 
L informacyjną można podzielić na dwa podzbiory: podzbiór Lk informacji 
koniecznych oraz podzbiór Lp informacji pożądanych (uzupełniających). Im 
większe mogą okazać się straty z powodu podjęcia błędnych decyzji spowodo-
wanych brakiem informacji, tym bardziej zasadne staje się dążenie do powięk-
szenia zbioru Lk.

W różnorodności zagadnień związanych z dążeniem do zaspokojenia potrzeb 
informacyjnych występują pewne nieprawidłowości, nazywane dolegliwościami 
lub „chorobami” informacji. Tego rodzaju patologie informacyjne można roz-
patrywać w dwóch płaszczyznach: informacji jako produktu i informacji jako 
procesu3. Informacja jako produkt może doznawać następujących schorzeń: 
nadmiaru, dwuznaczności, „anemii”, niespójności i nieodpowiedniej prezenta-
cji. W odniesieniu do informacji jako procesu wyróżniają takie „choroby”, jak: 
niewiarygodność, „utrata pamięci”, dystorsja, brak sprzężenia zwrotnego i „za-
wał informacyjny”.

3 Podział taki przyjęli autorzy francuscy [Lesca H., Lesca E., 1995]; za Z. Martyniukiem 
(red.): Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Studia i wyniki badań 
empirycznych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.  
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2. niedomagania informacji jako produktu

Przeciążenie informacyjne4 występuje wówczas, gdy decydent otrzymuje 
znacznie więcej informacji niż może wykorzystać. Przeciążenie informacyjne 
może powodować: 
– wydłużenie czasu potrzebnego na wyszukiwanie informacji,
– zwiększenie kosztów przetwarzania informacji,
– zwiększenie niespójności informacji,
– obniżenie motywacji użytkownika.

Powszechnie wiadome jest, że przeciążenie informacyjne odbija się ujemnie 
na jakości podejmowanych decyzji i jakości procesu decyzyjnego. Dotyczy to 
przede wszystkim precyzji podejmowanych decyzji oraz czasu trwania procesu 
decyzyjnego.

Każdy z nas niejednokrotnie wyrzucał do kosza otrzymane teksty jako zu-
pełnie nieprzydatne z punktu widzenia wykonywanej funkcji. A ile godzin spę-
dzaliśmy na różnego typu naradach i zebraniach, słuchając informacji, które 
ocenialiśmy jako całkowicie nieużyteczne? 

Na tle powyższego rysują się dwie podstawowe przyczyny przeciążenia infor-
macyjnego stanowisk kierowniczych. Po pierwsze – nie określa się precyzyjnie 
potrzeb informacyjnych, po drugie – brak stanowisk odpowiedzialnych za ocenę 
przydatności upowszechnianych informacji i eliminację informacji nieużytecz-
nych. Precyzyjne określenie kto, kiedy i jakie informacje otrzymuje w danej or-
ganizacji stanowić powinno zatem pierwszy krok w terapii przeciążenia infor-
macyjnego. 

Inną odmianą przeciążenia informacyjnego jest dublowanie informacji na 
różnych nośnikach wypełnianych przez tę samą osobę lub nadmiar informacji 
zbędnych, które musi przyswajać sobie osoba otrzymująca kierowany do niej 
 dokument. 

Dwuznaczność informacji – występuje wtedy, gdy dana osoba może inter-
pretować na różne sposoby tę samą informację bez możliwości ustalenia, któ-

4 Nadmiar informacji określany jest niekiedy mianem redundancji, która polega na 
tym, że dana informacja posiada pewien nadmiar nie wpływający na wzbogacenie treści, 
którą niesie.
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ra interpretacja jest dobra. Jej przyczyny są rozmaite, nieraz bardzo prozaiczne. 
Wśród nich znajdują się coraz powszechniejsze używanie różnego rodzaju skró-
tów, podawanie liczb bez wskazania jednostki miary, stosowanie różnego rodzaju 
żargonów (np. żargonu informatycznego). W zapobieganiu dwuznaczności po-
magają specjalne słowniki, zawierające jednoznaczne definicje różnego rodzaju 
informacji, jak również zwrot informacji dwuznacznej do jej nadawcy oraz sto-
sowanie odpowiednich nośników informacji, które wykluczają lub ograniczają 
ich dwuznaczność. Jednakże dwuznaczności informacyjnej najlepiej zapobiega 
bezpośredni kontakt nadawcy i odbiorcy – występuje wówczas możliwość na-
tychmiastowego sprzężenia zwrotnego. Ponadto mogą być wówczas użyte różne 
środki ekspresji jednocześnie, np. obok głosu nadawcy, jego gesty, mimika itp.

Anemia informacyjna lub osłabienie „pola widzenia” – jest „chorobą” prze-
ciwstawną do przeciążenia informacyjnego; występuje tu ubóstwo informacji, 
zwane też osłabieniem „pola widzenia”, czyli ilości informacji, jaką dysponuje 
przedsiębiorstwo na dany temat. Jeśli „tematem” będzie np. dostawca X, to wtedy 
mówi się o polu widzenia dostawcy X. Konkretyzacją pola widzenia jest lista in-
formacji odnoszących się do danego tematu. Tego rodzaju lista może być bogata 
lub uboga i wówczas pojawia się anemia informacyjna. „Choroba” ta może mieć 
różne stopnie nasilenia: 
– najłagodniejsza postać − informacje względnie bogate, ale częściowo zdezak-

tualizowane;
– stadium poważniejsze – informacje zróżnicowane, rozproszone i niekom-

pletne; niemożliwe uporządkowanie zbiorów;
– najcięższa odmiana anemii − krańcowe ubóstwo informacji, które prowadzi 

przedsiębiorstwo do quasi-ślepoty.
Anemia informacyjna przybiera postać niepewności informacyjnej, jeśli 

w danym polu widzenia wystąpi niekompletność informacji. Należy podkre-
ślić, iż niekompletność w zarządzaniu informacjami zawsze ma ściśle określony 
układ odniesienia (np. klient, produkt itp.). 

Zdaniem przytaczanych autorów francuskich główna przyczyna anemii in-
formacyjnej tkwi w stylu zarządzania. Są szefowie, którzy uważają się za intuicjo-
nistów. Wydaje się im, że „czują” sytuacje decyzyjne bez wnikania w szczegółowe 
raporty, zwłaszcza jeżeli są sformalizowane. Autor artykułu nie neguje roli in-
tuicji w podejmowaniu decyzji. Uważa jednak, że „wyczucie” kierownicze może 
być skuteczne tylko do pewnych granic, po przekroczeniu których dochodzi 
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do anemii informacyjnej, stwarzającej problemy kadrze kierowniczej. Do przy-
czyn anemii informacyjnej zaliczyć również można nadmierne rozczłonkowanie 
zadań w procesie zarządzania i brak całościowego ujęcia informacji posiadanych 
przez przedsiębiorstwo.

Przekłamanie informacyjne jest kolejnym schorzeniem informacji, występu-
jącym oprócz typowych, wyżej scharakteryzowanych „chorób” informacji. Wystę-
puje wówczas, gdy w nośniku informacji podaje się inną treść informacyjną niż to 
wynika z nagłówka odpowiedniej rubryki. Przykładowo, w rubryce opisanej „sto-
pień, imię i nazwisko” zapisujemy tylko „stopień i nazwisko”. Inny rodzaj przekła-
mania zachodzi wówczas, gdy w jednym dokumencie, ale w różnych jego częściach, 
podaje się dwie różne treści informacyjne, odnoszące się do tego samego kontekstu. 

Ocena jakości nośników informacji − w praktyce wykorzystywane są dwa 
podstawowe kryteria, a mianowicie przydatność w użytkowaniu oraz poręcz-
ność. Rozpatrywane są w odniesieniu do formularza zarówno w postaci wyjścio-
wej, jak i formularza przekształconego w dokument.

Formularz w postaci wyjściowej jest tym przydatniejszy, im układ rubryk jest 
bardziej przejrzysty i logiczny, dostosowany rozmiarami do wypełniania ręcz-
nego lub mechanicznego, skontrastowany barwnie w stosunku do tła całości itp. 
Jest on tym poręczniejszy, im format jest bardziej zredukowany, a układ rubryk 
całościowy, np. jednostronny. 

W przypadku dokumentu o przydatności decyduje przede wszystkim jego 
czytelność, która zmniejsza się, gdy występują w nim skreślenia, litery lub cyfry 
nanoszone są zbyt drobnym charakterem pisma lub zbyt małą czcionką albo wy-
stępuje zbytnie zagęszczenie danych. Podobna sytuacja występuje w przypadku 
odwrotnym, gdy tylko nieliczne rubryki są wypełnione. Poręczność dokumentu 
to przede wszystkim łatwość jego odnajdywania, manipulowania nim w użytko-
waniu, wreszcie ekonomiczność archiwizowania.

Wiele formularzy tworzymy sami. Mając na uwadze ich przydatność i właściwy 
poziom, przyjmijmy za W.A. Bocchino [1972]5 kilka wskazówek pomocniczych:
– im prostszy jest układ formularza, tym łatwiej go wypełnić,
– kolejność elementów informacji powinna być logiczna,
– ilość tekstu powinna być jak najmniejsza,
– formularz powinien mieć zachęcający „wygląd zewnętrzny”.

5 Bocchino W.A.: Studia z prognostyki społecznej. Warszawa 1972, s. 121.
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3. niedomagania informacji jako procesu

Zaleganie informacji – stosując analizę wartości do racjonalizacji procesów 
informacyjnych w koncernie Simensa w Monachium ok. połowy lat osiemdzie-
siątych zeszłego wieku stwierdzono, że 95% czasu trwania procesów informa-
cyjnych w tym przedsiębiorstwie to czas zalegania informacji, a tylko 5% to czas 
związany z ich przetwarzaniem i wykorzystaniem. Przyczyny tej epidemicznej 
„choroby” informacji są różnorodne. Jedną z nich jest przeciążenie informa-
cyjne. Dotyczy to tych punktów obiegowych w procesie informacyjnym, które 
są wyposażone w uprawnienia decyzyjne. Inną przyczyną zalegania informacji 
w tych punktach jest nadmierne rozczłonkowanie procesów informacyjnych. 
Stwierdzona wówczas np. niekompletność informacji w komórce X powoduje ko-
nieczność ich uzupełnienia przez komórkę Y, co wpływa nie tylko na powstanie 
dodatkowych kosztów, ale także wydłuża czas zalegania informacji w komórce X. 

„Dystorsja” informacji − termin wywodzi się od łacińskiego słowa distor-
tio (wykręcenie), oznacza wadę układu optycznego prowadzącą do skrzywienia 
obrazu. W zarządzaniu informacją ‘dystorsja’ oznacza sytuację, w której dwie 
osoby (lub więcej) w różny sposób interpretują tę samą informację. Jest ona bar-
dziej złożonym przypadkiem dwuznaczności informacji (jedna osoba w różny 
sposób może interpretować daną informację). „Dystorsja” informacji to świado-
ma lub nieświadoma deformacja informacji w trakcie jej przepływu przez kolej-
ne punkty obiegowe. 

Zawał informacyjny − rozwój takich metod zarządzania produkcją, jak JiT 
czy „zero stock” doprowadził do tego, że pewne produkty mogą być obecnie do-
starczane nawet do najodleglejszych miejsc na świecie w ciągu zaledwie kilku-
dziesięciu godzin. Okazuje się, że za szybkością przepływów logistycznych nie 
nadążają przepływy informacyjne. Często informacja towarzysząca produktowi 
dociera do odbiorcy dopiero po kilku lub kilkunastu dniach. Dzieje się tak nawet 
w sytuacjach, gdzie informacje dobrej jakości są zlokalizowane w określonych 
punktach obiegowych, ale nie są w odpowiednich momentach przesyłane, tak 
jakby nastąpiło zatkanie kanału informacyjnego. Najczęściej jest to wynikiem 
braku integracji czynników: technicznego, ludzkiego i organizacyjnego. Na ogół 
główna uwaga skierowana jest w zarządzaniu informacjami na środki technicz-
ne. Tymczasem okazuje się, że coraz większy wpływ na sprawność procesów 
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 informacyjnych wywiera kultura organizacyjna, a ta zależy bezpośrednio od 
czynnika ludzkiego. To samo można odnieść do czynnika organizacyjnego. 

Ocena jakości informacji jako procesu – jednym z podstawowych „scho-
rzeń” informacji jako procesu jest jej zaleganie. Zatem jest ona bezpośrednio wa-
runkowana przez drożność informacyjną, wyrażaną współczynnikiem stano-
wiącym iloraz sumy czasów zalegania do łącznego czasu realizacji procesu. Jeśli 
np. suma czasów zalegania wynosi 100 godz., a łączny czas realizacji procesu 200 
godz., to współczynnik drożności wyniesie 50%. Gdy współczynnik drożności 
równy jest zeru, mamy wtedy do czynienia z drożnością doskonałą

„Dystorsja” informacji – w przypadku informacji jako procesu – jest analo-
giczna do dwuznaczności informacji jako produktu. Toteż kryterium jakościo-
wym winna być i tutaj jednoznaczność informacji, mierzona w taki sam sposób, 
jaki podano wyżej w trakcie omawiania mierników oceny jakości informacji 
jako produktu. O tym, czy występuje zawał informacyjny lub stan przedzawa-
łowy najlepiej zorientować się na podstawie opóźnień w nadawaniu lub odbiorze 
informacji. Trudno tu o precyzyjną gradację opóźnień dla potrzeb oceny jakości 
informacji jako procesu. Można przyjąć gradację wartościującą typu: opóźnienia 
nieznaczne, istotne, znaczne, duże i bardzo duże.

4. nośniki wartości dodanej informacji

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych określeń dotyczą-
cych informacji, przy czym większość autorów skupia się na wyjaśnieniu istoty 
informacji jako produktu, przyjmując najczęściej, że informacja stanowi treść 
o określonym znaczeniu o czymś, dla kogoś i ze względu na coś, wyrażoną za 
pomocą znaków językowych lub (i) pozajęzykowych. Za jej pomocą istnieje więc 
możliwość opisania zdarzeń, stanów rzeczy czy obiektów z punktu widzenia 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

W tym znaczeniu informacja jest traktowana jako szczególny rodzaj „pro-
duktu” i zarazem zasobu, powstającego w rezultacie określonej działalności. Po-
trzeba informacji wynika z braku występowania jakiegoś czynnika, który jest 
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizacji. 

Ogólnie przyjęte jest odróżnianie informacji jako „produktu” od danych. Otóż 
według T. Wierzbickiego „dane są tymi elementami informacji, które traktowane 
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z osobna same nie posiadają wartości informacyjnej, co sprawia, że nie jesteśmy 
w stanie dokonać ich interpretacji, a tym samym zrozumieć opisane zdarzenie czy 
obiekt. Informacja w sensie produktu powstaje dopiero wtedy, gdy nastąpi takie po-
łączenie danych w «abstrakcyjny model obiektu rzeczywistego», w rezultacie czego 
możliwym jest ich przekazanie i zrozumienie”6. Można więc uznać, że informacje 
to dane po takiej obróbce, w wyniku której nabierają sensu, niosą określoną wie-
dzę i idee, umożliwiając wyciąganie wniosków i dzięki której stają się przydatne oraz 
mogą wpływać na jakość podejmowanych decyzji. Spełnienie tych warunków osiąga 
się poprzez realizację wielu działań, w rezultacie których jest się poinformowanym. 

Z kolei według interpretacji spotykanych w prakseologii i teorii organizacji 
informacja jako proces to „splot albo pasmo zdarzeń permutacyjnych, przebiega-
jących w czasie, ujmowane jako całość ze względu na jakieś wyróżnione cechy”7. 
Celem tego procesu jest poinformowanie użytkownika. Uzyskuje się to poprzez 
dostarczenie mu aktualnej, przejrzystej, wiarygodnej i zupełnej informacji.

Zasadniczym celem procesu informacyjnego jest zaspokojenie potrzeb in-
formacyjnych danego użytkownika. Następuje to zazwyczaj w wyniku realizacji 
określonych działań, począwszy od pozyskania danych, poprzez ich przetworze-
nie, aż po przekazanie ich odbiorcy w odpowiedniej formie, miejscu i czasie. Dzia-
łania te prowadzą do otrzymania odpowiedniego wytworu w postaci informacji.

Ogół czynności, składających się na proces informacyjny, przedstawiony na 
rys. 1, można podzielić na 4 kategorie.

Pierwsza kategoria obejmuje elementy usytuowane w samym centrum 
(w okręgu zarysowanym linią przerywaną). Ich realizacja tworzy lub zwiększa 
efekt użytkowy w procesie informacyjnym, rzutując w zasadniczym stopniu na 
jakość informacji jako wytworu. Można je uznać za podstawowe w procesie. 
Do tej kategorii zalicza się czynności: 
– zbierania informacji (ZI), 
– przetwarzania informacji (PI) oraz 
– opracowywania nośników informacji (ON).

W drugiej kategorii znajdują się czynności związane z przygotowaniem, 
przemieszczaniem lub gromadzeniem zasobów informacyjnych. Nie tworzą one 

6 Wierzbicki T. (red.): Informatyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 1981, s. 18.
7 Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodo-

wy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978, s. 185.
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wartości dodanej, lecz stanowią czynniki zwiększające koszt procesu. Należy za-
tem dążyć do stosowania najtańszych metod ich realizacji. Zalicza się do nich: 
– przesyłanie informacji (PI), 
– transformację informacji (TR), 
– archiwizację informacji (AI) oraz 
– składowanie informacji (SI). 

Do trzeciej kategorii zalicza się czynności nie wpływające na efekt użytko-
wy wytworu. Należałoby je więc wyeliminować, gdyż zwiększają koszty procesu. 
Zalicza się tu elementy sąsiadujące z drugim okręgiem, tj.:
– wyszukiwanie informacji (WI), 
– kontrolę informacji (KI) oraz 
– uzgadnianie informacji (Ul). 

Ostatnia grupa czynności nie tworzy wartości dodanej. Są to:
– przygotowawczo-wdrożeniowe czynności umysłowe (PCU), występujące 

w sytuacji „uczenia się” procesu lub w pojawienia się w nim przerw technolo-
giczno-organizacyjnych oraz

– zaleganie informacji (ZA). 

Rys. 1. Klasyfikacja czynności w procesie informacyjnym  
według kryterium wartości dodanej

Źródło: opracowanie własne
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Przedstawiona klasyfikacja czynności w procesie informacyjnym stanowi 
jedną z płaszczyzn ich diagnozy. Już sama jego rejestracja według zapropono-
wanej koncepcji daje obraz struktury procesu. Opis poszczególnych czynności 
w kategoriach czasu, miejsca, wykonawcy, technicznych środków pracy, czy 
nośników danych umożliwi określenie kosztów procesu. Jest też podstawą do 
ustalenia nieprawidłowości oraz wyznaczenia wartości procesu (Wpi), rozumia-
nej jako stosunek kosztów realizacji czynności tworzących „wartość dodaną”, tj. 
zakwalifikowanych zgodnie z przyjętą klasyfikacją do pierwszej kategorii (Kwd) 
do kosztów łącznych realizacji wszystkich czynności (Kł) danego procesu.

   (2)

gdzie:
Wpi − wartość procesu informacyjnego,
Kwd − koszt realizacji czynności tworzących „wartość dodaną”,
Kł − koszt łączny procesu informacyjnego.

5. charakterystyka metody diagnozowania informacji jako procesu

Głównym celem metody diagnozowania informacji jako procesu jest ujaw-
nienie występujących w nim niesprawności organizacyjnych, w szczególności 
czynników obniżających wartość procesu, zidentyfikowanie źródeł ich powsta-
wania oraz ustalenie wpływu wykrytych nieprawidłowości na koszty, w tym 
koszty tracone. Proponowany ramowy tok postępowania badawczego w meto-
dzie obejmuje trzy zasadnicze fazy (rys. 2):
1. Pierwszą fazę stanowi diagnoza wstępna. Składają się na nią:

– badania orientacyjne, sprowadzające się do stwierdzenia konieczności 
diagnozy procesów informacyjnych,

– ustalenia przesłanek i kryteriów wyboru przedmiotu badań oraz wyboru 
procesu do badań szczegółowych;

– wstępna definicja procesu informacyjnego, z ustaleniem źródeł i technik 
zbierania informacji;

– formułowanie założeń oceny procesu informacyjnego, tj. dobór cech umożliwia-
jących ocenę, definiowanie i porządkowanie kryteriów oraz mierników oceny.
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ETAPY

1.
BADANIA ORIENTACYJNE

2.
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4.
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5.
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INFORMACYJNEGO

6.
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ZORGANIZOWANIA PROCESU

7.
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8.
ZESTAWIENIE USTALEŃ
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9.
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Arkusz krytycznej oceny i analizy
Wykresy Gantta
Analiza wskaźnikowa
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Rys. 2. Tok postępowania w diagnozowaniu informacji jako procesu
Źródło: opracowanie własne.
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2. Druga faza to diagnoza szczegółowa, w skład której wchodzą:
– dobór szczegółowych metod diagnozy, w którym uwzględnia się wyniki 

rozpoznania procesu oraz przyjęty system jego oceny;
– rejestracja procesu informacyjnego, zmierzająca do ustalenia stanu fak-

tycznego, czyli określenia czynności procesu informacyjny, czasu i miejsc 
ich realizacji, struktury kanału informacyjnego itp.;

– ocena stopnia zorganizowania procesu informacyjnego, oparta na po-
miarze stanu wybranych kryteriów określających poziom „wartości do-
danej”, wartość procesu i lukę organizacyjną;

– określenie czynników niesprawności procesu informacyjnego.
3. Trzecia faza − synteza ustaleń diagnostycznych − składa się z dwóch etapów:

– zestawienia ustaleń diagnostycznych, obejmującego porządkowanie 
i agregację wniosków oraz ich interpretację;

– formułowania sposobów i oceny możliwości usprawnień. 
Przedstawiona metoda polega na wskazaniu zewnętrznych i wewnętrznych 

warunków kształtujących proces informacyjny, ocenie doboru i uporządkowa-
nia elementów procesu w czasie i przestrzeni, zachodzących pomiędzy nimi za-
leżności oraz formułowaniu kierunków i możliwości usprawnień. Za jej pomocą 
możemy określić, jak eliminować stwierdzone nieprawidłowości oraz czy zakres 
potencjalnych zmian technicznych, organizacyjnych i kadrowych znajduje się 
w zasięgu naszych możliwości.
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prof. dr hab. inż. Andrzej J. WŁODARSKI

diagnose failures of information in terms  
of its usefulness in decision-making

The article emphasizes the importance of information and related 
information gap. While discussing the information needs the quantity, quality, 
scope and means of transmission were stressed. Phenomena occurring in these 
anomalies, symptoms or information diseases, analyzed in two ways: as a product 
of information and information as a process.
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cykliczne przyczyny zagroŻeń 
gwaŁtownymi zmianami klimatu

Słowa kluczowe: globalne zmiany klimatu, cykle Milankovi-
cia, aktywność Słońca.
Niniejsze opracowanie dotyczy zagrożeń wynikających z wpły-
wu cyklicznych ruchów Ziemi i aktywności Słońca na gwał-
towne zmiany klimatu.

The article deals with the threats resulting from the impact 
of cyclicality of the Earth movements and the Sun activity on 
rapid climate changes.

1. wstęp

Pojęciem ‘klimat’ określa się charakterystyczny w okresie wieloletnim prze-
bieg zjawisk pogodowych na danym obszarze. Mówiąc o klimacie w skali global-
nej, rozumie się przebieg zjawisk pogodowych na obszarze całej Ziemi. Na sku-
tek istniejących sprzężeń zwrotnych pomiędzy zjawiskami pogodowymi klimat 
stanowi złożoną reakcję atmosfery, oceanów i lądów na promieniowanie dopły-
wające ze Słońca oraz wypromieniowywane z Ziemi. Jakakolwiek zmiana prze-
strzennego rozkładu tego bilansu energetycznego może powodować zagrożenia 
w postaci gwałtownych zmian klimatu, których miarą w skali globalnej jest 
głównie średnia roczna temperatura powietrza określana od czasów rozpoczęcia 
pomiarów (XIX wiek) i odtwarzana wstecz różnymi metodami badawczymi. 

2. Założenia i metody badania źródeł konkurencyjności prZedsiębiorstw



Gwałtowne zmiany klimatu mogą wystąpić w okresie nawet kilku lat. Z uwa-
gi na potencjalnie negatywne skutki można je postrzegać w kategorii zagrożenia 
rozumianego jako zdarzenie niepożądane, związane z koniecznością również 
gwałtownego dostosowania się do nowych warunków życia, zaburzeń gospodar-
czych lub ogólnie cywilizacyjnych. 

Zmiany klimatu następują nie tylko na skutek czynników wewnętrznych 
związanych ze zjawiskami zachodzącymi na Ziemi i działalnością człowieka po-
wodującego zwiększoną emisję gazów cieplarnianych, ale również wskutek czyn-
ników zewnętrznych związanych z cyklicznymi ruchami Ziemi i aktywnością 
słoneczną. Z tego punktu widzenia wydaje się interesująca próba oceny takiego 
wpływu w aspekcie przyczynowo-skutkowym. 

2. cykliczne ruchy ziemi

Ziemia na orbicie wokół Słońca wykonuje szereg ruchów cyklicznych (rys. 2.1). 
Według Milankovicia [Milanković, 1941] należą do nich 

Zmiany mimośrodu (Eccentricity) (e) orbity Ziemi (rys. 2.1-A), przy czym

 =
ae
d

 (2.1)

gdzie: d − długość długiej półosi ziemskiej orbity eliptycznej,
a − odległość pomiędzy środkiem ziemskiej orbity a środkiem Słońca. 

Teoretycznie, w przypadku gdy orbita jest kołowa, e = 0. Gdy orbita jest elipsą 
bardzo wydłużoną, wówczas e jest bliskie jedności, tzn. e < 1 (e = 1 oznaczałoby 
orbitę paraboliczną). Ziemia okrąża Słońce po orbicie eliptycznej, której mimo-
śród ulega niewielkim wahaniom (w zakresie 0,005−0,058 w okresie ok. 95 tys. lat). 
Obecnie mimośród orbity Ziemi jest bardzo mały i wynosi 0,0167, zaś orbita Ziemi 
jest prawie kołowa i staje się coraz bardziej kołowa z uwagi na malejący mimośród. 
W takiej sytuacji nasza planeta otrzymuje około 6 procent energii słonecznej wię-
cej, gdy znajduje się w punkcie orbity najbliższym Słońcu (peryhelium), niż gdy 
znajduje się w punkcie orbity najdalszym od Słońca (aphelium). W okresie bardziej 
eliptycznego kształtu orbity różnice wielkości energii otrzymywanej przez Ziemię 
w peryhelium i aphelium mogą dochodzić do 20−30%. Na skutek malejącego mi-
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mośrodu różnica pomiędzy peryhelium i aphelium nadal jeszcze maleje, przez co 
zmniejsza się zróżnicowanie w ilości docierającej do Ziemi energii słonecznej. 

Zmiany nachylenia osi Ziemi (Obliquity)(rys. 2.1-B) 
Oś obrotu Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity, wahając się w prze-

dziale od 22,1 stopnia do 24,5 stopnia w cyklu 41 tys. lat. Wpływa to na zmniej-
szenie lub zwiększenie temperaturowych różnic pomiędzy porami roku. Przy 
malejącej tendencji nachylenia osi do ekliptyki zmniejsza się różnica w ilości 
promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi w okresie zimy i lata, co 
sprzyja rozwojowi pokryw lodowych. Przy tendencji rosnącej różnica w ilości 
promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi w okresie zimy i lata staje 
się większa. Powoduje to cieplejsze lata i chłodniejsze zimy. Wzrastają wówczas 
kontrasty termiczne między niskimi a wysokimi szerokościami geograficznymi, 
co nie sprzyja rozwojowi pokryw lodowych. Obecnie nachylenie wynosi 23,4 
stopnia i maleje ok. 0,5 sekundy na rok. Zgodnie z powyższym, obecna tendencja 
zmian nachylenia osi Ziemi sprzyja tworzeniu się pokryw lodowych.

Precesja osi Ziemi (Precession) (rys. 2.1-C) stanowi obrót osi ziemskiej 
w okresie około 23−26 tys. lat w kierunku odwrotnym niż obrót dobowy, po-
dobnie jak oś obrotu wirującego bąka po powierzchni w kształcie bocznej po-
wierzchni stożka. Na skutek tego zjawiska ulegają przesunięciu punkty równo-
nocy oraz przesilenia letniego i zimowego. 

Jeżeli Ziemia znajduje się najbliżej Słońca (tj. w perihelium) latem, wówczas 
różnice w nasłonecznieniu pomiędzy latem i zimą są znacznie większe niż gdyby 

Rys. 2.1. Cykliczne ruchy Ziemi wg teorii Milankovicia: A − zmiana mimośrodu orbity 
Ziemi, B − zmiany pochylenia osi Ziemi, C − ruch precesyjny Ziemi [na podstawie: 
http://www.eko.uj.edu.pl/weiner/biogeoch/integracja.pdf. Dostęp 5 stycznia 2010]
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było odwrotnie w tych samych warunkach fazowych, czyli Ziemia znajdowałaby 
się bliżej Słońca zimą, a najdalej (tj. w aphelium) latem. Ten drugi z wymienio-
nych przypadków sprzyja sytuacji ochłodzeniowej. Obecnie Ziemia znajduje się 
w peryhelium 3 stycznia, a w aphelium 4 lipca, co powoduje, że różnica w nasło-
necznieniu między latem a zimą na półkuli północnej jest mniejsza niż będzie za 
ok. 11 tys. lat, kiedy aphelium nie będzie latem tylko zimą, a peryhelium nie zimą 
tylko latem. Istniejąca faza ruchu precesyjnego sprzyja więc warunkom ochło-
dzenia klimatu na naszym globie.

Gdy analizuje się rys. 2.2, na uwagę zasługuje zależność pomiędzy zmianami 
mimośrodu (eccentricity) orbity Ziemi w cyklach 95 i 400 tys. lat a ociepleniem 
na Ziemi lub ochłodzeniem, z którym pojawia się zlodowacenie. Każdemu mak-
simum mimośrodu na osi czasu odpowiada okres ciepły zaznaczony na dolnym 
wykresie rys. 2.2, zaś każdemu minimum okres ochłodzenia. Z uwagi na male-
jącą tendencję zmian mimośrodu, można spodziewać się, że obecnie panujący 
okres ocieplenia klimatycznego zbliża się ku końcowi analogicznie do wcześniej-
szych tendencji. 

Rys. 2.2. Wpływ cykliczności ruchów Ziemi wg teorii Milankowicia na zlodowacenia 
[na podstawie: Lee, 2010]

Sumaryczne działanie wszystkich trzech cykli wg Milankowicia ma wpływ 
na nasłonecznienie Ziemi (rys. 2.2) i jednocześnie na zmienność klimatu Zie-
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mi. Wartość nasłonecznienia letniego na dużych szerokościach geograficznych 
(65 N) decyduje o początku i końcu okresu lodowcowego, zaś 95-tysiącletni 
rytm tworzenia się epok lodowcowych jest zbieżny ze zmianami mimośrodu 
orbity Ziemi.

Według teorii Milankovicia, ochłodzeniu klimatu i wzrostowi lądolodu 
sprzyja sytuacja, w której Ziemia jest bliżej Słońca (w peryhelium) zimą oraz na-
chylenie osi do płaszczyzny ekliptyki jest niewielkie. Wówczas zima jest dość 
ciepła, opady śniegu nad biegunami mogą być duże, a lato stosunkowo chłodne, 
dzięki czemu cały śnieg może nie zdążyć się stopić. Taka sytuacja stanowiłaby 
zapewne początek epoki lodowcowej z uwagi na sprzężenie zwrotne istniejące 
pomiędzy pokrywą śnieżną i temperaturą [Budyko, 1975].

Przyczyna dominacji cykli mimośrodu, a szczególnie około 95-tysiącletniego 
na zmienność klimatyczną jest jednak przypuszczalnie pozorna. Na podstawie 
zmiennej zawartości izotopów tlenu ( ) w osadach, odtworzone fluktuacje kli-
matu w okresie ostatniego miliona lat (rys. 2.3) wskazują na zależność od zmian 
mimośrodu, a we wcześniejszym okresie od zmian nachylenia osi Ziemi, tj. cyklu 
41-tysiącletniego. Możliwe, że ta zauważona zmienność (rys. 2.3) jest skutkiem 
okresowego nałożenia innych czynników, przy których zmiany mimośrodu nie 
mają dominującego znaczenia.

Rys. 2.3. Zmiany klimatu w ostatnich 5 milionach lat odtworzone na podstawie 

zmienności zawartości izotopów tlenu  w dennych 

osadach węglanowych, przy czym: ≡ 18 16R O O; „standard” oznacza odniesienie  
do współczesnych zawartości izotopów tlenu w osadach [źródło: Archibald, 2007]
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• Nachylenie orbity Ziemi (inklinacja) 
W teorii Milankovicia pominięty został ważny element ruchu orbitalnego 

Ziemi, podlegający cyklicznym zmianom. Elementem tym jest nachylenie (tzw. 
inklinacja) orbity ziemskiej względem tzw. głównej płaszczyzny Układu Sło-
necznego obejmującej Słońce i planety, a w szczególnie największą – Jowisza 
(rys. 2.4). 

Rys. 2.4. Cyklicznie zmieniające się nachylenie orbity Ziemi do głównej płaszczyzny 
Układu Słonecznego, na której może znajdować się pył międzyplanetarny lub drobny 

gruz kosmiczny [na podstawie: Muller, MacDonald; 1995]

Okazuje się, że nachylenie to zmienia się z okresem około 100 tys. lat [Muller, 
MacDonald; 1995, 1997], a więc prawie zbieżnym z 95-tysiącletnim cyklem 
zmian mimośrodu wg teorii Milankovicia. Podobnie następowały zmiany kli-
matu w okresie ostatnich 600 tys. lat (rys. 2.5). 

Istniejąca wyraźna zależność pomiędzy nachyleniem orbity i zmianami kli-
matycznymi (rys. 2.5) wskazuje, że 95-tysiącletnia cykliczność zmian klimatycz-
nych może nie zależeć od mimośrodowych zmian odległości od Słońca, ale od 
kąta nachylenia orbity Ziemi lub łącznie od obydwu czynników. Ponieważ kąt 
nachylenia orbity nie może mieć bezpośredniego wpływu na wielkość nasło-
necznienia, zatem powinien istnieć inny czynnik mający wpływ na zmienność 
klimatyczną, zależny od nachylenia orbity. Nie ma obecnie jednoznacznego wy-
jaśnienia, jaki to czynnik. Przypuszcza się, że w głównej płaszczyźnie Układu 
Słonecznego występuje koncentracja pyłu międzyplanetarnego (rys. 2.4), który 
przy mniejszych nachyleniach orbity ziemskiej (innej inklinacji) dostaje się do 
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atmosfery, powodując ochłodzenie, zaś przy nachyleniach większych − ocieple-
nie klimatu [Muller, MacDonald; 1995]. 

Potwierdzeniem tej koncepcji są świecące nocą tzw. mezosferyczne obłoki 
(Noctilucent Clouds), których częstotliwość osiąga maksimum w okresach prze-
cięcia orbity Ziemi z główną płaszczyzną Układu Słonecznego (rys. 2.6). Obecnie 
istnieją dwa takie punkty, a mianowicie 9 stycznia na półkuli północnej i 9 lipca 
na półkuli południowej (rys. 2.6).

Z punktu widzenia zagrożeń dodatkowym czynnikiem uwzględnianym 
w zmienności klimatycznej powinna być również inklinacja i jej skutki w posta-
ci częstości mezosferycznych obłoków. Można przypuszczać, że przy malejącej 
inklinacji będzie rozszerzała się na pozostałe miesiące intensywność i częstość 
mezosferycznych obłoków oraz ochłodzenie klimatu w miarę zbliżającej się epo-
ki lodowcowej.
• Nutacja

W teorii Milankovicia nie uwzględniona jest również nutacja – ruch osi Zie-
mi występujący przy ruchu precesyjnym (rys. 2.7). Przyczyną nutacji są siły pły-
wowe Słońca i Księżyca, zaś główny cykl nutacji wynosi 18,6 roku i jest taki sam 
jak okres precesji osi Księżyca. 

Rys. 2.5. Porównanie nachylenia (inklinacji) orbity Ziemi (linia ciągła) i zmienności 
wskaźnika zawartości izotopów tlenu  (linia przerywana) w pokrywie lodowej 

na Antarktydzie [źródło: Muller, MacDonald; 1995]

cykliczne przyczyny zagrożeń gwałtownymi zmianami klimatu 61



Rys. 2.7. Nutacja w relacji z ruchem precesyjnym osi Ziemi 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 2.6. Częstość mezosferycznych obłoków świecących nocą w okresie roku  
(A) na półkuli północnej, (B) na półkuli południowej  

[na podstawie: Muller, MacDonald; 1995]
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Wpływ nutacji na zmienność klimatyczną Ziemi stanowi przedmiot badań. 
Z punktu widzenia zagrożeń największe znaczenie mają związane z tym zmiany 
sejsmiczności mogące prowadzić do tzw. kataklizmu sejsmicznego [Adamczew-
ski, 1991], stanowiącego zdarzenie o przynajmniej jednym ze zjawisk takich jak 
silne trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, powstanie nowego wulkanu. Wpływ 
zwiększonej aktywności wulkanicznej na klimat jest dowiedziony i wynika ze 
zwiększonego zapylenia atmosfery, stanowiąc przyczynę zmniejszonej radiacji 
i ochłodzenia.

W pracach [Adamczewski, 1991, 2002] przedstawiono interesującą hipotezę 
dotyczącą zależności pomiędzy długością geograficzną potencjalnego miejsca 
kataklizmu sejsmicznego a datą kataklizmu. Istnienie południkowej nierówno-
ści topograficznej Ziemi w postaci trzech głównych grzbietów (amerykańskiego, 
afrykańskiego i azjatyckiego), ruchu rotacyjnego Ziemi i nutacji może powodo-
wać okresowe kataklizmy sejsmiczne, mogące mieć wpływ na klimat Ziemi oraz 
powodować niekorzystne klimatycznie zjawisko El Nino.

3. zmiany klimatu a wpływ słońca

Począwszy od 1610 roku, kiedy Galileusz rozpoczął obserwacje Słońca, pro-
wadzone są obserwacje plam słonecznych, stanowiąc podstawę wniosków doty-
czących ich wpływu na klimat Ziemi.

Jak wiadomo, plamy słoneczne są wynikiem obniżonej temperatury na po-
wierzchni Słońca o około 1000 K, a w środku plamy obniżenie jest nawet o pa-
ręset stopni większe, co w porównaniu z temperaturą przeciętną na otaczającej 
powierzchni (5785 K) jest istotną i zauważalną wizualnie różnicą (rys. 3.1).

Plamy spowodowane są koncentracją pola magnetycznego obracającego 
się Słońca; na skutek większej prędkości obracania się obszarów równikowych 
niż biegunowych, linie pola magnetycznego wewnątrz Słońca ulegają skręceniu 
i w sytuacji przebicia przez powierzchnię obserwuje się objawy aktywności w po-
staci plam, czyli obszarów o utrudnionym dopływie ciepła ze środka Słońca, roz-
błysków i protuberancji, tj. olbrzymich erupcji rozrzedzonych gorących gazów. 

Zwiększona aktywność plam słonecznych związana jest cykliczną aktywnoś-
cią słoneczną, której skutkiem jest tzw. wiatr słoneczny, w skład którego wcho-
dzą cząstki, elektrony, jony atomów oddalające się ze Słońca z prędkością rzędu 
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1000 do 3000 km/s. Gęstość wiatru słonecznego w okolicy Ziemi przy przeciętnej 
 aktywności Słońca wynosi około 10 do 100 cząstek w 1 cm3, powodując między 
innymi zmiany ziemskiego pola magnetycznego i zorze polarne.

Rys. 3.1. Plamy na powierzchni Słońca związane z cykliczną aktywnością słoneczną
Źródło: Serwis Astronomiczny: www.astronomia.pl. Dostęp 19 czerwca 2006 r.

Wiatr słoneczny wraz z promieniowaniem kosmicznym spoza Układu Sło-
necznego, docierając do Ziemi, powodują jonizację górnych części atmosfery. 
Powstałe w wyniku tego jony mogą być zarodkami skraplania się pary wod-
nej, co stanowiłoby przyczynę zwiększonego zachmurzenia, wstrzymującego 
proces wypromieniowywania ciepła do otaczającej przestrzeni kosmicznej  
[Wibig, 2005].

Potwierdzeniem relacji zachmurzenia i promieniowania zarówno słoneczne-
go, jak i kosmicznego jest rys. 3.2, przedstawiający wyniki obserwacji uzyskane 
z czterech satelitów Nimbus-7, DSMP, ISCCP-C2, ISCCP-D2, zaznaczone jako 
punkty wykresu oraz strumienia neuronów rejestrowanych na stacji Climax, sta-
nowiącego miarę promieniowania kosmicznego (linia czerwona).

Długotrwałe wstrzymywanie wypromieniowania ciepła poza atmosferę 
do otaczającej Ziemię przestrzeni kosmicznej może pociągać za sobą wahania 
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klimatu ziemskiego w cyklu zbliżonym do aktywności Słońca, niekoniecznie  
z 11-letnim okresem zmienności. Na przykład obserwacje plam słonecznych z lat 
1645–1715 wskazują na małą aktywność Słońca, czego skutkiem jest tzw. mini-
mum Maundera zbieżne z bardzo chłodnym okresem na Ziemi zwanym w kli-
matologii Małą Epoką Lodowcową (rys. 3.3).

Na skutek promieniowania kosmicznego, które pochodzi spoza Układu Sło-
necznego, w górnych warstwach atmosfery ziemskiej następuje proces bombar-
dowania neutronami atomów azotu (14N), w wyniku czego powstaje radioaktyw-
ny węgiel (14C).

Rys. 3.2. Przebiegi zmian zachmurzenia (punkty), promieniowania kosmicznego 
(linia czerwona), promieniowania radiowego (linia niebieska) 

[Wibig, 2005. www.u.lodz.pl/~wibig. Dostęp 3.02.2010]

Rys. 3.3. Okres minimalnej liczebności plam słonecznych zwany minimum 
Maundera, zbieżny z ochłodzeniem klimatu na Ziemi

Źródło: http://www.u.lodz.pl/~wibig/maze/fizyka/for/pogo.htm. Dostęp 15.02.2010.
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Wiatr słoneczny, mając kierunek przeciwny do promieniowania kosmiczne-
go, odbija to promieniowanie, zaś wzrost aktywności plam słonecznych, powo-
dując wzrost natężenia wiatru słonecznego stanowi czynnik redukujący proces 
powstawania radioaktywnego węgla, czego efektem jest zmniejszona jego kon-
centracja w atmosferze. W czasie małej aktywności plam słonecznych lub ich 
całkowitego zaniku sytuacja jest odwrotna. Promieniowanie kosmiczne w więk-
szym natężeniu dociera do atmosfery ziemskiej, powodując zwiększoną koncen-
trację (14C) w atmosferze.

Radioaktywny węgiel z atmosfery jest asymilowany przez rośliny, a w szcze-
gólności przez drzewa. Występujące wahania jego koncentracji w atmosferze 
wpływają na wielkość jego asymilacji, co skutkuje różnymi wielkościami rocz-
nych przyrostów słojów drzewnych. Istnieje więc naturalny system zapisu, który 
na podstawie metody datowania bazującej na aktywności węgla promieniotwór-
czego, zawartego w starych drzewach, umożliwia odtworzenie przebiegu tych 
zmian (anomalii) w przeszłości (rys. 3.4) z odniesieniem do wzorców drewna 
z końca XIX wieku, od którego rozpoczyna się intensywny rozwój przemysłu 
i emisja węgla jako pierwiastka do atmosfery.

Rys. 3.4. Wahania w zawartości 14C w drzewach w odniesieniu do wzorców drewna  
z końca XIX wieku jako miara promieniowania kosmicznego dochodzącego  
do Ziemi; odwrócona oś pionowa ułatwia porównanie z aktywnością plam 

słonecznych [na podstawie: Wibig, 2005]
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Ponieważ promieniowanie kosmiczne jest odbijane przez wiatr słoneczny, za-
tem wahania w aktywności słonecznej znajdują swoje odwrotne odzwierciedlenie 
w zawartości 14C w atmosferze. Stosunkowo krótki okres obserwacji plam sło-
necznych można więc uzupełnić, doliczając brakujące dane na podstawie ciągów 
dendrochronologicznych [Solanki i in., 2004], lub bezpośrednio wykorzystywać 
te ciągi w analizie zmian klimatu w przeszłości. Ilustracją takiego podejścia jest 
rys. 3.4, z zaznaczonymi faktami historycznymi, a mianowicie wspomnianą wy-
żej Małą Epoką Lodowcową związaną z minimum Maundera aktywności plam 
słonecznych i jednocześnie maksimum promieniowania kosmicznego docho-
dzącego do Ziemi. Poprzedzająca minimum Maundera epoka dużej aktywności 
Słońca i małego promieniowania kosmicznego dochodzącego do Ziemi histo-
rycznie jest znana jako Ocieplenie Średniowieczne (lata 1100–1250). 

Duża zawartość 14C w latach 1300 do 1900 świadczy o małej aktywności 
plam słonecznych szczególnie w okresach występowania kolejno dwóch mini-
mów (maksimów w wartościach zawartości 14C – rys. 3.4), z których ostatnie 
nosi nazwę wspomnianego wyżej minimum Maundera. Dopiero w XX wieku 
aktywność Słońca wzrosła (zawartość 14C w atmosferze zmalała) do poziomu, 
jaki wystąpił w Średniowiecznym Ociepleniu (rys. 3.4).

Sięgając do wcześniejszych okresów odtworzonych danych oceny aktywności 
Słońca [Solanki i in., 2004] zauważalna jest różnookresowa cykliczność, z domi-
nacją cyklu 11-letniego.

Z obserwacji satelitarnych wynika, że całkowite promieniowanie słoneczne 
w 11-letnim cyklu słonecznym waha się średnio o około 0,1%, co odpowiada waha-
niom rzędu 1–2 W/m2 przy całkowitym promieniowaniu słonecznym 1366 W/m2  

dochodzącym do górnych warstw atmosfery. Zmienność 0,1% związana jest 
w dużym stopniu z długością fal promieniowania elektromagnetycznego [Lean 
i in., 1995] i znaczna jest w obszarze ultrafioletu. Zmienność ta przenosi się aż 
na różnicę 0,5–1,0ºC globalnej temperatury troposfery [Labitzke and van Looy, 
1993], przy czym promieniowanie jest największe w czasie największej aktywno-
ści plam słonecznych i najmniejsze w czasie aktywności minimalnej.

Reid [1999], analizując relacje pomiędzy liczbą plam słonecznych i średnią 
temperaturą powierzchni mórz w kolejnych latach zauważa silne podobieństwo 
tych krzywych, a szczególnie ich aproksymacji, co wskazuje na duży wpływ 
Słońca na klimat Ziemi w ciągu ostatnich 150 lat (rys. 3.5). Praca Graya i in. 
[2010] nie potwierdza jednak powyższych wniosków Reida [1999]. Można więc 
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przypuszczać, że istnieje duża złożoność relacji temperatury na Ziemi i aktyw-
ności słonecznej.

Rys. 3.5. Liczba plam słonecznych (Sunspot number) wraz ze średnią temperaturą 
powierzchni mórz (Global mean SST) w kolejnych latach [Reid; 1999];  

podobieństwo tych krzywych, a szczególnie ich aproksymacji (linie czerwona 
i niebieska) świadczą o wpływie Słońca na klimat Ziemi w ciągu ostatnich 150 lat 

[źródło: Viereck, 2001]

Jeżeli faktycznie cykliczna aktywność Słońca ma wpływ na klimat Ziemi, to 
w przypadku zmiany nasilenia plam słonecznych lub całkowitego ich zaniku na 
pewien czas, można spodziewać się ochłodzenia klimatu nawet w stopniu po-
dobnym do okresu Małej Epoki Lodowcowej, kiedy zamarzał Bałtyk.

4. raport pentagonu a zmiany klimatu

Według raportu Pentagonu [Schwartz, Randall, 2003] inną postacią zagroże-
nia globalnego jest możliwość, iż wzrastające obecnie globalne ocieplenie może 
spowodować gwałtowne spowolnienie cyrkulacji termohalinowej, polegającej 
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na przepływie olbrzymich mas ciepłej i słonej wody z obszarów równikowych 
do wysokich szerokości geograficznych, a następnie w wyniku oddania ciepła 
opadanie schłodzonej i zasolonej wody i powrót jej do obszarów równikowych. 

Na skutek szybkiego topnienia lodowców na biegunach, powstaje duża ilość 
nie zasolonej wody, która może w efekcie wymieszania z wodą cyrkulacji termo-
halinowej (rys. 4.1), zmniejszyć jej gęstość i uniemożliwić tonięcie. W wyniku 
takich procesów zmniejszyłaby się ilość ciepła dostarczana do północnych czę-
ści Atlantyku, zaś zwiększyłaby się w obszarach równikowych. Doprowadziłoby 
to do zaburzeń klimatycznych w skali całego globu. Przypadki takie zdarzały 
się w przeszłości. W czasach obecnych mogłoby to doprowadzić do ostrzejszych 
zimowych warunków pogodowych, dużego zmniejszenia wilgotności gleb i bar-
dziej intensywnych wiatrów w regionach, które aktualnie dostarczają znacznej 
ilości żywności w skali światowej. Na podstawie badań autorzy raportu uważają, 
że gdy średnia temperatura powietrza na globie podniesie się powyżej pewnego 
poziomu, wówczas zgodnie z powyższym mogą gwałtownie wystąpić niesprzy-
jające warunki pogodowe i wraz z nasilającymi się zmianami w atmosferycznej 
cyrkulacji powodować nawet w ciągu jednej dekady spadki temperatury w nie-
których regionach Ziemi o 5–10°F (2,8–5,6°C).

Rys. 4.1. Termohalinowa cyrkulacja; kolor czerwony odpowiada prądom ciepłym, 
kolor niebieski prądom zimnym. Miejsca żółte oznaczają obszary opadania 

wychłodzonej wody [źródło: Rahmstorf, 2002]
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Takie przyśpieszone zmiany klimatyczne mogą także utrzymywać się nawet 
przez stulecie, tak jak to miało miejsce 8200 lat temu, czy 1000 lat analogicz-
nie do okresu sprzed 12 700 lat temu, tzw. Younger Dryas (rys. 4.2), gdy w oby-
dwu sytuacjach cyrkulacja oceaniczna została zakłócona i nastąpiło gwałtowne 
ochłodzenie klimatu na Ziemi.

W przypadku zmiany klimatu analogicznej do tej sprzed 8200 lat można 
spodziewać się:
• spadku średniej rocznej temperatury o 5 stopni Fahrenheita (ok. 2,8°C) na te-

renach Azji i Północnej Ameryki i 6 stopni (ok. 3,3°C ) w północnej Europie,
• wzrostu średniej rocznej temperatury o 4 stopnie (ok. 2,2°C) w częściach Au-

stralii, Południowej Ameryki i południowej Afryki,
• okresów suszy trwających przez większą cześć dekady w kluczowych regio-

nach rolniczych i regionach zaopatrujących w wodę populacyjne centra lud-
ności w Europie i północno-wschodniej Ameryce,

• wzrostu intensywności zimowych burz i wiatrów, potęgujących gwałtowność 
zmian klimatycznych na Ziemi,

• silniejszych wiatrów w zachodniej Europie i nad północnym Pacyfikiem.

Rys. 4.2. Zmiany średniej rocznej temperatury w Grenlandii [na podstawie 
Schwartz, Randall, 2003]

Zmiany klimatyczne dotyczyłyby więc całej Ziemi. W szczególności w pół-
nocno-zachodniej Europie klimat byłby zimniejszy oraz bardziej suchy i wietrz-
ny – przypominający klimat Syberii. Powyższe gwałtowne zmiany klimatyczne 
na świecie mogą zdestabilizować geopolityczną sytuację i doprowadzić do spo-
rów a nawet wojen o ograniczone surowce, takie jak:
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1. Żywność – z powodu ograniczenia możliwości produkcji na skalę światową.
2. Świeża woda – z powodu jej zmniejszonej jakości i dostępności w kluczowych 

regionach.
3. Energia – z powodu zakłóconego do niej dostępu.

O ważności powyższego zagrożenia świadczy zainteresowanie instytucji woj-
skowej, jaką jest Pentagon oraz forma raportu adresowanego do prezydenta USA.

5. obecne skutki zmian klimatu

Obecnie zauważalne skutki zmian klimatu spowodowane są dotychczaso-
wym ociepleniem i mogą dalej pogłębiać się [IPCC, 2007], bowiem:
• Topnieje pokrywa lodowa na biegunach; na półkuli północnej zasięg pokry-

wy śnieżno-lodowej zmniejszył się o ok. 10%, a grubość lodu morskiego o ok. 
40% w ciągu 40 lat ( z 3,1 m do 1,8 m). Podobne procesy przebiegają na An-
tarktydzie.

• Kurczą się lodowce w wysokich górach w Austrii, Szwajcarii, w Afryce – lo-
dowiec na Kilimandżaro. Przypuszczalnie do 2050 roku większość tych lo-
dowców zniknie.

• Następuje wzrost poziomu mórz; w XX wieku podniósł się o 10–25 cm, zaś do 
2100 roku przy aktualnym trendzie przewiduje się wzrost nawet o 88 cm, co 
spowodowałoby zalanie nisko położonych wysp i obszarów przybrzeżnych, 
takich jak Malediwy, delta Nilu, Bangladesz, zaś w Europie zalane zostały-
by tereny przybrzeżne zamieszkałe przez 70 mln ludzi. Woda morska może 
przedostać się na obszary położone nawet w głębi lądu, zanieczyszczając te-
reny uprawne i zasoby słodkiej wody. 

• Wzrastają ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huragany, powodzie, 
susze i fale upałów. Dzisiejsze rzadkie ekstrema już za kilka lat mogą stać 
się notowaniami „normalnymi” [Feluch, Kozieł 2007a, 2007b]. W ostatniej 
dekadzie wydarzyło się trzy razy więcej klęsk żywiołowych związanych z po-
godą − w większości powodzi i huraganów – aniżeli w poprzednim dziesię-
cioleciu. Fala upałów, która przeszła w sierpniu 2003 roku przez Europę była 
najgroźniejsza od ponad 500 lat i spowodowała tylko we Francji śmierć blisko 
15 000 osób. W przyszłości w regionie śródziemnomorskim spodziewane są 
ekstremalne upały (powyżej 35°C) trwające nawet do 6 tygodni, co mocno 
odbije się na turystyce i rolnictwie w tym regionie. 
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Dalszy wzrost ocieplenia może spowodować:
– braki wody pitnej w sytuacji wzrostu średniej temperatury na Ziemi o 2,5°C 

powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej; spowoduje to brak dostępu 
do czystej wody pitnej ponad połowie populacji, tj. 3,5–4,2 miliarda ludzi. 
Obecnie wody pitnej brakuje dla ok. 1,1 miliarda ludzi.

– wzrost poziomu głodu na świecie przy wzroście temperatury o 2,5°C; zagro-
żonych głodem będzie przypuszczalnie następne 50 milionów ludzi, poza 
850 milionami, które już dzisiaj cierpią z powodu chronicznego głodu, 

– rozprzestrzenianie się zakaźnych chorób, które w wyższej niż obecnie tem-
peraturze umożliwią owadom (np. komarom) rozniesienie takich chorób, jak 
np. malaria w nowe rejony, 

– wymarcie licznych gatunków roślin i zwierząt, które nie będą w stanie przy-
stosować się do przesuniętych granic ekosystemów. Ocieplenie może dopro-
wadzić do wyginięcia nawet jednej trzeciej gatunków na Ziemi do roku 2050, 
szczególnie żyjących obecnie w warunkach polarnych zwierząt takich jak 
niedźwiedzie polarne, foki, morsy i pingwiny.
Otwarty zostaje problem, jak długo będzie trwać aktualne ocieplenie klimatu 

(2010 rok), przeobrażając się z czasem w trend ochłodzeniowy. 

Rys. 5.1. Zmiany klimatu w okresie ostatnich 5 tysięcy lat odtworzone na podstawie 
zmiennej zawartości izotopów tlenu [źródło: Carter, 2008].
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Analiza odtworzonych zmian klimatu na podstawie zmiennej zawartości 
izotopów tlenu w ciągu ostatnich 5 tysięcy lat (rys. 5.1) pozwala zauważyć różnice 
w poszczególnych okresach ociepleniowych. Obecne ocieplenie nie jest większe 
niż średniowieczne (Medieval Warm Period), zaś mniejsze od dwu wcześniej-
szych – Roman Warm Period oraz Minoan Warm Period. Ponadto zauważalny 
jest trend malejący maksimów tych ciepłych okresów (rys. 5.1). Jeżeli faktycznie 
dalszy wzrost zawartości CO2 w atmosferze nie ma istotnego wpływu na wzrost 
temperatury, to zauważalny trend malejący w horyzoncie 5 tys. lat odpowiada 
ochłodzeniu klimatu.

6. dyskusja

Z powyższych rozważań wynika, że w kontekście całej historii Ziemi kli-
matem steruje bilans energii, tzn. różnica energii docierającej do Ziemi ze Słoń-
ca i tej, która ucieka z Ziemi w przestrzeń kosmiczną. W długich skalach cza-
sowych na zmiany klimatu wpływają cykliczne w Układzie Słonecznym ruchy 
Ziemi, a w krótszych (dziesiątki, setki i tysiące lat) zmiany klimatu mogą być 
wywoływane cyklicznymi zmianami aktywności samego Słońca. Synergia tych 
cyklicznych zmian w wielkości nasłonecznienia powierzchni Ziemi w połącze-
niu ze wzrostem emisji gazów cieplarnianych oraz potencjalną zmianą cyrkulacji 
termohalinowej może powodować gwałtowne zmiany klimatu.

W historii naszej planety nawet stosunkowo niewielkie zmiany nasłonecz-
nienia powodowały znaczące zmiany temperatury i oscylowanie klimatu całego 
globu pomiędzy zimnymi epokami lodowcowymi i ciepłymi okresami intergla-
cjalnymi (rys. 2.2, rys. 5.1). 

Cykl zlodowacenie-interglacjał trwał średnio około 100 tys. lat, czyli tyle, 
co cykle zmian mimośrodu i inklinacji, z tego około 90 tys. lat przypadało na 
zlodowacenia. Interglacjały, czyli ciepłe okresy rozdzielające zlodowacenia trwa-
ły znacznie krócej – średnio około 10 tys. lat. Nietrudno zauważyć, że zgodne 
jest z teorią Milankovicia, iż okres holocenu, w którym żyjemy, jest interglacja-
łem, tylko że czas jego trwania wynosi już około 12 tysięcy lat. Ta sytuacja może 
budzić pewne obawy końca tego interglacjału, tym bardziej, że obecnie Ziemia 
znajduje się w peryhelium zimą, co – zgodnie z występowaniem cyklicznych ru-
chów Ziemi (rozdz. 2) – sprzyja rozwojowi lądolodu. 
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Nie wszystkie interglacjały są równej długości. 400 tys. lat temu orbita Zie-
mi była niemal doskonale kołowa oraz fazy precesji osi nie prowadziły do du-
żych zmian nasłonecznienia (rys. 2.2). W efekcie ówczesny interglacjał –zwany 
MIS-11 (Marine Isotope Stage 11) [Raynaud at al., 2005] – przeskoczył jeden 
cykl precesyjny, a czas jego trwania wydłużył się do około 30 tysięcy lat. Przy-
puszcza się, że podobne warunki panują dzisiaj [Raynaud at al., 2005]. Jeżeli 
obecne minimum letniego nasłonecznienia nie spowodowało epoki lodowco-
wej pomimo ochłodzenia zwanego Małą Epoką Lodowcową (lata 1300–1900 
– rys. 3.4), to nie ma gwarancji, ale jest możliwe, że zlodowacenie nie nastąpi 
przez kolejne 30 tysięcy lat. Z obliczeń [Berger, 1978] wynika, że przyszłe nasło-
necznienie Ziemi w powyższym okresie będzie większe niż obecnie (rys. 6.1). 
Wskazywałoby to na słuszność przypuszczenia o braku końca obecnego inter-
glacjału. Można sobie wyobrazić, że sytuacja bardziej sprzyjająca powstaniu 
epoki lodowcowej to okres, w którym oś Ziemi jest mniej nachylona niż obec-
nie przy peryhelium zimą i aphelium latem tak jak dzisiaj. Obecna faza cykli wg 
teorii Milankovicia nie musi więc sprzyjać szybkiemu powstaniu epoki lodow-
cowej, ale żeby to potwierdzić, potrzebne są kompleksowe i bardziej szczegó-
łowe badania genezy przeszłych epok lodowcowych. Podobieństwo obecnego 
nasłonecznienia z nasłonecznieniem sprzed 400 tys. lat (rys. 2.1) i na skutek 
działalności człowieka wzmożona emisja gazów cieplarnianych nie dają pew-
ności przeskoczenia cyklu precesyjnego i utrzymania się okresu ciepłego, tak 
jak to nastąpiło 400 tys. lat temu. 

Na ochłodzenie klimatu może mieć wpływ zmniejszająca się aktywność 
Słońca, przyhamowanie cyrkulacji termohalinowej lub inny gwałtowny czynnik, 
taki jak supererupcja wulkaniczna, impakt z gruzu kosmicznego [Feluch, 2009], 
czy obecnie bliżej nieokreślone działanie obiektów naszej galaktyki lub inne za-
grożenia o charakterze globalnym i aktualnie trudnej do ustalenia cykliczności 
lub powtarzalności. Nie budzi jednak wątpliwości założenie, że tego rodzaju za-
grożenia będą miały przyspieszający wpływ na ochłodzenie klimatu, szczególnie 
w przypadku zapylenia atmosfery powodującego zmniejszenie nasłonecznienia 
powierzchni Ziemi. 

Podczas poprzedniego interglacjału, tzw. okresu ocieplenia eemskiego, tem-
peratury na Ziemi były wyższe o około 1–2ºC (na Antarktydzie 2–3ºC) i spowo-
dowały podniesienie się poziomu oceanów o przynajmniej 5 m wyżej niż współ-
cześnie, co wynikało z większego niż dzisiaj zaniku czap lodowych Grenlandii 

wojciech w. feluch74



i Antarktydy Zachodniej. Ówczesny stan poziomu mórz i ówczesny zanik czap 
lodowych, obecnie można potraktować jako górne ograniczenie z uwagi na fakt, 
iż w czasie co najmniej ostatniego miliona lat stan zlodowacenia nie był tak ni-
ski jak eemski (rys. 2.2). Jeżeli obecny trend ociepleniowy nie zmieniłby się oraz 
doszedłby do poziomu okresu eemskiego, to wzrost poziomu wody w morzach 
i oceanach spowodowałby zalanie wszystkich delt rzek, wysp koralowych i por-
tów. Nie nastąpiłoby to przypuszczalnie zbyt gwałtownie w skali życia ludzkiego, 
tym niemniej można sytuację taką traktować jako potencjalne zagrożenie. 

Rys. 6.1. Średnie nasłonecznienie w czerwcu dla szerokości geograficznej 65 N  
za ostatnie 200 tys. lat i na następne 130 tys. lat; zauważalny jest trend wzrostowy 

przyszłych minimów z okresów letniego nasłonecznienia  
[źródło: Berger, 1978; Berger, Loutre, 1997]

Obecnie cyrkulacja termohalinowa jednak spowalnia i to dość szybko, bo 
w tempie wynoszącym 1/3 tempa sprzed stu lat. Zgodnie ze scenariuszem Penta-
gonu globalne ocieplenie może poprzez spowolnienie prądów morskich zakłócić 
klimat ziemski, powodując jego ochłodzenie ze wspomnianymi wyżej skutkami 
(rozdz. 4). Jeżeli na taką sytuację nałoży się zmniejszona aktywność plam Słońca 
jak podczas minimum Maundera (rys. 3.3), to pomimo emisji gazów cieplarnia-
nych może wówczas nastąpić ochłodzenie klimatu nawet większe niż w czasie 
Małej Epoki Lodowcowej.
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7. wnioski

Analiza powyższych rozważań nasuwa następujące wnioski:
1. Podobieństwo obecnego nasłonecznienia z nasłonecznieniem sprzed 400 tys. 

lat nie daje pewności przeskoczenia cyklu precesyjnego i utrzymania się 
okresu ciepłego.

2. Zmiana aktywności Słońca może mieć duży wpływ na zmianę klimatu Ziemi 
na skutek potencjalnie dużej współzależności temperatury przy powierzchni 
Ziemi i natężenia plam słonecznych.

3. Niepokojące są możliwości zatrzymania lub przyhamowania cyrkulacji ter-
mohalinowej, co ma wpływ na ochłodzenie w obszarach o wysokich szero-
kościach geograficznych, zaś ocieplenie w obszarach równikowych. Możliwa 
jest stosunkowo duża gwałtowność tego procesu, co przypuszczalnie spowo-
dowałoby pogorszenie się warunków życia na Ziemi.

4. W przypadku dalszego spowolnienia prądów morskich i zmniejszonej ak-
tywności Słońca możliwe jest duże ochłodzenie klimatu nawet w obecnej sła-
bej fazie cyklicznych ruchów Ziemi.
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s u m m a r y

dr hab. Wojciech FEluCh, prof. SGSP

cyclic reasons of abrupt climate change hazard

Based on Milankovitch theory, the cyclicality of the Earth movements is 
analysed in this paper – precession, changes of the obliquity and eccentricity 
in relation of the periodic climate warming or cooling. A not included, in 
the Milankovitch theory, impact of changes in Earth’s orbit inclination and 
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nutation on climate changes have been mentioned. The impact of cyclical solar 
activity on climate variability is discussed. The Pentagon Report raised causes 
and consequences of potential risks arising from change of the thermohaline 
circulation are presented. Final discussion and conclusions indicate the need for 
a balanced assessment of risks due to climate abrupt changes.
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sieci neuronowe w zagadnieniach 
bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę

W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie sieci 
neuronowych typu Rosenblatt w modelowaniu on-line sy-
stemów zaopatrzenia w wodę, które pozwala na zwiększenie 
bezpieczeństwa w odniesieniu do ich prawidłowego modelo-
wania, efektywności procesu.

In this article the use of neural network concept proposed by 
Rosenblatt in on-line modeling of water supply systems was 
presented. The use of neural network in modeling process 
increases the level of safety and efficiency of modeling itself.

1. wstęp

W roku 1958 Rosenblatt [5] opracował i zbudował sztuczną sieć neuronową 
nazwaną perceptronem. Ten częściowo elektromechaniczny, a częściowo elek-
troniczny układ przeznaczony był do rozpoznawania znaków alfanumerycz-
nych z procesem uczenia jako metodą programowania systemu. Ważnym rezul-
tatem Rosenblatta było ponadto udowodnienie tzw. Twierdzenia o zbieżności 
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 perceptronu, które gwarantuje skończoną liczbę iteracji procesu uczenia, o ile 
dla zagadnienia modelowanego przy użyciu tego typu sieci optymalny układ wag 
istnieje. Pomimo iż działanie perceptronu nie było zadowalające z punktu wi-
dzenia zasadniczego celu (układ wykazywał dużą wrażliwość na zmianę skali 
rozpoznawanych obiektów oraz ich położenia w polu widzenia), był to ogromny 
sukces badań prowadzonych w tym zakresie [4]. Przede wszystkim był to pierw-
szy fizycznie skonstruowany układ symulujący sieć nerwową, który wraz ze zdol-
nością do uczenia się wykazywał zdolność do poprawnego działania nawet po 
uszkodzeniu części jego elementów. Zastosowanie tego typu sieci neuronowych 
w modelowaniu on-line systemów zaopatrzenia w wodę pozwala na zwiększenie 
bezpieczeństwa w odniesieniu do ich prawidłowego modelowania, efektywności 
procesu on-line i jego niezawodności.

W swojej najprostszej postaci perceptron zbudowany był z dwóch oddziel-
nych warstw neuronów reprezentujących odpowiednio wejście i wyjście (rys. 1). 
Zgodnie z przyjętą zasadą neurony warstwy wyjściowej otrzymują sygnały od 
neuronów warstwy wejściowej, lecz nie odwrotnie [7]. Oprócz tego neurony z da-
nej warstwy nie komunikują się między sobą.

Wyjścia

Warstwa wyjściowa

Warstwa wejściowa

Wejścia

Rys. 1. Perceptron
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2. perceptron prosty

Idea perceptronu jest zawarta w czterech podstawowych zasadach: 
1. Elementem składowym perceptronu jest sztuczny neuron, którego model 

matematyczny może być opisany funkcją aktywacji unipolarną:

 y = 1, φ > 0 
0, φ ≤ 0 



 (1)

lub bipolarną:

 sgn(φ) = +1, φ > 0 
–1, φ ≤ 0 



 (2)

gdzie:

  (3)

 przy czym wi oznacza wagę i-tego połączenia wstępującego do elementu;  
ui − wartość i-tego wejścia; θ − wartość progową funkcji aktywacji. 

2. Sieć perceptronową można podzielić jednoznacznie na ściśle uporządkowa-
ne i rozłączne klasy elementów zwane warstwami, wśród których wyróżnić 
można warstwę wejściową i wyjściową. Pozostałe noszą nazwę warstw ukry-
tych [10]. 

3. Perceptron nie zawiera połączeń pomiędzy elementami należącymi do tej sa-
mej warstwy. 

4. Połączenia pomiędzy warstwami są asymetryczne i skierowane zgodnie 
z ich uporządkowaniem, tzn. od warstwy wejściowej do pierwszej warstwy 
ukrytej, następnie od pierwszej do drugiej warstwy ukrytej, itd. aż do war-
stwy wyjściowej. Nie ma połączeń zwrotnych [10]. 
Warstwa wejściowa posiada elementy o nieco uproszczonej funkcji przejścia 

i jednym wejściu. Jest to swego rodzaju układ receptorów odbierających sygnały 
wejściowe i po wstępnym ich przetworzeniu (np. normalizacji, filtracji) przesyła-
jących je do elementów warstwy następnej [12]. Umownie jest to warstwa zerowa 
sieci, stąd perceptron zawierający jedynie warstwę wejściową i wyjściową nazy-
wany jest perceptronem jednowarstwowym lub perceptronem prostym. 
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W praktycznych zastosowaniach SSN (sztucznych sieci neuronowych) ustala się 
dla każdego elementu przetwarzającego wartość progu θ = 0. Jego rolę przejmuje 
waga wstępującego do niego połączenia od dodatkowego elementu wejściowego (tzw. 
elementu progowego, ang. bias). Wówczas dla w0 = –θ wzór (3) przyjmuje postać: 

  (4)

Zaletą powyższej modyfikacji jest uzyskanie jednolitych wzorów określają-
cych zmiany wag i progów aktywacji w procesie uczenia sieci (dostrajania para-
metrów sieci). 

Najprostszą siecią jednokierunkową jest perceptron prosty. Zbudowany jest 
jedynie z warstwy wejściowej i wyjściowej. Ponieważ nie istnieją połączenia mię-
dzy elementami warstwy wyjściowej, każdy z nich można potraktować niezależ-
nie jako osobną sieć o m+1 wejściach i jednym wyjściu [13] (rys. 2). 

Przyjmijmy, że w bloku aktywacji elementu przetwarzającego realizowana 
będzie funkcja unipolarna (1). 

Dany jest pewien zbiór wzorcowych wektorów wejściowych u ∈ Rm+1 i odpo-
wiadających im oczekiwanych wartości wyjściowych yz. 

Algorytm uczenia można sformułować następująco: 
1. Pokaż obraz wejściowy u i wyznacz wyjście y. 
2. Podejmij jedną z poniższych decyzji: 

− jeśli obraz wyjścia jest poprawny, to wróć do punktu 1 i pokaż inny obraz 
wejściowy u; 

− jeśli sygnał wyjścia jest niepoprawny i równy 0, to dodaj wartość każdego 
wejścia ui pomnożoną przez pewną liczbę η do wartości odpowiedniego 
współczynnika wag, wi; 

− jeśli sygnał wyjścia jest niepoprawny i równy 1, to odejmij wartość każ-
dego wejścia ui pomnożoną przez pewną liczbę η od wartości odpowied-
niego współczynnika wag, wi. 

3. Wróć do punktu pierwszego i pokaż inny obraz wejściowy u. 
Proces uczenia według tego algorytmu kontynuuje się tak długo, aż w kolej-

nych iteracjach nie następuje zmiana wektora wag połączeń wstępujących do ele-
mentu przetwarzającego. Warto również ograniczyć z góry liczbę iteracji procesu 
na wypadek ewentualnej jego rozbieżności. Ostatnim problemem jest ustalenie 
kolejności prezentacji wzorców. 
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Istnieją trzy możliwości:
1. Prezentować dany wzorzec dopóty, dopóki uzyska się stabilny wektor wag 

i następnie przejść do kolejnego wzorca. 
2. Prezentować wzorce cyklicznie zgodnie z ustaloną z góry kolejnością. 
3. Do każdej prezentacji losować wzorzec ze zbioru:

  (5)

z prawdopodobieństwem 1/L. 
Pierwsza z metod jest niewskazana [11], ponieważ sieć, ucząc się danego wzorca, 

traci zdolność udzielania poprawnych odpowiedzi na wzorce nauczone wcześniej. 
Drugi wariant unika niedogodności pierwszego, lecz istnieje obawa utraty zbieżności 
poprzez generowanie cyklicznych stanów sieci. Preferowany jest zatem wariant trzeci. 

Jedną z podstawowych operacji w procesie uczenia elementu perceptronowe-
go jest wyznaczanie współczynników wag wi. Istnieje kilka metod korekcji wag: 
− za pomocą ustalonego kroku wzrostu lub spadku; 
− za pomocą kroku proporcjonalnego do różnicy pomiędzy sumą ważoną 

otrzymaną w sumatorze a oczekiwaną wartością wyjściową; w tym przypad-
ku proces uczenia może być niestabilny; 

− za pomocą kombinacji dwóch powyższych metod. 

Rys. 2. Element sieci − proces uczenia nadzorowanego
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Najprostsza jest metoda ustalonego kroku wzrostu, którą można opisać rów-
naniem: 

  (6)

gdzie: 

 δμ = yμ
z – yμ = 

–1, yμ
z = 0 ^ yμ = 1

  1, yμ
z = 1 ^ yμ = 0

  0, yμ
z = yμ

 





 (7)

przy czym k oznacza numer kroku algorytmu, wi(k) − wagę i-tego połączenia na 
k-tym kroku, ui

µ − i-tą składową µ-tego wektora wejściowego u µ, yµ
z − żądaną 

odpowiedź na µ-ty wektor wejściowy uµ, yµ − aktualną odpowiedź na µ-ty wektor 
wejściowy uµ, η − parametr uczenia. 

Dla każdego kroku k losuje się odpowiadający mu numer wzorca µ. Powyższa 
zasada nosi nazwę reguły delty. Łatwo zauważyć, że proces uczenia to iteracyjny 
proces minimalizacji błędów δµ, µ = 1, …, L. 

Jedna z interesujących właściwości perceptronu została sformułowana przez 
Rosenblatta [8] w postaci twierdzenia: jeżeli tylko istnieje taki wektor wag w, 
przy pomocy którego element perceptronowy odwzorowuje w sposób poprawny 
zbiór wzorcowych wektorów wejściowych uµ na odpowiadający mu zbiór war-
tości wyjściowych yµ

z, to istnieje metoda uczenia tego elementu gwarantująca 
zbieżność do wektora w. 

W roku 1969 Minsky i Papert [8] zauważyli, że wiele interesujących funkcji 
nie może być modelowanych przez perceptron prosty, gdyż nie jest spełniony 
warunek istnienia wektora wag w z twierdzenia Rosenblatta. 

Rozważmy element o m wejściach i progu aktywacji θ (rys. 3.).
Odpowiedź y-tego elementu wyraża się wzorem:

 ∏(φ) = 1, φ > 0 
0, φ ≤ 0 



 (8)

Zatem element perceptronowy dzieli m-wymiarową przestrzeń wektorów 
wejściowych na dwie półprzestrzenie rozdzielone (m–1) – wymiarową hiper-
płaszczyzną o równaniu: 

  (9)

stanisław biedugnis, mariusz smolarkiewicz, marcin m. smolarkiewicz�6



Rys. 3. Element o m wejściach i progu aktywacji θ

Dla wektorów wejściowych z jednej półprzestrzeni element jest aktywny 
(y = 1), dla drugiej – nie (y = 0). Wymiarowa hiperpłaszczyzna nosi nazwę gra-
nicy decyzyjnej. 

3. perceptron wielowarstwowy

Ograniczenie liniowej separowalności perceptronu prostego można usunąć 
poprzez wprowadzenie warstw ukrytych [3]. Oto struktura perceptronu wielo-
warstwowego (rys. 4.), przy czym i = 1, 2, …, m; m − liczba elementów w war-
stwie wejściowej; j = 1, 2, …, n; n − liczba elementów w warstwie wyjściowej; 
h = 1, 2, …, H; H − liczba warstw ukrytych; kh − 1, 2, …, KH; KH − liczba elemen-
tów w h-tej warstwie ukrytej; wh

kh-1, kh − waga połączenia pomiędzy elementami 
kh-1-tym oraz kh-tym odpowiednio zawartymi w warstwach (h-1) i h.

Korzystając z braku połączeń pomiędzy elementami wyjściowymi yj,
 j = 1, 2, …, n, podobnie jak w przypadku perceptronu prostego, rozważymy 
przypadek sieci z jednym wyjściem (rys. 5.). Jest to perceptron dwuwarstwowy 
[3], opisany następująco: 

  (10)
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oraz: 

 
1

T

i

u'k = (wk
Tu – θk) = ,   k = 1, 2,…, k1wki

ui – θk
=









∑  (11)

przy czym θ0, θ1, …, θk1 są progami bloków aktywacji elementów sieci (0 odpo-
wiada elementowi wyjściowemu, a 1, …, k1 − elementom warstwy ukrytej). 

Rys. 4. Struktura perceptronu wielowarstwowego

Rys. 5. Przypadek sieci z jednym wyjściem 
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Każdy element warstwy ukrytej, podobnie jak opisany wcześniej pojedynczy 
element perceptronowy, dzieli przestrzeń stanów wejściowych na dwie półprze-
strzenie rozdzielone hiperpłaszczyzną o równaniu: 

  (12)

Dla wszystkich stanów z jednej półprzestrzeni dany element jest aktywny, 
dla stanów z drugiej − nie. Element wyjściowy, działając zgodnie ze wzorem: 

  (13)

dzieli przestrzeń wektorów wejściowych u na dwie podprzestrzenie uzyskane 
w wyniku kombinacji iloczynów i sum mnogościowych zbiorów stanów ak-
tywnych poszczególnych elementów warstwy ukrytej. Ponieważ w przypadku 
perceptronu jednowarstwowego są to półprzestrzenie, jedna z podprzestrzeni 
stanów aktywności elementu wyjściowego musi być zbiorem wielościennym 
 wypukłym. Wartości wag v połączeń wstępujących do elementu wyjściowego 
i jego próg θ0 decydują, które z określonych w warstwie ukrytej hiperpłaszczyzn 
decyzyjnych ograniczać będą utworzony zbiór wypukły i jaka będzie aktywność 
wyjściowa dla stanów wewnątrz tego zbioru: y = 0, czy też y = 1. 

Wynika stąd, że jeśli jeden z dwóch zbiorów wzorcowych wektorów wejścio-
wych odpowiadających wartościom funkcji aktywacji 0 i 1 zawiera się w zbiorze 
wypukłym [3], to dane zagadnienie może być rozwiązane przez perceptron dwu-
warstwowy. Na rys. 6. przedstawiono graficzną ilustrację zagadnienia realizowa-
nego przez perceptron dwuwarstwowy na płaszczyźnie.
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Rys. 6. Grafi czna interpretacja perceptronu dwuwarstwowego

Korzystając z własności perceptronu wielowarstwowego, rozwiążmy z jego 
pomocą problem XOR (warunku logicznego). Na rys. 7. i 8. przedstawiono sche-
mat sieci i realizowany przez nią podział wektorów wejściowych:

Rys. 7. Schemat sieci
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Dalszym stadium rozbudowy omawianej sieci jest perceptron trójwarstwo-
wy [3], tzn. sieć z dwiema warstwami ukrytymi. Preceptron o takiej struktu-
rze może realizować dowolne odwzorowania przestrzeni stanów wejściowych 
w przestrzeń stanów wyjściowych. Innymi słowy, perceptron trójwarstwowy 
gwarantuje istnienie układu wag sieci realizującej poprawnie dowolne odwzo-
rowanie zbioru wzorcowych wektorów wejściowych uµ na odpowiadający mu 
zbiór oczekiwanych wektorów wyjściowych yµ

z. Każdy z elementów pierwszej 
warstwy ukrytej dzieli, podobnie jak elementy wyjściowe w perceptronie pro-
stym, przestrzeń stanów wejściowych na dwie półprzestrzenie rozdzielone pew-
ną hiperpłaszczyzną decyzyjną. Następnie każdy z elementów drugiej warstwy, 
podobnie jak elementy wyjściowe w perceptronie dwuwarstwowym, dokonuje 
pewnej transformacji mnogościowej półprzestrzeni z warstwy pierwszej, dzieląc 
przestrzeń stanów wejściowych na dwie podprzestrzenie, z których jedna sta-
nowi zbiór wielościenny wypukły. Następnie każdy z elementów warstwy wyj-
ściowej dokonuje transformacji mnogościowej powyższych zbiorów wypukłych, 

Rys. 8. Podział wektorów wejściowych
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w wyniku której można uzyskać zbiór o dowolnej postaci. Jedynym ogranicze-
niem jest dostatecznie duża liczba elementów przetwarzających w sieci i połączeń 
między nimi. 

4. podsumowanie i wnioski końcowe

Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę zależy od sprawnego i wy-
dajnego systemu nadzoru i kontroli [1]. 

Budowa systemu nadzoru i kontroli w oparciu o rozbudowane modele neuro-
nowe pozwala na zwiększenie ich efektywności i w wielu przypadkach na wyeli-
minowanie człowieka jako najsłabszego ogniwa procesu decyzyjnego w stanach 
zagrożeń. 

Zastosowanie sieci neuronowych opartych na teoriach Rosenblatta pozwala 
na zbudowanie bezpiecznego systemu zarządczego, który w razie własnej autok-
tonicznej awarii nadal może pracować i funkcjonować prawidłowo.
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neural networks in the safety of water supply issue

In this article the use of neural network concept, proposed by Rosenblatt in 
1958, in on-line modeling of water supply systems was presented. This partly 
electro-mechanical and partly electronic system was invented to recognize 
alphanumerical symbols with self-learning procedure. It was the first constructed 
neural network which could work even if part of the network was broken. The use 
of neural network of Rosenblatt type in modeling process of water supply systems 
increases the level of safety and efficiency of modeling itself.
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ocena zagroŻeń związanych z emisją metali 
cięŻkich z tras komunikacyjnych w aspekcie 
bezpieczeństwa ekologicznego na terenach 

o wysokim stopniu zurbanizowania

W artykule przedstawiono czynniki wywołujące zanieczysz-
czenie środowiska wodno-glebowego w rejonach o silnej ur-
banizacji na przykładzie aglomeracji warszawskiej. Kumula-
cja metali ciężkich w środowisku wodno-glebowym, której 
główną przyczyną jest emisja z tras komunikacyjnych po-
woduje wiele nieprzewidywalnych i niebezpiecznych zjawisk 
zachodzących w środowisku naturalnym. Zanieczyszczone 
metalami ciężkimi osady denne jezior i cieków wodnych 
oraz gleby miejskie stają się potencjalnym źródłem wtórne-
go, niekontrolowanego zanieczyszczenia wszystkich elemen-
tów środowiska naturalnego, stanowiąc poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ekologicznego.

Factors responsible for pollution of water and soil 
environment, in the regions of high urbanization, have been 
presented on the example of Warsaw agglomeration. It has 
been shown that accumulation of heavy metals in water 

2. Założenia i metody badania źródeł konkurencyjności prZedsiębiorstw



and soil environment can lead to hazardous and highly 
unpredictable phenomena occurring in metropolitan area. 
River and lake sediments as well as soils in urban area become 
a potential source of secondary, uncontrolled pollution of all 
elements of natural environment, bringing about serious 
hazard of ecological safety.

1. wprowadzenie

Jednym z największych problemów towarzyszących intensywnie rozwijającej 
się cywilizacji jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego człowieka związane  
z urbanizacją obszarów wielkomiejskich.

Zanieczyszczenie ekosystemów na tego typu terenach jest konsekwencją wy-
sokiego w XX i XXI wieku rozwoju gospodarczej działalności człowieka. Po-
stępujący, szybki wzrost liczby mieszkańców miast spowodował znaczne zwięk-
szenie ilości emitowanych zanieczyszczeń: pyłowych, gazowych, ścieków oraz 
odpadów komunalnych. 

Głównymi źródłami zanieczyszczenia środowiska wodno-glebowego metala-
mi ciężkimi są: zrzuty nieoczyszczonych bądź oczyszczonych w niewystarczającym 
stopniu ścieków komunalnych i przemysłowych, spływy powierzchniowe, emisja ze 
szlaków komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, a także suche depozyty i opa-
dy atmosferyczne bogate w pyły pochodzenia motoryzacyjnego i przemysłowego [7].

Charakterystyczny dla aglomeracji wielkomiejskich rozwój demograficzny 
wywołuje poważne, najczęściej niekontrolowane i nieodwracalne zmiany w śro-
dowisku naturalnym, w którym żyje człowiek.

Wymienione czynniki wywołujące zanieczyszczenie środowiska wodno-gle-
bowego działają w różnym czasie i natężeniu. Oporność wód naturalnych i gleb 
na degradację zależy od ich właściwości fizycznych, chemicznych oraz fauny 
i flory, która je zasiedla [2].

Wśród wielu rodzajów działalności człowieka, przyczyniających się do de-
gradacji środowiska naturalnego człowieka, istotne miejsce zajmuje szeroko po-
jęty transport. Ta ważna dziedzina gospodarki rozwija się najszybciej na całym 
świecie i jest często źródłem poważnych konfliktów, oprócz pożądanych, efektów 
ekonomicznych wywołuje bowiem wiele negatywnych skutków.
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Podczas spalania jednego litra oleju napędowego do atmosfery dostają się 
34 miligramy metali ciężkich (Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, 
V, Zn). Zanieczyszczenia te częściowo bezpośrednio trafiają do dróg oddecho-
wych ludzi i zwierząt oraz są kumulowane w środowisku wód naturalnych i gle-
bie [3]. W przeciwieństwie do obszarów otwartych, na terenach o gęstej zabudo-
wie spadek stężenia niebezpiecznych składników spalin, w tym metali ciężkich 
w miarę oddalania się od liniowego emitora, jest bardzo powolny. Toksyczne 
produkty spalania benzyny i oleju napędowego na tych obszarach nie mogą się 
szybko i swobodnie przemieszczać. Skutkiem tego jest utrzymywanie się, szcze-
gólnie w godzinach szczytów komunikacyjnych, wysokich stężeń metali ciężkich 
w miejskim powietrzu atmosferycznym [4].

Pyły i aerozole powstające przy spalaniu benzyny, zawierające metale ciężkie 
są stabilne przez okres około tygodnia. Następnie ulegają różnego rodzaju trans-
formacjom, które najczęściej prowadzą do powstawania nieorganicznych form, 
stosunkowo mniej mobilnych w środowisku naturalnym. 

Skład chemiczny materiałów eksploatacyjnych, znajdujących się w samocho-
dach ma również kluczowy wpływ na zanieczyszczenie środowiska wodno-gle-
bowego przy trasach komunikacyjnych. Procesy ścierania tarcz hamulcowych, 
opon, a także erozja nawierzchni dróg są obecnie głównym źródłem: cynku, 
miedzi, niklu, manganu, chromu i kadmu. 

Należy nadmienić, że wraz ze spalaniem paliw płynnych – benzyny, oleju 
napędowego i LPG, do atmosfery dostają się także oprócz metali ciężkich znacz-
ne ilości toksycznych i kancerogennych mikrozanieczyszczeń organicznych. 
Do najbardziej niebezpiecznych należą: węglowodory alifatyczne i aromatyczne, 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany, związki chlo-
rowcopochodne oraz aldehydy i ketony [5].

Zagrożenia ze strony metali ciężkich emitowanych przez pojazdy samocho-
dowe zależą od: natężenia ruchu, oddalenia od drogi, ukształtowania terenu 
oraz sposobu jego użytkowania. Emisja metali ciężkich z tras komunikacyjnych 
powoduje ich kumulacje we wszystkich elementach środowiska przyrodnicze-
go. Zjawisko kumulacji metali ciężkich z jednej strony przyczynia się do ich eli-
minacji z powietrza atmosferycznego i toni wodnej zbiorników wód powierzch-
niowych, z drugiej zaś jest przyczyną silnego skażenia gleb i osadów dennych. 
Powoduje to wiele nieprzewidywalnych i niebezpiecznych zjawisk zachodzących 
w środowisku naturalnym [8].
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Migracja metali ciężkich nagromadzonych przez dziesięciolecia w środowi-
sku wodno-glebowym jest zazwyczaj ograniczona na skutek wielu złożonych 
procesów fizyczno-chemicznych i biologicznych. Jednakże długotrwała emisja 
do środowiska powoduje, że mechanizmy detoksykacji ulegają przeciążeniu, 
przez co następuje wtórne uruchamianie zaadsorbowanych metali ciężkich do 
fazy wodnej, gdzie mogą być dalej przenoszone na duże odległości. Dodat-
kowo zmienne warunki klimatyczne oraz hydrogeologiczne, takie jak: silne 
wiatry, długotrwałe ulewy czy powodzie mogą także spowodować niekontro-
lowane wtórne zanieczyszczenie wszystkich elementów środowiska natural-
nego metalami ciężkimi, stanowiąc poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ekologicznego.

Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego zostało wprowadzone stosunkowo 
niedawno i trudno znaleźć jednoznaczną jego definicję w polskim ustawodaw-
stwie. W piśmiennictwie zagranicznym istnieje wiele, funkcjonujących równole-
gle definicji tego pojęcia, jak: „ecological safety” i „ecological security”. Szeroko 
stosowana jest definicja, opracowana w ramach prac Konwencji ds. transgranicz-
nych skutków awarii przemysłowych ONZ, która brzmi:

„Bezpieczeństwo ekologiczne to takie kształtowanie stosunków naturalnych 
i społecznych w biosferze Ziemi, które tworzą właściwe warunki życia dla całej 
ludzkości, nie podważając zarazem podstaw życia na naszej planecie. Stanowi 
ono przeciwieństwo lokalnej i globalnej katastrofy ekologicznej, wyrażając po-
rządek i ład panujący w środowisku, w którym żyje również człowiek”.

W literaturze przedmiotu funkcjonują także inne, niezależne definicje:
• „Bezpieczeństwo ekologiczne oznacza taki stan stosunków społecznych, 

w tym treści, form i sposobów organizacji stosunków międzynarodowych, 
który nie tylko ogranicza i eliminuje zagrożenia ekologiczne, lecz także pro-
muje pozytywne działania, umożliwiając realizację wartości istotnych dla 
istnienia i rozwoju narodów i państw”.

• „Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego rozumiane jest głównie jako 
zapobieganie zjawiskom mającym nagły charakter. Na skutek katastrofy 
przemysłowej czy klęski żywiołowej może powstać nagłe „nadzwyczajne za-
grożenie «życia i zdrowia ludzi lub środowiska przyrodniczego»” [14].
Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego na terenach silnie zur-

banizowanych są ze sobą ściśle powiązane oraz wzajemnie uzależnione. Ulegają 
one także ciągłym przemianom.

dariusz dmochowski, anna dmochowska��



Aby poznać mechanizmy transportu i transformacji metali ciężkich w śro-
dowisku wodno-glebowym, należy zastosować nowoczesne techniki analityczne 
i metody oceny stanu środowiska naturalnego. Oznaczenia całkowitych stężeń 
i przede wszystkim form metali ciężkich są obecnie coraz częściej wykorzysty-
wane w ekotoksykologicznych ocenach środowiska. Procedury identyfikujące 
formy występowania metali ciężkich w wodach powierzchniowych, osadach 
dennych i glebach pozwalają na oszacowanie poziomu bezpieczeństwa ekolo-
gicznego [8].

Obecnie badania monitoringowe nadal oparte są na oznaczaniu tylko ogól-
nych stężeń metali ciężkich w osadach dennych i glebach. Do chwili obecnej nie 
zostały w Polsce ustalone jednolite i znormalizowane procedury, pozwalające 
na badanie mechanizmów przemian metali ciężkich w środowisku. Standardo-
wo stosowanym obecnie postępowaniem służącym do oceny zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi osadów dennych i gleb jest porównywanie otrzymanych da-
nych pomiarowych z wartościami reprezentującymi poziom przedindustrialny 
i z wartościami stężeń metali zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165, poz. 1359).

Występowanie różnych fizycznych i chemicznych form metali ciężkich 
w określonym badanym materiale nazywa się specjacją, a ich identyfikacja i iloś-
ciowe oznaczenie jest przedmiotem badań specjacyjnych [13]. Termin specjacja 
jest także stosowany do nazywania różnego rodzaju analiz, począwszy od ozna-
czania dobrze zdefiniowanych form metali ciężkich aż do operacyjnie zdefinio-
wanych form pierwiastków (odnoszących się do procedur ekstrakcji), które na-
zywane są „biodostępnymi”, „mobilnymi” czy „labilnymi” [12].

Różnorodność eluentów i procedur ekstrakcyjnych jest tak duża, iż anali-
tyczne rozwiązanie problemów związanych z zagrożeniami ekologicznymi i bez-
pieczeństwem ekologicznym pomiędzy różnymi krajami jest bardzo trudne.

Program Pomiarów i Testowania (MTP) przy Komisji Unii Europejskiej zapo-
czątkował projekt mający na celu usprawnienie i zatwierdzenie zharmonizowa-
nych metod analitycznych do oznaczeń ekologicznych, dostarczenie norm i mate-
riałów odniesienia w celu kontrolowania tych metod oraz przygotowanie próbek 
o certyfikowanej zawartości ekstrahowanych metali ciężkich w glebie [1].

MPT przyjął wspólne procedury ekstrakcji metali ciężkich z gleb mineralnych 
przy zastosowaniu jednego odczynnika oraz ekstrakcji sekwencyjnej dla osadów. 
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W wyniku tego do wymywania metali ciężkich za pomocą jednego eluentu za-
twierdzono następujące odczynniki: 0,43 M kwas octowy i 0,005 M EDTA.

2. obiekty i metodyka badań

Obiektami badań prowadzonych w latach 2002–2008, były osady denne: Jezior-
ka Gocławskiego i Kanału Gocławskiego – małych zbiorników wód powierzchnio-
wych, położonych na terenie Pragi-Południe w prawobrzeżnej części Warszawy, 
na odcinku od Trasy Łazienkowskiej do Parku Skaryszewskiego. Wytypowano 
stanowiska pomiarowe, różniące się stopniem narażenia na emisję metali ciężkich 
z badanych tras komunikacyjnych i zabudową przestrzenną. Wyznaczono trzy sta-
nowiska badawcze: stanowisko nr 1 – Park Skaryszewski – jako punkt kontrolny 
w odległości 450 m od ul. Waszyngtona, stanowisko nr 2 – Trasa Łazienkowska 
przy wiadukcie na wysokości Przyczółka Grochowskiego oraz stanowisko nr 3 
przy ul. Waszyngtona w pobliżu skrzyżowania z ul. Międzynarodową.

Wyboru metali ciężkich, do przeprowadzenia badań, dokonano na podstawie 
archiwalnych badań własnych oraz danych literaturowych. Organiczne sole oło-
wiu były przez ostatnie dziesięciolecia dodawane do benzyn w stężeniach od 450 
do 150 mg/l, natomiast cynk i nikiel jest nadal obecny w olejach napędowych, 
w stężeniach rzędu kilku miligramów na litr. Związki cynku i niklu emitowane 
są do środowiska naturalnego także na skutek ścierania się opon samochodo-
wych, powierzchni asfaltu i tarcz hamulcowych [9, 11].

Osady gromadzące się na dnie małych zbiorników wód powierzchniowych, 
położonych na terenach silnie zurbanizowanych, odgrywają niezwykle istotną 
rolę w funkcjonowaniu lokalnych ekosystemów wodnych oraz w krążeniu pier-
wiastków we wszystkich elementach środowiska naturalnego.

W celu określenia stopnia kumulacji metali ciężkich w osadach dennych 
w funkcji czasu, badaniom poddano ich wierzchnią warstwę (0−5 cm). Ozna-
czeń ogólnych stężeń cynku, ołowiu i niklu dokonano po mineralizacji mokrej 
za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej.

Specjacja metali ciężkich w osadach dennych została przeprowadzona zgod-
nie z sekwencyjnym schematem ekstrakcyjnym Tessiera, który pozwala na wy-
odrębnienie pięciu frakcji metali ciężkich: jonowymiennej, węglanowej, związa-
nej z tlenkami żelaza i manganu, organicznej i pozostałościowej [6, 10].

dariusz dmochowski, anna dmochowska100



3. wyniki badań

Wyniki badań całkowitych stężeń metali ciężkich w osadach dennych, otrzy-
manych w latach 2002−2008 przedstawiono na rysunkach 1−3. Specjację ołowiu 
na stanowisku usytuowanym przy Trasie Łazienkowskiej przedstawiono na 
rys. 4.

Rys. 1. Stężenie cynku w osadach dennych w funkcji czasu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Stężenie ołowiu w osadach dennych w funkcji czasu
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Stężenie niklu w osadach dennych w funkcji czasu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Specjacja ołowiu w osadach dennych w funkcji czasu
Źródło: opracowanie własne

4. podsumowanie

Dokonując analizy stężeń badanych metali w osadach dennych w przedzia-
le czasowym 2002–2008, stwierdzono systematyczny wzrost ich akumulacji. Jej 
skala i rozkład zależne są od lokalizacji stanowiska i ekspozycji na emisję z tras 
komunikacyjnych.

Na odcinkach badanych wód powierzchniowych bezpośrednio przylegają-
cych do tras komunikacyjnych zaobserwowano proporcjonalny wzrost stężeń 
wszystkich metali ciężkich w osadach dennych. Podobnie osady denne okazały 
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się najbardziej zanieczyszczone cynkiem i ołowiem na stanowisku pomiarowym 
pod Trasą Łazienkowską. Maksymalne stężenia tych metali osiągnęły wartości: 
dla cynku – 1135,0 mg/kg s.m. i ołowiu – 985,4 mg/kg. s. m. Stężenie niklu było 
natomiast najwyższe na stanowisku pomiarowym przy ul. Waszyngtona i wyno-
siło 139,2 mg/kg s. m.

W punkcie kontrolnym usytuowanym w Parku Skaryszewskim uzyskano 
stężenia zbliżone do tła dla miasta stołecznego Warszawy. Zaobserwowano jed-
nocześnie stałą tendencją wzrostową stężenia metali w tym punkcie pomiaro-
wym. Na podstawie analizy wyników badań uzyskanych w przedziale czasowym 
2002–2008, stężenia metali można uszeregować w następującej kolejności: Zn > 
Pb > Ni.

Analiza specjacyjna przeprowadzona na przykładzie ołowiu wykazała, że 
sumaryczny udział frakcji jonowymiennych oraz węglanowych maksymal-
nie dochodził do 30% w stosunku do całkowitej zawartości tego pierwiastka. 
Czynnikiem znacznie zwiększającym ryzyko wystąpienia wtórnego, odłożone-
go w czasie skażenia toni wodnej metalami ciężkimi, zdeponowanymi w dwóch 
pierwszych, niestabilnych termodynamicznie frakcjach, jest duża zmienność 
składu fizyczno-chemicznego wód Kanałku Gocławskiego [15]. 

5. wnioski

1. Wysoki stopień urbanizacji obszaru zlewni Kanałku Gocławskiego oraz duże 
narażenie tego cieku wodnego na antropogeniczne oddziaływanie gęstej sie-
ci tras komunikacyjnych spowodowały, że w bezpośrednim ich sąsiedztwie 
stwierdzono znaczne zanieczyszczenie osadów dennych cynkiem, ołowiem 
i niklem.

2. Elementem środowiska wodnego, w którym metale ciężkie deponowane są 
w największych stężeniach są osady denne. Średnia wartość współczynnika 
kumulacji cynku, ołowiu i niklu kształtuje się na poziomie 106. 

3. Zjawisko akumulacji metali ciężkich stwarza wysokie zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ekologicznego. Zanieczyszczone osady denne i gleby są potencjal-
nym źródłem wtórnego zanieczyszczenia ekosystemów wodnych na skutek 
wielu procesów fizykochemicznych i biologicznych. Migracja metali ciężkich 
w środowisku wodno-glebowym głównie zależy od ich formy występowania. 
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Z tego powodu do oceny zagrożeń spowodowanych głównie wtórną desorp-
cją cynku, ołowiu oraz niklu z osadów dennych do fazy wodnej zastosowano 
sekwencyjny schemat specjacyjny Tessiera.

4. Przy trasach komunikacyjnych metale ciężkie są deponowane w osadach 
dennych w znacznym stopniu w niestabilnych frakcjach zdefiniowanych 
przez Tessiera, to jest jonowymiennej i węglanowej.

5. Specjacja metali ciężkich w osadach dennych wykazała, że na odcinkach Ka-
nałku Gocławskiego, pozostających pod bezpośrednim wpływem dróg ko-
munikacyjnych, metale ciężkie do 30% całkowitego stężenia ulegają depono-
waniu w niestabilnych chemicznie frakcjach osadów.

6. Skumulowane w labilnych frakcjach osadów dennych metale ciężkie mogą na-
wet po długim czasie depozycji ulec ponownemu wprowadzeniu do toni wod-
nej, wtórnie skażając ekosystem wodny. Czynnikiem znacznie zwiększającym 
ryzyko wystąpienia takiego zjawiska jest duża zmienność warunków fizycz-
no-chemicznych, występujących w płytkich wodach Kanałku Gocławskiego.

7. Niepokojąca jest tendencja wzrostu zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
ekosystemów wodnych, położonych na terenach wielkomiejskich. Mimo 
drastycznego ograniczenia emisji ołowiu poprzez wprowadzenie benzyny 
bezołowiowej (maksymalne stężenie związków ołowiu wynosi 5 mg/l), stę-
żenie tego pierwiastka systematycznie wzrasta w osadach dennych badanych 
zbiorników wodnych bezpośrednio sąsiadujących z trasami komunikacyjny-
mi. Uwagę zwraca również wysokie stężenie cynku, którego głównym źród-
łem jest proces ścierania się opon samochodowych.

8. Technika specjacji metali ciężkich okazała się dogodnym narzędziem, umoż-
liwiającym ocenę możliwości wystąpienia realnych zagrożeń ekologicznych. 
Specjacja jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metod umożliwiających prze-
widywanie warunków, w jakich może nastąpić wtórne zanieczyszczenie ekosy-
stemów wodnych, niekorzystnie wpływające na bezpieczeństwo ekologiczne.
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evaluation of hazard as conseQuence of emission  
of heavy metals from communications sources  
in the aspects of ecological safety of the areas  

of high urbanization

The area of Warsaw is situated in the central Poland and due to this is mainly 
exposed to heavy vehicle transport. Bottom sediments contaminations by heavy 
metals are serious and still rise threat for the ecosystem where we live. It has been 
shown that accumulation of heavy metals in water and soil environment can lead 
to hazardous and highly unpredictable phenomena occurring in metropolitan 
area. The determination and especially speciation of the heavy metals in the 
contaminated sediments of surface water, bottom sediments and urban soils may 
be used in the ecotoxicological study. The results of serious hazard of ecological 
safety may be applied for the evaluation of quality urban environment.
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niepewność identyfikacji i wyznaczenia ryzyka  
w metodzie analizy risk score

W niniejszym artykule przedstawiono metodologię identyfi-
kacji i wyznaczania niepewności ryzyka w metodzie analizy 
ryzyka Risk Score. Wnioskowanie poparte zostało przykła-
dami obliczeniowymi.

In this article the methodology of identification and calculation 
of risk uncertainty in the Risk Score method was introduced. 
Analyses and calculations were based on analytical examples.

1. wstęp

W 1976 r. Kinney i Wiruth zaproponowali wskaźnikową metodę oceny ryzyka 
związanego z wykonywaną pracą (ryzyka zawodowego) za pomocą wskaźnikowej 
metody Risk Score1. Metoda ta jest dość uniwersalnym narzędziem pozwalającym 
szacować ryzyko zarówno zdarzeń rzadkich o katastrofalnych skutkach, jak rów-
nież zdarzeń dość powszechnych o niewielkich skutkach. W metodzie tej ryzyko 
(R) wyznacza się jako iloczyn trzech czynników: prawdopodobieństwa wystąpie-
nia zdarzenia niekorzystnego (P), czasu ekspozycji na zagrożenie (E) oraz poten-
cjalnych skutków – strat w ludziach lub strat materialnych (S), zgodnie z wzorem:

1 Kinney G. F., Wiruth A. D.: Practical Risk Analysis for Safety Management. US Naval 
Postgraduate School, Security Department China Lake, Kalifornia 1976.

2. Założenia i metody badania źródeł konkurencyjności prZedsiębiorstw



 R S E P= ⋅ ⋅   (1)

Wielkość każdego z czynników określa się na podstawie zaproponowanego 
przez Kinneya i Wirutha zastawienia wartości dyskretnych wskaźników, które 
kwalifikują poszczególne czynniki w ramach skal umownych:
− skutki (S) w przedziale od 0 do 100,
− czas ekspozycji (E) w przedziale od 0 do 10,
− prawdopodobieństwo (P) w przedziale od 0 do 10,
gdzie w każdym z przypadków przyporządkowanie czynnikowi wartości 0 ozna-
cza zerową wartość ryzyka.

Wartość każdego ze wskaźników (odpowiednio P, E i S) wylicza się, kwalifi-
kując prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niekorzystnego w przedzia-
łach od 10-6 do 5 × 10-2, czas ekspozycji na zagrożenie w skali od „raz w roku” do 
„codziennie”, oraz skutki wystąpienia zdarzenia w skali od „udzielenie pierwszej 
pomocy” do „wiele ofiar śmiertelnych” (straty w ludziach) i/lub w skali od „poni-
żej 1000 USD” do „powyżej 10 mln USD” (straty materialne).

W metodzie Risk Score wyznaczana wartość ryzyka jest również wskaźnikiem, 
który jest kwalifikowany w pięciostopniowej skali, co pozwala przypisać analizo-
wanym warunkom pracy ryzyko w zakresie od „bardzo małe”, oznaczające brak 
konieczności redukcji, do „bardzo duże”, który to stan wskazuje na konieczność 
przerwania pracy (zaprzestania działania w tak niebezpiecznych warunkach).

Ciekawy jest fakt, że od czasu stosowania metody Risk Score, tj. od 1976 r., 
nie poświęcono szczególnej uwagi następującym aspektom:
− skala parametru E (czasu ekspozycji) jest określona w sposób częściowo ja-

kościowy, ciężko odnaleźć ilościowe różnice pomiędzy zdarzeniami charak-
teryzowanymi, np. jako występujące „codziennie” i „stale”;

− skala parametru S (strat materialnych) jest przyjmowana od 1976 r. na tym 
samym poziomie, co najwyżej w literaturze polskojęzycznej przelicza się 
wartości w USD na wartości w PLN przyjmując aktualny kurs2;

− sama metoda oceny ryzyka może być zakwalifikowana jako metoda „ostrego 
obcięcia”, gdzie przejście pomiędzy jednym a kolejnym obszarem ryzyka na-
stępuje po przekroczeniu określonej wartości parametru R;

2 Romanowska-Słomka I., Słomka A.: Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Tarbonus, 
Wyd. III, Tarnobrzeg 2003.
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− nie prowadzi się rozważań nad oceną niepewności (błędu) w takim podejściu 
do analizy ryzyka.
W niniejszym artykule pokazano próbę uwzględnienia przy zastosowaniu 

metody Risk Score wyżej wymienionych aspektów.

2. sposób wyznaczenia niepewności wartości ryzyka w metodzie risk score

W pracy M. M. Smolarkiewicza3 zaproponowano metodykę szacowania nie-
pewności (błędu) ryzyka, opierając się na estymacji częstości występowania zda-
rzeń niekorzystnych i przybliżenie za jej pomocą wielkości prawdopodobieństwa 
tych zdarzeń. Jak pokazano w tej pracy, w przypadku zdarzeń bardzo rzadkich, dla 
których nie dysponuje się wystarczającą statystyką zdarzeń historycznych, wyzna-
czając częstość zdarzenia można popełnić błąd względny nawet rzędu 50%. Zbliżo-
ne rozumowanie można zastosować w przypadku metody Risk Score. Korzystając 
z wzoru (1), oraz z zasady propagacji błędu funkcji zależnej4 (przyjmując założenie, 
że błędy ograniczają się wyłącznie do błędów statystycznych), można określić wzór 
na niepewność (błąd) oceny ryzyka w metodzie Risk Score w postaci:

 ,R S E P S P E E P S∆ = ⋅ ⋅∆ + ⋅ ⋅∆ + ⋅ ⋅∆   (2)

gdzie ∆R, ∆P, ∆S i ∆E są niepewnością (błędem) wyznaczenia wskaźników odpo-
wiednio ryzyka, prawdopodobieństwa zdarzenia, skutków i czasu ekspozycji.

Należy jednak zaznaczyć, że niepewność wyznaczenia wartości wskaźników 
nie jest błędem bezpośrednim a pośrednim, wynikającym z niepewności okre-
ślenia czynników pierwotnych, takich jak rzeczywiste (nie wskaźnikowe) praw-
dopodobieństwo zdarzenia, czy skutki materialne mierzone w USD, czy PLN. 
Z tego względu, aby określić zależności pomiędzy błędem wyznaczenia wartości 
wskaźnika (P, S lub E), należy wyznaczyć zależność funkcyjną pomiędzy war-
tością wskaźnika a czynnikiem bezpośrednio mierzonym. Na rys. 1–3 pokazano 

3 Smolarkiewicz M. M.: Metodyka wyznaczania niepewności określenia ryzyka na 
potrzeby zarządzania kryzysowego, W: M. Lisiecki (red.), M. Raczkowska-Lipińska, B. Sit-
ko, W. Pokruszyński: Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych 
państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Nakł. Wyższej Szkoły Go-
spodarki Euroregionalnej im. Alcie de Gasperi w Józefowie k. Otwocka, Józefów 2009.

4 Szydłowski H.: Pracownia fizyczna. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 56.
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rozkłady wartości wskaźników S, E i P wykorzystywanych w metodzie Risk Sco-
re, w funkcji bezpośrednich czynników określających ryzyko, tzn. strat material-
nych wyrażonych w PLN (rys. 1), częstości ekspozycji na zagrożenie (rys. 2 – opis 
parametru poniżej) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia (rys. 3). 
Do rozkładów przedstawionych na wszystkich trzech rysunkach dopasowano 
funkcje potęgowe postaci y = axb, reprezentowane przez linie proste na wykre-
sach w skali log-log (na wykresach, w ramkach pokazano również wartości para-
metrów dopasowanych funkcji). 

Rys. 1. Estymacja funkcji potęgowej do rozkładu wartości wskaźnika skutków 
materialnych (S) w metodzie Risk Score (reprezentacja w skali log-log, 

opracowanie własne)

Rys. 2. Estymacja funkcji potęgowej do rozkładu wartości wskaźnika czasu 
ekspozycji na zagrożenie (E) w metodzie Risk Score (reprezentacja w skali log-log, 

opracowanie własne)
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Rys. 3. Estymacja funkcji potęgowej do rozkładu wartości wskaźnika 
prawdopodobieństwa (P) w metodzie Risk Score (reprezentacja w skali log-log, 

opracowanie własne)

Z uwagi na fakt, że w oryginalnej pracy Kinneya i Wirutha parametr E (czas 
ekspozycji) został mało precyzyjnie określony, w niniejszej pracy zaproponowa-
no przeliczenie częstości występowania ekspozycji na zagrożenie ze skali od-
noszącej się do 1 roku, do skali 1 roku wyrażonego przez liczbę godzin pracy.
W obliczeniach przyjęto następujące założenia:
− przeliczenie częstości występowania zagrożenia (czasu ekspozycji na zagroże-

nie) wykonano, korzystając z faktu, że 1 rok pracy ma 2024 godziny robocze5;
− określenie „kilka razy w roku” wyrażono jako 5 razy w roku;
− określenie „codziennie” potraktowano jako „raz dziennie” (1 godz. dzien-

nie), czyli średnio raz na 8 godzin pracy;
− określenie „stale” potraktowano jako „w każdej godzinie pracy”, czyli raz na 

godzinę pracy.
Przy przeliczaniu wartości wskaźnika S (straty materialne) należy zwrócić 

uwagę, że uwzględnienia wymaga nie tylko kurs USD do PLN6, ale również fakt, 
że w 1976 r. wartość 1 USD była inna niż obecnie. Przyjmując, że wskaźnikiem 
dewaluacji pieniądza jest wskaźnik rocznej infl acji, wyliczono, że infl acja w USA 

5 Przyjęto liczbę godzin pracy dla roku 2010, stosując metodę ich wyliczenia określoną 
w art. 130 § 1 i 2 ustawy (Kodeks pracy) z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94, 
z późn. zm.). Wyniki obliczeń dla różnych lat kalendarzowych, z uwagi na różną liczbę go-
dzin pracy, mogą się nieznacznie różnić (na poziomie ok. 0,05%).

6 W obliczeniach przyjęto kurs z dnia 14.04.2010, tzn. 1 USD = 2,8325 PLN; (źródło: 
http://www.nbp.pl/kursy/)
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od 1976 do 2010 wyniosła w przybliżeniu 294%7. Uwzględniając dwa powyższe 
spostrzeżenia, przy przeliczaniu zakresów zmienności wskaźnika strat material-
nych S w metodzie Risk Score przyjęto, że 1 USD (z 1976 r.) = 8,33 PLN (w 2010 r.).

Wartości wskaźników: reprezentujących straty – ofiary w ludziach i material-
ne – (S), czas ekspozycji na zagrożenie (E), prawdopodobieństwo wystąpienia zda-
rzenia (P) oraz przedziały ryzyka (R) w metodzie analizy Risk Score, po uwzględ-
nieniu wszystkich wyżej opisanych założeń, przedstawiono w tabelach 1 i 2.

3. analiza niepewności wyznaczania ryzyka 
w metodzie risk score na przykładach

Wyznaczenie wartości niepewności (błędu) ryzyka R w metodzie analizy Risk 
Score wymaga zastosowania wzoru (2) oraz skorzystania z założeń opisanych 
w punkcie 2 niniejszej pracy, wraz z wyznaczonymi zależnościami funkcyjnymi 
pomiędzy wartościami wskaźników S, E i P a odpowiadającymi im czynnikami 
mierzonymi bezpośrednio.

Biorąc powyższe pod uwagę wyznaczono, korzystając z metody Risk Score, 
wartości ryzyka wraz z błędem jego określenia (R ± ∆R) dla wszystkich możli-
wych kombinacji: dwóch wartości prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 
niekorzystnego – 5,00E-05 8,00E-02, dwóch wartości czasu ekspozycji (często-
ści ekspozycji) na zagrożenie – 1,00E-01, 1,00E-02, oraz dwóch wartości strat 
materialnych – 4,00E+05 PLN, 8,00E+07 PLN. W ten sposób zdefiniowano 
8 potencjalnych zdarzeń niekorzystnych (oznaczonych na potrzeby niniejszej 
pracy A, B, …, H). Założono 5- i 15-procentowy błąd względny wyliczenia praw-
dopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, 5- i 10-procentowy błąd względny wyli-
czenia częstości (czasu) ekspozycji na zagrożenie, oraz 10- i 20-procentowy błąd 
wyliczenia potencjalnych strat materialnych. Obliczenia cząstkowe, jak również 
wyliczone wartości ryzyk, wraz z błędem, dla wszystkich wymienionych scena-
riuszy przedstawiono w tabeli 3.

7 Obliczono, opierając się na danych i narzędziach obliczeniowych z http://inflation-
data.com/
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Jak pokazano w tabeli 3, błąd względny wyznaczenia ryzyka metodą Risk 
Score, w zależności od rozpatrywanego zdarzenia, waha się w przedziale od 7,7% 
do 15,2%. Oznacza to, że uwzględnienie nawet małych niepewności obliczenia 
pierwotnych wartości strat, prawdopodobieństwa zdarzenia i częstości ekspozy-
cji (która de facto wyraża prawdopodobieństwo, że osoba znajdzie się w obszarze 
zagrożenia w chwili wystąpienia zdarzenia niekorzystnego) rzędu 5-10% może 
prowadzić do błędów wyznaczenia wartości ryzyka rzędu 10−11%. Fakt ten staje 
się szczególnie istotny w przypadku metody typu „ostrego obcięcia”, jaką jest 
Risk Score. W przypadku, gdy wartość wyznaczonego ryzyka jest bliska którejś 
z wartości granicznych (tzn. progu przejścia z jednego obszaru ryzyka do drugie-
go), niepewność obliczeń może prowadzić do przeszacowania lub niedoszacowa-
nia ryzyka. Każda z tych możliwości nie jest korzystna. Niedoszacowanie ryzyka 
może spowodować narażenie się na niepotrzebne straty w razie realizacji ryzyka, 
przeszacowanie ryzyka również pociąga za sobą straty (materialne) z uwagi na 
zbyt kosztowne w przypadku przeszacowania działania mające na celu redukcję 
ryzyka.

4. podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono metodę wyznaczenia niepewności 
(błędu) ryzyka obliczanego za pomocą metody analizy Risk Score. Jak pokaza-
no, określenie tej niepewności wymagało uwzględnienia w obszarze szacowa-
nia strat zarówno dewaluacji dolara USA w latach 1976−2010, jak również kursu 
USD do PLN w roku 2010. Konieczne było również przybliżenie czasu ekspozycji 
określonego w metodzie Risk Score poprzez częstość ekspozycji, która została 
wyznaczona względem 1 roku pracy wyrażonego w godzinach pracy. Przeprowa-
dzone obliczenia pokazały, że nawet niewielkie niepewności wyznaczenia pier-
wotnych wartości strat, prawdopodobieństwa zdarzenia i częstości ekspozycji 
rzędu 5−10% może prowadzić do błędów wyznaczenia wartości ryzyka rzędu 
10−11%. Fakt ten, w przypadku metod typu „ostrego obcięcia”, jaką jest metoda 
Risk Score, może prowadzić do przeszacowania lub niedoszacowania wartości 
ryzyka. Z tego względu zaleca się szczególną ostrożność w wykorzystaniu tej me-
tody, jeżeli wyznaczone wartości ryzyka są bliskie granicy przejścia pomiędzy 
sąsiadującymi kategoriami ryzyka.
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dr Marcin M. SMOlARKIEWICZ

uncertainty of determination of risk in the risk score method

In this article the methodology of identification and calculation of risk 
uncertainty in the Risk Score method was introduced. To adapt the Risk Score 
method, found in 1976 by Kinney and Wiruth, to reality of 2010 year, few 
changes to methodology had to be made. Inflation of USD from 1976 to 2010 
and rate of exchange (USD to PLN) have been taken into account. The exposure 
time from Risk Score method was estimated by exposure frequency. The power 
dependence of probability, exposure frequency and material losses coefficients 
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on correspondent measured parameters were analyzed. The uncertainty of risk 
calculated by Risk Score method was estimated. Analyses and calculations were 
based on analytical examples. Calculations shown that even 5−10% uncertainties 
of probability of unfavorable event, potential losses and exposure time (frequency) 
result in 10-11% uncertainty of risk determined by Risk Score method. This may 
cause underestimation or overestimation of risk, especially in events for which 
calculated risk value is near the border value of tiled risk intervals in Risk Score 
method.
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prof. dr hab. Józef J. SKOCZylAS 
Zakład Nauk Organizacyjno-Prawnych, SGSP

pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej  
w ochronie środowiska

Celem omawianego artykułu jest przedstawienie problema-
tyki związanej z odpowiedzialnością prawną za szkody wy-
rządzone w środowisku oraz wykazanie różnic pomiędzy ich 
rodzajami.

The aim of this article is to present the complexity 
of problems connected with legal liability for damages done 
to the environment. The article also analyzes the differences 
between their types.

i

Życie codzienne współczesnego społeczeństwa, chociaż nacechowane jest 
postępem społeczno-gospodarczym, rozwojem myśli i nauki, powoduje jed-
nakże rosnącą liczbę różnorakich uciążliwości dla człowieka i jego środowiska. 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie – w wielkim skrócie z powodu 
ograniczonej objętości pracy − tematyki związanej z najważniejszymi rodzajami 
odpowiedzialności prawnej oraz wskazanie podstawowych różnic między nimi 
na tle stosowanych środków prawnych. Zaakcentowania wymaga problem, czy 
obowiązujące akty prawne zapewniają w dostateczny sposób ochronę i racjo-
nalne kształtowanie środowiska za pomocą roszczeń chroniących prawa pod-
miotowe i związanych z nimi rodzajów odpowiedzialności prawnej. Problema-
tyka objęta tematem jest szczególnie aktualna z uwagi na wejście w życie ustawy 

2. Założenia i metody badania źródeł konkurencyjności prZedsiębiorstw



z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  
(Dz.U. 2007, nr 75, poz. 493 z późn. zm.), a przede wszystkim ze względu na 
przedmiot ochrony, jakim jest środowisko1. Dyskusja o charakterze prawnym 
na temat odpowiedzialności i uwzględnienia szkód w środowisku ożywiła się 
w momencie pojawienia się Konwencji z Aarhus z dnia 22.03.1998 r.2, jak rów-
nież po opublikowaniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu 3..

ii

Pojęcie ‘środowisko’ ma kilka znaczeń. Obecnie środowisko definiowane 
jest w art. 3 pkt. 39 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska (Dz.U. nr 62, poz. 627), zgodnie z którym jest to ogół elementów przy-
rodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, 
a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta 
i rośliny, krajobraz oraz klimat. Są to jedynie przykładowe elementy. W skład 
pojęcia środowiska zaliczyć można również inne składniki, zarówno o charak-
terze materialnym, jak i niematerialnym. Do dóbr materialnych należą: nieru-
chomości gruntowe i ich części składowe, np. rośliny, złoża kopalin, wnętrza 
skorupy ziemskiej oraz ruchomości, np. odłączone od gruntu części składowe. 
Do dóbr niematerialnych należałoby zaliczyć: nieskażone powietrze, piękno 

1 Podstawą do dogłębnej analizy omawianych zagadnień są prace – A. Lipiński: Prawne 
podstawy ochrony środowiska. Kraków 2007; B. F. Wierzbowski: Podstawy prawa ochro-
ny środowiska. Warszawa 2007; R. Paczuski: Prawo ochrony środowiska. Bydgoszcz 2000; 
W. Radecki: Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – komentarz. 
Warszawa 2007; J.J. Skoczylas: Cywilnoprawne środki ochrony środowiska. Warszawa 1986. 
Opracowanie wniosków de lege ferenda zawarto w pracy J.J. Skoczylasa. 

2 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska sporządzona w Aar-
hus dnia 25 czerwca 1998 r. Dz. U. 1998, nr 89, poz. 970.

3 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Dz.Urz. UE L143/56 30.4.2004.

józef j. skoczylas120



krajobrazu, walory rekreacyjno-zdrowotne, środowisko niezdegradowane od-
padami i różnego rodzaju zanieczyszczenia4. 

Z pojęciem środowiska wiąże się jego ochrona, której legalna definicja zosta-
ła zawarta w art. 3 pkt. 13 ustawy p.o.ś. Jest to podjęcie lub zaniechanie działań 
umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochro-
na ta w szczególności polega na:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środo-

wiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Trzeba tu zaznaczyć, iż najistotniejszą rolę w ochronie środowiska pełni 
funkcja prewencyjna, ponieważ jest to najbardziej skuteczny środek prawny tej 
ochrony. 

Podmiot korzystający ze środowiska w sposób wpływający szkodliwie na jego 
elementy ponosić będzie odpowiedzialność administracyjno-prawną5. 

Odpowiedzialność administracyjna chroni interes publiczny, postępowa-
nie może zostać wszczęte z urzędu i jest to postępowanie szybsze, cechujące 
się mniejszym formalizmem. Organem właściwym do orzeczenia o odpowie-
dzialności jest organ administracji publicznej. Decyzje podejmowane są szybko 
i umożliwiają osiągnięcie celu prewencyjnego lub restytucyjnego. 

Pojęcie odpowiedzialności administracyjnej jest rozumiane jako ustalone 
przez organ administracji publicznej nakazy, zakazy określonego zachowania się, 
dotyczące zazwyczaj wstrzymania działalności, cofnięcia decyzji zezwalającej na 
oznaczony sposób korzystania ze środowiska, wykonania stosowych urządzeń 
ochronnych, usunięcia stwierdzonych uchybień lub szkodliwych następstw. 

Ustawodawstwo polskie wyróżnia kilka rodzajów odpowiedzialności admi-
nistracyjnej. Wśród nich można wymienić kary porządkowe, odpowiedzialność 
dyscyplinarną, a także typowe kary administracyjne, do których należą kary 
związane z ochroną środowiska6. Zagadnieniu odpowiedzialności administra-
cyjnej w ustawie p.o.ś. został poświęcony dział III tytułu VI. Tytuł wcześniejszy 

4 J. J. Skoczylas: Cywilnoprawne środki ochrony środowiska. Warszawa 1986, s. 20 i n.; 
A. Lipiński: Prawne podstawy ochrony środowiska. Kraków 2007, s. 28 i n. 

5 M Górski: Odpowiedzialność w ochronie środowiska. Łódź 2001.
6 Z. Leoński: Zarys prawa administracyjnego. Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 397 i n.
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wprowadza środki o charakterze prawno-finansowym, które mają charakter 
sankcji administracyjnych. Zaliczone do nich zostały: administracyjne kary pie-
niężne, nowe opłaty podwyższone, opłata produktowa. 

Na podstawie art. 362 ustawy p.o.ś. organ ochrony środowiska może nało-
żyć na podmiot oddziałujący negatywnie na środowisko w drodze decyzji obo-
wiązek: ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przy-
wrócenia środowiska do stanu właściwego. W tej decyzji organ – starosta bądź 
wojewoda, jeżeli decyzja dotyczy terenów zamkniętych lub eksploatacji instalacji 
na terenach zakładów zaliczanych do przedsiębiorstw mogących znacząco od-
działywać na środowisko. 

Jeżeli nie ma możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, organ ochro-
ny środowiska może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do wpłaty 
kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia śro-
dowiska na rzecz właściwego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Do zadań organu administracji należy ustalenie zasięgu terytorialnego nega-
tywnego oddziaływania na środowisko, następnie zewidencjonowanie zniszczo-
nego lub zdegradowanego środowiska oraz ustalenie kryteriów niezbędnych do 
wykonania wyceny. W tym celu powinien przeanalizować, jakie nakłady trzeba 
ponieść, aby odtworzyć podobny obiekt przyrodniczy, np. w innym miejscu7. 

Nieco inną decyzję proponuje ustawodawca w ustawie z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. nr 75, 
poz. 493), ale cel jest ten sam. Chodzi bowiem o rekompensatę i o zadośćuczy-
nienie. W myśl art. 15 tej ustawy, w sytuacji, gdy podmiot nie podejmie działań 
naprawczych, właściwy organ zobowiąże go w formie decyzji do ich przepro-
wadzenia. Bardzo skutecznym środkiem prawnym jest instytucja wstrzymania 
działalności zagrażającej środowisku. Wstrzymanie działalności zagrażającej 
środowisku jest najbardziej charakterystyczną formą odpowiedzialności admi-
nistracyjnej. Przewidziano ją w ustawie p.o.ś. i innych aktach prawnych. Decyzję 
taką mogą wydać: organy samorządu gminnego, wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska. Dla charakteru „Zeszytów Naukowych SGSP” istotne jest to, iż de-
cyzję o wstrzymaniu działalności zagrażającej środowisku mogą wydać organy 
Państwowej Straży Pożarnej.

7 K. Gruszecki: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Lex a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2007, s. 700.
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iii

Odpowiedzialność karna należy do najsurowszych środków odpowiedzialno-
ści prawnej, cechuje się największym stopniem dolegliwości. Celem odpowiedzial-
ności karnej jest represja i prewencja. Za funkcją kompensacyjną mogłaby prze-
mawiać możliwość orzeczenia nawiązki bądź obowiązek naprawienia szkody.

Trzeba zaznaczyć, iż przestępstwo zostaje popełnione, gdy wyczerpuje zna-
miona przewidziane w art. 1 Kodeksu karnego8, a więc ma to być czyn zabro-
niony pod groźbą kary w chwili jego popełnienia, zawiniony, społecznie niebez-
pieczny. Odpowiedzialność za przestępstwo ponosi wyłącznie osoba fizyczna, 
chociaż wraz z wejściem ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary9 mogą ponosić 
odpowiedzialność także podmioty zbiorowe. Są nimi osoby prawne, jednostki 
organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, a w tym mieszczą się spółki ka-
pitałowe, spółki kapitałowe w organizacji, przedsiębiorcy nie będący osobami 
fizycznymi, a także zagraniczne jednostki organizacyjne.

Warto też podkreślić, iż ustawodawca wprowadził do prawa polskiego insty-
tucję postępowania grupowego. Regulacja ta weszła w życie 18 lipca 2010 roku. 
Dzięki temu mogą być dochodzone roszczenia jednego rodzaju przez co najmniej 
dziesięć osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Celem 
pozwu jest kumulacja w jednym postępowaniu roszczeń wielu osób, które ponio-
sły podobną szkodę w wyniku jednego zdarzenia. Pozew grupowy mogą wno-
sić podmioty poszkodowane w wyniku takich zdarzeń, jak wypadek, zawalenie 
się budowli, np. na Międzynarodowych Targach Katowickich, katastrofa, użycie 
produktu niebezpiecznego.

Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant, który pro-
wadzi postępowanie w imieniu własnym na rzecz wszystkich członków grupy. 
Każdy jest zobligowany do wyrażenia zgody na osobę reprezentanta grupy. Nie 
wnikając w kwestie sporne omawianej instytucji, korzyści płynące z tego nowego 
środka prawnego są oczywiste, jak chociażby ułatwienia dowodowe, zmniejsze-
nie kosztów postępowania, przyśpieszenie postępowania.

8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny. Dz.U. 1997, nr 88, poz. 55, z późn. zm.
9 Dz.U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.
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W zasadzie zachowania szczególnie niepożądane z punktu widzenia ochrony 
środowiska są penalizowane w kodeksie karnym. Został im poświęcony XXII 
rozdział zatytułowany „Przestępstwa przeciwko środowisku”.

Przestępstwa wymienione w k.k. to przed wszystkim:
• powodowanie zanieczyszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacz-

nych rozmiarach (art. 181 k.k.);
• zanieczyszczenie wody, powietrza lub ziemi substancją albo promieniowa-

niem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że mogłoby to zagrozić 
życiu lub zdrowiu wielu osób, lub spowodować zniszczenie w świecie roślin-
nym, bądź zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 182 k.k.);

• niezgodne z przepisami postępowanie z odpadami (art. 183 k.k.);
• nietrzymanie w należytym stanie urządzeń zabezpieczających środowisko 

(art. 186 k.k.);
• niszczenie, uszkadzanie, zmniejszanie wartości przyrodniczej chronionego 

terenu (art. 187 k.k.).
Za popełnione tego rodzaju przestępstwa ustawodawca przewiduje wobec 

sprawców środki karne. Obok zakazu wykonywania określonej działalności 
bądź prowadzenia określonej działalności, czy też przepadku rzeczy pochodzą-
cych bezpośrednio z popełnionego przestępstwa, ustawodawca dąży do restytu-
cji. W tym celu nakładany jest obowiązek naprawienia szkody, nawiązka, bądź 
odebranie korzyści. Warto zwrócić tu uwagę na nawiązkę, tak jak przewiduje 
art. 47, § 2 k.k., sąd może orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny związa-
ny z ochroną środowiska. Cel ten jest zazwyczaj realizowany przez organizację 
ekologiczną, mającą w statucie ochronę środowiska. Nawiązkę orzeka również 
sąd za wyrąb drzewa z lasu lub za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, 
przewidziane w art. 287 § 1 k.k., na rzecz pokrzywdzonego – nadleśnictwa lub 
właściciela prywatnego lasu – w wysokości podwójnej wartości drzewa.

Oprócz k.k. odpowiedzialność karna regulowana jest w ustawach szczegól-
nych. Nie są wtedy to przestępstwa, ale wykroczenia, czyli o mniejszym ciężarze 
gatunkowym, podlegające łagodniejszym sankcjom. Za wykroczenia przewi-
dziana jest grzywna do 5000 zł, areszt od 5 do 30 dni, ograniczenie wolności do 
jednego miesiąca. Wykroczenia są uregulowane w Kodeksie wykroczeń10. Liczne 
wykroczenia z zakresu ochrony środowiska znajdujemy też w ustawach dodatko-

10 Dz.U. 2007, nr 109, poz. 756.
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wych. Prawo górnicze i geologiczne, ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych, ustawa o ochronie zwierząt, prawo wodne, ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Najwięcej przepisów o wykroczeniach zawiera ustawa z 27 kwietnia 2001 r. − 
Prawo ochrony środowiska11. Regulacja zawarta jest artykułach 329–361. Wśród 
nich są następujące wykroczenia: eksploatowanie instalacji bez wymaganego po-
zwolenia lub z naruszeniem jego warunków, albo bez wniesienia wymaganego 
zabezpieczenia, przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych w zakre-
sie, w jakim działalność nie wymaga pozwolenia oraz inne naruszenia z tym 
związane, niezawiadomienie o zauważonej awarii, dokonanie samowolnych 
zmian w ruchu zakładów o dużym ryzyku, wprowadzenie do obrotu produk-
tów nie odpowiadających prawnie ustalonym wymaganiom, nieprzekazywanie 
informacji o rodzaju i miejscach wystąpienia substancji stwarzających szczegól-
ne zagrożenie dla środowiska, nieprowadzenie pomiarów poziomu zawartości 
substancji w powietrzu lub nieprzechowywanie wyników tych pomiarów, zanie-
chanie wykonania rekultywacji powierzchni ziemi, niewykonanie decyzji, której 
przedmiotem jest zakaz produkcji, sprowadzania z zagranicy lub wprowadzania 
do obrotu produktów nie spełniających wymagań ochrony środowiska.

iv

Spośród istniejących gałęzi prawa, takich jak: prawo administracyjne, prawo 
karne, prawo cywilne, to ostatnie charakteryzuje się najmniejszym stopniem bez-
pośredniego przymusu państwowego. Podmioty stosunków cywilnoprawnych 
realizują w zasadzie wzajemne prawa i obowiązki bez uciekania się do tego przy-
musu. Prawo cywilne pozostawia stronom dużą swobodę w kształtowaniu treści 
stosunku prawnego. Swoboda ta ograniczona jest jednak przepisami prawa, za-
sadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem pra-
wa, tj. pozasystemowymi regułami postępowania, do których się nas odsyła za 
pomocą klauzul generalnych. Do niedawna w praktyce sądowej i ustawodawczej 
oraz w piśmiennictwie światowym i krajowym uważano ochronę środowiska za 
wyłączną domenę prawa administracyjnego.

11 Dz.U. 2007, nr 62, poz. 627.
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W ochronie środowiska odpowiedzialność cywilna odgrywa ważną rolę. 
Jej celem jest ochrona interesu jednostki, który dominuje w prawie cywilnym 
nad interesem publicznym. W prawie ochrony środowiska regulują ją artykuły 
322–328. Ustawodawca określa, że regułą jest stosowanie w zakresie odpowie-
dzialności cywilnej za szkody w środowisku rozwiązań wynikających z kodeksu 
cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Odesłanie do przepisów kodeksu 
cywilnego podkreśla jego doniosłość, uniwersalność i granice regulacji działów 
gospodarczych. Przepisy te mają bowiem znaczenie podstawowe, zapoczątkowa-
no tu ochronę środowiska w płaszczyźnie cywilnoprawnej12.

Gdy chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą, to warunkiem jej powsta-
nia jest szkoda. Pomiędzy szkodą a zdarzeniem ją wyrządzającym musi zacho-
dzić normalny związek przyczynowy13. Zachodzi on wówczas, gdy w łańcuchu 
kolejnych przyczyn i skutków mamy do czynienia tylko z takimi przyczynami, 
które normalnie wywołują takie skutki14.

Odpowiedzialność cywilna występuje pod dwiema postaciami: kontraktową 
i deliktową. Odpowiedzialność kontraktowa powstaje na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania, zaś 
deliktowa na skutek czynów niedozwolonych. Ze względu na to, że obowiązek 
ochrony środowiska nie jest regulowany umowami, ale jest to obowiązek po-
wszechny, to odpowiedzialność deliktowa ma większe znaczenie15. W jej ramach 
wyróżnia się odpowiedzialność: opartą na zasadzie winy, opartą na zasadzie ry-
zyka – przyczyną powstania szkody jest ruch przedsiębiorstwa lub zakładu pro-
wadzonego przez dłużnika16 oraz odpowiedzialność za produkt niebezpieczny. 
Odpowiedzialność na zasadzie winy, zgodnie z art. 415 k.c. wymaga wykazania 
winy sprawcy, która polega na naruszeniu określonego zakazu, niezachowaniu 
należytej staranności, nagannym zachowaniu się sprawcy17. Nie zawsze znajduje 

12 J. J. Skoczylas: Odpowiedzialność cywilna na podstawie ustawy – prawo ochrony 
środowiska. „Przegląd Sądowy” 2003, nr 4, s. 62.

13 Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2001 r. V CKN 190/00, LEX, nr 52421.
14 E. Gniewek: Kodeks cywilny, t. 1. Komentarz do art. 1–534. Warszawa 2004, s. 532.
15 W. Radecki: Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska. Warszawa 2002, s. 89.
16 Por.: Wyrok SN z dnia 19 czerwca 2001r., II UKN 424/00, OSNP 2003, Nr 6, 

poz. 155.
17 A. Lipiński: Prawne podstawy ochrony środowiska. Zakamycze, Kraków 2007, s. 337. 

Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2001r., I PKN 361/00, OSNP 2003, nr 3, poz. 62.
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odzwierciedlenie w zakresie ochrony środowiska. Zdarza się, że szkoda jest wy-
nikiem działań dozwolonych, np. jest zgodna z pozwoleniem emisyjnym, pozwo-
leniem wodnoprawnym18.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest realizowana na podstawie art. 435 
§ 1 k.c., zgodnie z którym prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub 
zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody, np.: pary, gazu, elektryczno-
ści, paliw płynnych itp. ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mie-
niu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba 
że szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy poszkodowa-
nego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Związek przyczy-
nowy między szkodą a ruchem przedsiębiorstwa, zakładu ma miejsce zarówno, 
gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem użycia siły przyrody i pozostaje w ade-
kwatnym związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zasto-
sowania tych sił, a także wtedy, gdy pozostaje w związku z samym tylko ruchem 
przedsiębiorstwa lub zakładu jako całości, niezwiązanym koniecznie w danych 
okolicznościach z wykorzystaniem sił przyrody19.

Okolicznościami egzoneracyjnymi, a więc wyłączającymi odpowiedzialność 
są przewidziane w art. 435 § 1 k.c.: siła wyższa, okoliczność, że szkoda wystąpiła 
wyłącznie z winy poszkodowanego, okoliczność, że szkoda wystąpiła wyłącznie 
z winy osoby trzeciej, za którą prowadzący przedsiębiorstwo, zakład odpowie-
dzialności nie ponosi20. Wyłączenie odpowiedzialności na podstawie art. 435 
§ 1 k.c. nie może uzasadniać powoływania na to, że zagrożenie środowiska, wy-
rażające się w szkodach na mieniu lub na osobie jest powszechnie odczuwalne 
w rejonie emitowania pyłów i gazów21.

Granice, poza które nie sięga odpowiedzialność na podstawie art. 435 k.c., 
wyznacza treść tego przepisu, statuującego odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
i normalny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem a szkodą.

Poszkodowanemu przysługuje także roszczenie o zapobieżenie szkodzie. Sku-
teczność działań prewencyjnych ma zapobiec powstawaniu szkód w środowisku. 
Koszty takich działań są przeważnie niższe od kosztów usuwania już istniejącej 

18 Por.: Wyrok SN z dnia 4 września 1979 r., II CR 253/79.
19 Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2001 r., V CKN 190/00, niepubl.
20 Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2004 r., II UK 83/04, OSNP 2005, nr 14, poz. 215.
21 Wyrok SN z dnia 24 lutego 1981 r., IV CR 17/81, OSNC 1981, nr 11, poz. 216.
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szkody. Z przepisu art. 439 k.c. wynika, że ten, komu z powodu zachowania się 
innej osoby, w szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad ruchem 
kierowanego przez nią przedsiębiorstwa albo nad stanem posiadanego przez nią 
budynku, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, aby osoba ta podjęła środki 
niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby, by 
dała odpowiednie zabezpieczenie. Charakterystyczne jest przy tym to, że wspo-
mniane roszczenie przysługuje także wtedy, gdy zachowaniu się innej osoby nie 
można przypisać bezprawności. 

v

Na podkreślenie zasługuje także odpowiedzialność wynikająca z ustaw 
szczegółowych. W ustawie p.o.ś. ustawodawca odwołuje się do kodeksu cywilne-
go. W art. 323 p.o.ś. ustanowiono, iż każdemu, komu przez bezprawne oddziały-
wanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona 
szkoda, przyznano roszczenie do podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie 
lub naruszenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i podjęcie środków 
zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń 
zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to nie-
możliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalno-
ści powodującej to zagrożenie lub naruszenie. Przepis tego art. jest kompilacją 
norm. art. 439 i 435 k.c. i w żadnym razie nie wyłącza on zastosowania art. 222 
§ 2 k.c. Wspomniana regulacja jest roszczeniem restytucyjnym polegającym 
na przywróceniu do stanu poprzedniego. Przesłanką uruchomienia roszczenia 
jest bezprawne oddziaływanie na środowisko. Bezprawne jest zaś oddziaływa-
nie, które przekracza przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych22.

Zasygnalizowania wymaga jedynie to, iż poważne szkody w środowisku sta-
nowią szkody górnicze. Z kolei odpowiedzialność przewidziana w prawie atomo-
wym ciąży na podmiotach eksploatujących obiekty jądrowe23.

22 W. Radecki: Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska. Warszawa 2002, s. 104.
23 Por. R. Majda: Cywilna odpowiedzialność za szkodę jądrową w nowym prawie ato-

mowym. „Przegląd Sądowy” 2002, nr 6.
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Innym istotnym i wartym zasygnalizowania jest zagadnienie odpowiedzial-
ności za szkody powodowane przez zdarzenia o charakterze katastrofy, które 
było częściowo dyskutowane w monografii „Prawo ratownicze”24. 

vi

Analiza ochrony praw podmiotowych jako środka zabezpieczającego przed 
zagrożeniami lub naruszeniami środowiska wykazała, że istnieje – w szerszym 
zakresie niż dotychczas – potrzeba ciągłej konfrontacji obowiązujących norm 
i przepisów z celami ochrony i kształtowania środowiska. Odpowiedzialność 
prawna w prawie polskim w zasadzie była regulowana od końca lat osiemdzie-
siątych XX wieku. Od tego czasu uległa licznym modyfikacjom. Implementacja 
dyrektywy 2004/35/WE w postaci przyjęcia ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wprowadziła do polskiego 
ustawodawstwa ujednolicenie zasad odpowiedzialności za szkody w chronionych 
siedliskach i gatunkach, wodach i w powierzchni ziemi. Stanowiła włączenie za-
sady „zanieczyszczający płaci”, wskazując tym samym podmiot odpowiedzialny 
za wyrządzenie szkody.

Odpowiedzialność za szkody w środowisku ponosi: 
− podmiot korzystający ze środowiska, w przeważającej mierze będą to przed-

siębiorcy, osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, jednostki 
organizacyjne nie będące przedsiębiorcami, osoby fizyczne nie będące przed-
siębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim wymaga to po-
zwolenie;

− władający powierzchnią ziemi.
Przesłanką poniesienia odpowiedzialności przez te podmioty nie jest sam 

fakt powstania szkody, wystarcza prowadzenie działalności stwarzającej ryzyko 
szkody w środowisku lub działalności powodującej bezpośrednie zagrożenie ta-
kiej szkody. 

Efektywność stosowania środków cywilnoprawnych uzależniona jest od 
charakteru i przedmiotu naruszonego (zagrożonego) prawa oraz rodzaju chro-
nionego dobra. Odpowiedzialność cywilna ma bowiem prowadzić do restytucji 

24 J.J. Skoczylas: Prawo ratownicze. Lexis Nexis, Warszawa 2007.
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 naturalnej, ewentualnie naprawienie szkody może nastąpić w formie rekompen-
saty pieniężnej. Jeśli chodzi o odpowiedzialność karną w prawie ochrony śro-
dowiska, to ma ona służyć prewencji. Ma powstrzymywać przed działalnością 
prowadzącą do wyrządzenia szkód w środowisku. Natomiast odpowiedzialność 
administracyjna egzekwowana przez organy administracji w postaci decyzji ad-
ministracyjnych ograniczających oddziaływanie na środowisko i przywrócenie 
go do stanu poprzedniego, decyzji wstrzymujących działalność lub ruch instala-
cji nie wyklucza wcześniejszych rodzajów odpowiedzialności. 

Z kolei odpowiedzialność w dyrektywie 2004/35/WE i ustawie o zapobiega-
niu szkodom w środowisku i ich naprawie nie da się jednoznacznie zakwalifiko-
wać. Występują tam bowiem elementy odpowiedzialności cywilnej i administra-
cyjnej. Z instytucją odpowiedzialności wiążą się również środki ekonomiczne. 
Mają one zmusić przedsiębiorców do efektywniejszego korzystania z zasobów 
przyrodniczych, a jednocześnie stanowią dochody funduszu ochrony środowi-
ska gospodarki wodnej, z których finansowane są inicjatywy ekologiczne, przed-
sięwzięcia inwestycyjne chroniące środowisko. 

Ustawodawca, wprowadzając nową regulację ochrony środowiska, oparł się 
w minimalnym zakresie na doświadczeniach wynikających z praktyki, znajdu-
jącej wyraz w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Obowiązujący przed wejściem 
w życie omawianej ustawy prawo ochrony środowiska stan prawny i praktyka 
sądowa w znikomym stopniu zapewniały ochronę i kształtowanie środowiska.
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s u m m a r y

prof. dr hab. Józef J. SKOCZylAS

the notion of legal liability and its types in environment conservation

The aim of the discussed article is to present the complexity of problems 
connected with legal liability for damages done in the environment as well as to 
show the differences between its types.

The first part of the article takes the form of introduction and focuses on 
damages done to the environment and their causes. The starting point was the 
civil conception of the damage as described in Article 361 § 1 PCC. The next 
part concentrates on subjects responsible for damages to the environment, and 
finally, the problem of legal liability as specified by law of negative consequences 
and their improper application is discussed. Three types of liability have been 
discussed in detail, that is: administrative, civil and penal. Civil liability may 
occur in the form of compensation for damages done to the environment. We call 
it compensatory liability, or the one taking the form of omission of a certain 
activity, which expresses in preventive liability. This may be based on the principle 
of guilt as determined in Article 415 PCC or, on the basis of risk as outlined 
in Article 435 PCC. As it comes to administrative liability, the following have 
been characterized: pecuniary penalty, discontinuation or limitation of business 
activity and administrative compensation.

The article also presents the most severe form of liability, that is, penal one. 
This is individual responsibility resulting from committing a crime or offence by 
an offender. The article finishes with synthetic conclusion. 

józef j. skoczylas132



kpt. mgr inż. Marek KWIAtKOWSKI 
st. kpt. dr Izabella GRABOWSKA-lEPCZAK 
kpt. mgr Monika tRyBOń 
Katedra Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa  
Zakład Planowania Zintegrowanego, SGSP

zarządzanie logistyczne narzędziem optymalizacji 
i racjonalizacji dziaŁań  

z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa 
ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych 
realizowane przez państwową straŻ poŻarną

W artykule przedstawiono znaczenie logistyki i zarządza-
nia logistycznego w kształtowaniu bezpieczeństwa ludności 
cywilnej w obliczu kryzysu. Syntetycznie przedstawione wy-
niki badań koncentrują się na logistyce jako procesie efek-
tywnego zarządzania potencjałem ratowniczym, którego 
celem jest optymalizacja zaspokojenia potrzeb podmiotów 
ratowniczych, uwzględniająca harmonijne wykorzystanie 
sił i środków własnych, innych służb, podmiotów cywilnych 
oraz zasobów i możliwości gospodarki narodowej. Informa-
cje zawarte w artykule wskazują drogę do optymalizacji i ra-
cjonalizacji działań z zakresu prowadzenia długotrwałych 
i wielopodmiotowych akcji ratowniczych, przy jednoczes-
nym zapewnieniu niezbędnych warunków do przetrwania 
dla ludności cywilnej.

2. Założenia i metody badania źródeł konkurencyjności prZedsiębiorstw



This article presents the importance of logistics and logistics 
management in shaping the security of civilians in times 
of crisis. A summary of the results of studies focus on logistics 
as a process of effective management of potential emergency, 
the aim is to optimize the needs of rescue services, taking 
into account the sustainable use of forces and its own 
resources, other departments, entities and civilian resources 
and capabilities of the national economy. Information 
contained in this paper shows the way to optimize and 
rationalize the activities of long-rescue operations, while 
ensuring the necessary conditions for the survival of the 
civilian population.

1. ogólna charakterystyka logistyki

O roli i znaczeniu terminu logistyka świadczy przede wszystkim jej wielowie-
kowa tradycja. Pierwotnie termin ten utożsamiano z dziedziną wojskowości, gdzie 
przez długie lata stanowiła podstawy teorii i praktyki działalności w zakresie: za-
kwaterowania, zaopatrzenia, dowozu i komunikacji, administracji, konserwacji 
i remontów, ewakuacji rannych i chorych, a także wykorzystania zasobów miejsco-
wych, realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz inwestycji wojskowych. W takim 
ujęciu logistyka bada całokształt możliwości i zdolności państwa w zakresie zabez-
pieczenia działań wojennych (sytuacji kryzysowych) oraz planuje i realizuje zwią-
zane z tym przedsięwzięcia. W późniejszym okresie doświadczenia wojenne oraz 
rozwój myśli logistycznej przeniosły się również na grunt cywilny, w szczególności 
do sektora przemysłowego, gdzie cykl wytwórczy towaru czy usługi uzależniony 
był ściśle od sprawnej realizacji zaopatrzenia i dostawy, a w dalszym etapie rzutował 
na efektywność sprzedaży produktu. Od tego momentu logistyka ściśle wiąże się 
z ekonomią, gdyż budowanie pozycji firmy oraz ograniczanie kosztów związanych 
z systemem zaopatrywania, dystrybucji i dostawy towaru czy usługi uzależnione 
jest od sprawnie działającego systemu logistycznego. Również w strukturach ratow-
niczych logistyka doczekała się indywidualnych rozwiązań i interpretacji, wiążąc 
doświadczenia sfery militarnej ze sferą cywilną, ekonomii z wojskowością, łącząc 
finanse z taktyką oraz przeciwstawiając racjonalizację działań potrzebom chwili.
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W ciągu wieków doczekaliśmy się wielu interpretacji terminu logistyka. Pier-
wotne znaczenie przedmiotowego słowa wykształcone jeszcze w starożytności 
odnosi się do dziedziny wiedzy łączącej racjonalność działania ze sztuką sza-
cowania oraz wyszukiwania najlepszych rozwiązań. Dla przykładu, w ówczes-
nym świecie zawód urzędnika określany był mianem logistes, zaś do zakresu jego 
obowiązków należało między innymi kontrolowanie rachunków, formułowanie 
wniosków i przekazywanie ich władzom. Natomiast logista w wojskach starożyt-
nego Rzymu i Bizancjum pełnił funkcję organizatora zaopatrywania, co dzisiaj 
nazwalibyśmy funkcją zabezpieczenia „tyłów”, czyli swoistym zapleczem logi-
stycznym na potrzeby prowadzonej akcji (ratowniczej lub zbrojnej). W podobny 
sposób tłumaczylibyśmy dzisiaj genezę francuskiego terminu ‘loger’ czy ‘logis’ 
jako sposobu zabezpieczenia punktów socjalno-bytowych, czyli tego, czym m.in. 
zajmuje się współcześnie kwatermistrzostwo. Z uwagi na fakt, iż logistyka ma swój 
rodowód w dziedzinie wojskowości, toteż największy jej rozkwit przypada na lata 
wojenne, w szczególności lata II wojny światowej. W okresie tym przedmiotem 
badań nad logistyką jako nauką były możliwości gospodarki państwa oraz po-
trzeb wojsk w dziedzinach: zaopatrywania, transportu, eksploatacji sprzętu ob-
sługi medycznej wojsk oraz wykorzystywania infrastruktury1. Przykładem może 
być chociażby operacja dostarczania pomocy materialnej (amerykańska) dla 
ZSRR, czy lądowania wojsk sprzymierzonych we Francji. Precyzja tych operacji, 
uwzględniająca zróżnicowane terminy dostaw towarów, sprzętu i ludzi, środków 
i dróg transportu, składowanie i kompletację, ryzyko strat oraz konieczność za-
chowania tajemnicy wojskowej była zaskakująco wysoka. Doświadczenia z cza-
sów II wojny światowej przyczyniły się do gwałtownego rozwoju logistyki w od-
niesieniu do gospodarki zarówno w tworzeniu teoretycznych, jak i praktycznych 
rozwiązań. Logistyka militarna stosowana podczas działań wojennych stała się 
jednym z najważniejszych powodów osiągania sukcesów przez wojska alianckie. 
Dzisiaj możemy powiedzieć, iż działalność logistyczna przeszła od działań frag-
mentarycznych w latach pięćdziesiątych i wczesnych sześćdziesiątych, przez fazę 
fizycznej dystrybucji w latach osiemdziesiątych, kiedy to stała się profesjonalną 
dziedziną wiedzy2.

1 A. Kuriata: Podstawy logistyki. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1999.
2 E. Gołębska: Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa–Poznań 1999, s. 9.
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Wspomniane wyżej uwarunkowania historyczne, kształtujące dzisiejszy 
obraz pojęcia logistyka prowadzą do miejsca, gdzie w zależności od potrzeb za-
czynamy interpretować ją na wiele sposobów, adaptując osiągnięcia logistyki do 
różnych dziedzin życia i działalności. Konieczne staje się więc pewne uszere-
gowanie i sklasyfikowanie obszarów leżących w zakresie zadaniowym logistyki. 
Klasyfikacja logistyki uwzględniająca sferę zastosowania dzieli ją na: logistykę 
militarną i logistykę cywilną3. W tym ujęciu logistyka paramilitarna dotyczy 
organizacji i oddziałów zorganizowanych w sposób wojskowy, jednak nie wcho-
dzących w skład sił zbrojnych. Przykładem logistyki paramilitarnej może być 
policja czy straż pożarna zorganizowane w sposób wojskowy, w układzie hierar-
chicznym o odpowiedniej podległości służbowej, jednakże nie włączone w skład 
ww. sił zbrojnych.

Na potrzeby niniejszego artykułu pod pojęciem logistyka rozumie się proces 
efektywnego zarządzania potencjałem ratowniczym, którego celem jest optyma-
lizacja zaspokojenia potrzeb podmiotów ratowniczych, uwzględniająca harmo-
nijne wykorzystanie sił i środków własnych, innych służb, podmiotów cywilnych 
oraz zasobów i możliwości gospodarki narodowej. Na ten jednolity proces skła-
dają się:
• przedmiot zaopatrywania: materiały, urządzenia, sprzęt,
• czynności takie jak: określenie potrzeb, dostawa, rozdział,
• funkcje: organizowanie, planowanie, wykonawstwo i kontrola.

Logistyka, jako interdyscyplinarna dziedzina nauki, poprzez badania, for-
mułowane zasady, instrumenty regulacji oraz rozwiązania systemowe tworzy 
warunki do optymalizacji procesów gospodarczych (zaliczanych do łańcucha 
lub kanału logistycznego)4.

Nowoczesna logistyka5 jest traktowana i opisywana jako:
• zasada, koncepcja myślenia i działania (idea, kryterium zarządzania),
• zintegrowany system i proces podejmowania decyzji związany z zarządza-

niem fizycznym obiegiem towarów i informacji,

3 E. Chylak: Logistyka w strategii wojskowej. Wojskowa Akademia Techniczna, War-
szawa 1994.

4 E. Gołębska: Podstawy logistyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 
Łódź 2006, s. 61–73.

5 P. Blaik: Logistyka. PWE, Warszawa 2001, s. 24.
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• skoordynowana, zintegrowana funkcja przedsiębiorstwa,
• zespół zintegrowanych instrumentów, metod zarządzania i działania,
• koncepcja kreowania i dostarczania nowych wartości i użyteczności rynko-

wych dla klientów w procesie dostaw towarów,
• działalność zorientowana na racjonalne wykorzystanie i kreowanie poten-

cjału efektywności i wzrostu konkurencyjności,
• koncepcja stymulowania realizacji celów przedsiębiorstwa, firmy czy instytucji,
• koncepcja i funkcja organizacji (reorganizacji) przedsiębiorstwa.

Logistyka, zarządzanie logistyczne oraz systemy logistyczne6 to pojęcia, któ-
re stają się kluczowe nawet dla tych, którzy jeszcze do niedawna w ogóle tych 
kategorii nie odróżniali. W warunkach gospodarki wolnorynkowej nie można 
osiągnąć sukcesów gospodarczych, politycznych czy celów strategicznych, jeśli 
nie stosuje się zasad nowoczesnej logistyki. Sukces w dzisiejszych warunkach 
uzależniony jest w szczególności od potencjału i wizerunku, jaki posiada przed-
siębiorstwo, firma czy instytucja (w tym również Państwowa Straż Pożarna). 
Wizerunek zależy m.in. od zadowolenia i zaspokojenia potrzeb klientów, na co 
z kolei wpływ ma poziom oferowanych im usług. Z zarządzaniem logistycznym 
bezpośrednio łączy się zarządzanie strategiczne7, jako jedna z form ww. zarzą-
dzania. Przez zarządzanie strategiczne8 rozumie się proces zarządzania nasta-
wiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewniają doskonałe do-
stosowanie organizacji do otoczenia i osiąganie jej strategicznych celów. Według 
L. Jaucha oraz W. Gluecka9 strategiczne zarządzanie stanowi strumień decyzji 
i działań prowadzących do rozwoju efektywnych strategii, aby zapewnić osiąg-
nięcie celów korporacji. Proces strategicznego zarządzania jest sposobem, w jaki 
stratedzy określają cele i podejmują decyzje strategiczne.

Co zaś się tyczy samego zarządzania logistycznego, to spośród wielu defi-
nicji najpełniejszy obraz zdaje się przedstawiać ten zaprezentowany w ujęciu 
encyklopedycznym10 jako proces informacyjno-decyzyjny, którego celem jest 

6 S. E. Dworecki, J. S. Berny: Logistyka racjonalnego działania. Reprograf, Radom 2005, s. 11.
7 E. Gołębska: Kompendium wiedzy o logistyce…, s. 20.
8 R. W. Griffin: Management. Boston 1993, s. 176.
9 L. Jauch, W. Glueck: Business Policy and Strategic Management. New York 1988, s. 5.
10 M. Łuczak: Strategie w działalności przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 

Warszawa 2003, s. 56.

zarządzanie logistyczne narzędziem optymalizacji i racjonalizacji działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa… 137



 rozstrzygnięcie o kluczowych problemach przedsiębiorstwa, o jego powstaniu 
i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania otoczenia i węzło-
wych czynników własnego potencjału wytwórczego. Jest całościową koncepcją 
zarządzania, która w obliczu burzliwości otoczenia zmierza do przeciwdziałania 
negatywnym trendom zewnętrznym i znalezienia skutecznej przewagi konku-
rencyjnej zapewniającej przetrwanie i realizację celów przedsiębiorstwa.

System logistyczny11 to celowo zorganizowany i połączony zespół takich ele-
mentów (podsystemów) jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorcy 
– wraz z relacjami między nimi oraz ich własnościami, warunkującymi prze-
pływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji. Jest to odpowied-
nio zorganizowany przepływ materiałów i produktów oraz odpowiadających 
im informacji, umożliwiający optymalizację (zminimalizowanie kosztów logi-
stycznych) zarządzania tymi przepływami. Minimalizację globalnych kosztów 
logistycznych przeprowadzamy przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ob-
sługi klienta. Ale nie można uzyskać maksymalnych efektów przy minimalnych 
nakładach. W tym ujęciu logistyka polega na minimalizowaniu nakładów dla 
osiągnięcia efektów. Według Elżbiety Gołembskiej system logistyczny zdefinio-
wać można ze względu na:
• relacje pomiędzy elementami systemu:

– system logistyczny to zbiór takich podsystemów, jak: zaopatrzenie, pro-
dukcja, transport i magazynowanie, zbyt, wraz z relacjami pomiędzy 
podsystemami i między ich własnościami, ze stałą dążnością do wzrostu 
stopnia zorganizowania systemu;

• dynamikę systemu logistycznego oraz przepływy w nim:
– system logistyczny to celowo zorganizowany i połączony w obrębie okre-

ślonego układu gospodarczego fizyczny przepływ strumieni towarów, 
któremu towarzyszy przepływ środków fizycznych i informacji.

W odniesieniu do systemów ratowniczych, w szczególności do Państwowej 
Straży Pożarnej, czy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego logistyka oraz 
zarządzanie logistyczne odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu poziomu 
bezpieczeństwa we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego12 (profilaktyka 

11 www.logistykawpolsce.pl/slownik/system_logistyczny,5.html. Dostęp 15.05.2010.
12 J. Wolanin: Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju. 

DANMAR, Warszawa 2005, s. 45–64.
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– gotowość – reagowanie – odbudowa i modernizacja). Czerpiąc doświadczenia 
z logistyki wojskowej oraz logistyki cywilnej tworzy nieoceniony potencjał moż-
liwości zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i finansowym. Przede wszyst-
kim jest ściśle powiązana z taktyką, warunkując przebieg prowadzonych działań, 
jak również ich efekt końcowy. Ściśle wiąże się także z ekonomią, gdyż poprzez 
umiejętne zarządzanie znacząco redukuje koszty związane z magazynowaniem, 
zaopatrywaniem, czy eksploatacją potencjału ratowniczego. Priorytetową spra-
wą wiążącą logistykę z podmiotami ratowniczymi jest redukowanie czasu opera-
cyjnego poprzez tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych. 

2. zarządzanie logistyczne na przykładzie państwowej straży pożarnej

Rola, jaką odgrywa system logistyczny w Państwowej Straży Pożarnej jest 
niewątpliwie bardzo duża, a o jej znaczeniu przekonujemy się codziennie w toku 
prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Zazwyczaj zabezpieczenie logistycz-
ne działań ratowniczych utożsamia się z akcjami dużymi i długotrwałymi13, gdy 
następuje pełne rozwinięcie zaplecza logistycznego na potrzeby ratowników re-
alizujących działania, ale tak naprawdę każde, nawet najmniejsze zdarzenie wy-
magające interwencji jednostki ochrony przeciwpożarowej uzależnione jest od 
sprawnie zarządzanego systemu logistycznego. Dlatego tak ważne jest dostrze-
żenie znaczenia zarządzania logistycznego, nie tylko w funkcjonowaniu Pań-
stwowej Straży Pożarnej, ale przede wszystkim w kształtowaniu bezpieczeństwa 
na poziomie lokalnym, wojewódzkim i centralnym. Nie można powiedzieć, iż 
istniejący system logistyczny jest systemem złym czy niesprawdzonym, ale z całą 
pewnością jest to system, który trzeba nieustannie aktualizować i doskonalić, 
biorąc pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania w tym zakresie, korzystając 
z doświadczeń innych podmiotów w gospodarowaniu sprzętem, majątkiem 

13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 
1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warun-
ków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez straża-
ków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, 
w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, spo-
sobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. Dz.U. 1997, nr 160, 
poz. 1098.
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i zasobami czy sposobami zarządzania nimi, przy wykorzystaniu najnowszych 
osiągnięć w tej dziedzinie. Kwestia ta jest ważna również dlatego, iż sprawne za-
rządzanie systemem logistycznym z jednej strony przyczynia się do podniesie-
nia poziomu bezpieczeństwa, z drugiej zaś jest sposobem minimalizowania, czy 
wręcz redukowania kosztów. 

Doświadczenia i wnioski z przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych 
stały się przyczynkiem do podjęcia próby analizy systemu logistycznego pod ką-
tem możliwości jego poprawy oraz podwyższenia efektywności tworzenia oraz 
wykorzystania istniejącego potencjału ratowniczego dla potrzeb szeroko rozu-
mianej ochrony ludności (przy zaadaptowaniu najnowszych osiągnięć i rozwią-
zań w dziedzinie zarządzania logistycznego).

W Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się jednej wyodrębnionej formy 
zarządzania. Zarządzanie to sprowadza się do łączenia na zasadzie reenginee-
ringu: strategicznego zarządzania logistycznego, interfunkcyjnego zarządzania 
logistycznego oraz interorganizacyjnego zarządzania logistycznego14.

Chociaż strategiczne zarządzanie logistyczne15 ma miejsce w firmie, w któ-
rej cele i zakres działań związanych z logistyką wpisane są w strategię przedsię-
biorstwa związaną z jej rozwojem i wzrostem znaczenia na rynku, to zdarza się 
jednak, że zarządzanie logistyczne jest realizowane w firmach tylko na poziomie 
operacyjnym i taktycznym. Celem zarządzania strategicznego w PSP jest m.in. 
redukowanie zagrożeń, a w przypadku ich wystąpienia, jak najszybsze podjęcie 
skoordynowanych działań ratowniczych ograniczających straty ludzkie i mate-
rialne. Strategiczne zarządzanie logistyczne w tym ujęciu sprowadza się również 
do takiego rozmieszczenia jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu spe-
cjalistycznego, które umożliwi relatywnie krótki czas reakcji oraz sprowadzenie 
ryzyka do poziomu powszechnie akceptowalnego16. Przykładów na strategiczne 
zarządzanie logistyczne w PSP można by wymieniać bardzo dużo, ale interesują-
ce zdaje się być również stosowanie w praktyce przedsiębiorstw, oraz zaadapto-
wane w służbach ratowniczych podejście, iż logistyka jest wpisywana do strate-
gii ww. przedsiębiorstw i instytucji, co w konsekwencji umożliwia realizowanie 
i osiąganie celów strategicznych, jak również traktowanie logistyki jako strategii 

14 E. Gołębska: Podstawy logistyki…, s. 14.
15 E. Gołębska: Kompendium wiedzy o logistyce…, s. 20.
16 J. Wolanin: op.cit., s. 23.
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dla firm. Stosowanie logistyki jako strategii dla firmy w znaczący sposób przy-
czynia się nie tylko do wdrażania innowacji, ale także do zdobywania nowych 
rynków17. Podejście to nabiera szczególnego znaczenia w logistyce międzynaro-
dowej, w której przestrzenne rozmieszczenie ogniw łańcucha dostaw musi być 
koordynowane przez uprawniony do tego sztab logistyczny. W ramach ww. za-
rządzania logistycznego strona polska realizuje zadania przy wykorzystaniu po-
tencjału ratowniczego z terenu własnego kraju, jak również uczestniczy w two-
rzeniu bezpieczeństwa na zasadach porozumień bilateralnych i multilateralnych 
ze wszystkimi państwami ościennymi, w ramach których każda ze stron może 
liczyć na pomoc i wsparcie np. w odpowiedni sprzęt ratowniczy czy chociażby 
wsparcie osobowe.

Kolejnym przykładem zarządzania logistycznego, którego fragmentaryczną 
postać odnajdujemy również w zarządzaniu potencjałem ratowniczym w PSP 
jest interfunkcyjne zarządzanie logistyczne18. Na zarządzanie to składają się 
działające współbieżnie trzy funkcje:
• marketingowa – w tym informacyjna;
• finansowa;
• operacyjna.

Warunkiem koniecznym w tym zarządzaniu jest wyznaczenie kluczowych 
obszarów informatyzacji w logistyce przedsiębiorstw, firm i instytucji. W prak-
tyce jest to metoda kwantyfikowania (wyznacznik) centrów kosztów i centrów 
zysków w gospodarowaniu zasobami.

Trzecią formą zarządzania logistycznego jest interorganizacyjne zarządzanie 
logistyczne. Zarządzanie to ma na celu tworzenie grup przedsiębiorstw powią-
zanych między sobą pionowo, funkcjonujących samodzielnie, ale z wydzielonym 
jednym obszarem dla podejmowania decyzji, takich jak polityka cenowa czy 
zaopatrzeniowa. W systemie tym zaufanie i lojalność względem partnera mu-
szą być większe niż istniejące w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa. Tutaj 
idealnym zastosowaniem jest specjalne porozumienie podmiotów ratowniczych 
z firmami czy instytucjami prywatnymi, funkcjonujące na zasadzie porozumień 
cywilnoprawnych. W ramach tych porozumień istnieją określone możliwo-
ści wykorzystania zasobów cywilnych, np. do usuwania zagrożeń związanych 

17 E. Gołębska: Podstawy logistyki…, s. 14–19.
18 Ibidem.
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z klęskami żywiołowymi, czy specjalistycznymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi, 
w ramach których istnieje możliwość zadysponowania sił i środków w ramach 
służb współdziałających lub sił wsparcia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, 
w których rachunek ekonomiczny przemawia za posiłkowaniem się w postaci 
specjalistycznych firm, gdyż z racji niskiej częstotliwości wykorzystania, nie-
uzasadnione byłoby tworzenie takiego potencjału ratowniczego jako własnego. 
Z interorganizacyjnym zarządzaniem logistycznym spotykamy się również tam, 
gdzie podczas zdarzenia współpracują różne służby i podmioty ratownicze. Za-
sady ich współpracy regulują odrębne przepisy, procedury lub umowy o współ-
pracy, a przykładem mogą być akcje prowadzone z wykorzystaniem jednostek 
wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: policji, po-
gotowia ratunkowego, wojska, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, 
Straży Granicznej, PCK, ZHP, GOPR, TOPR, WOPR, LPR, Stacji Ratownictwa 
Górniczego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia wodo-
ciągowego i wielu innych.

Zarządzanie logistyczne w PSP wyraża się m.in. w realizacji przedsięwzięć 
związanych z:
• przygotowaniem oraz utrzymaniem pododdziałów i urządzeń logistycznych 

w gotowości do działania,
• opracowywaniem informacji o stanie posiadanych sił i środków,
• precyzowaniem celu i koncepcji zabezpieczenia logistycznego,
• ustalaniem etapów i wariantów działania sił logistycznych oraz podejmowa-

niem decyzji,
• pozyskiwaniem środków sprzętowych i materiałowych oraz potencjału nie-

zbędnego do organizacji różnego rodzaju działań,
• planowaniem procesu zabezpieczenia logistycznego odpowiednich jednostek 

(np. batalionu centralnego odwodu operacyjnego, kompanii COO itp.),
• organizowaniem procesu zabezpieczenia logistycznego i współdziałania 

z wojskiem i innymi formacjami,
• kontrolą wykonywania zadań. 

Najczęściej funkcję szefa zabezpieczenia logistycznego przejmuje naczelnik 
Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej PSP. Sekcje zaopa-
trywania, eksploatacji służby zdrowia (medyczna) tworzą plany działania dla 
pododdziałów urządzeń logistycznych w odpowiadających im podsystemach 
wykonawczych, które muszą być zatwierdzone przez szefa logistyki. Sekcje te 
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prowadzą ewidencję i sprawozdawczość ze swojej działalności. Natomiast sekcja 
planowania wspomaga szefa logistyki w koordynowaniu działalności całego sy-
stemu zabezpieczenia logistycznego. 

Elementy składowe zabezpieczenia logistycznego19:
1. W zakresie organizacji wyżywienia:

• organizacja wyżywienia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
• organizacja wyżywienia dla jednostek współdziałających.

2. W zakresie środków gaśniczych i innych środków chemicznych:
• zorganizowanie i zapewnienie zaopatrzenia wodnego, punktów czerpa-

nia wody znajdujących się w znacznych odległościach od zdarzenia,
• przepompowywanie, przetłaczanie, dowożenie,
• zapewnienie sorbentów, neutralizatorów, odkażalników,
• ciągła dostawa środków gaśniczych, środków pianotwórczych (syntetycz-

nych, proteinowych, specjalnych), proszków gaśniczych, zwilżaczy, środ-
ków gaśniczych gazowych.

3. W zakresie zakwaterowania:
• organizacja i prowadzenie zakwaterowania dla jednostek ochrony przeciw-

pożarowej,
• określenie potrzeb z zakresu transportu, ewakuowanych osób i mienia,
• wstępne naliczenie potrzeb bytowych dla ewakuowanych ludzi i zwie-

rząt,
• zapewnienie miejsca pracy sztabu.

4. W zakresie organizacji materiałów pędnych:
• zapewnienie paliw i smarów na potrzeby taboru samochodowego ochro-

ny przeciwpożarowej,
• zapewnienie paliw i smarów na potrzeby jednostek współdziałających,
• zorganizowanie paliw dla agregatów, maszyn spalinowych, motopomp itp.
• zorganizowanie paliw i smarów dla urządzeń wojskowych, sprzętu spe-

cjalnego i innych maszyn inżynieryjnych.
5. W zakresie zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych:

• organizacja i zabezpieczenie sprawnego działania doraźnych punktów 
pomocy medycznej na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej,

• zapewnienie pomocy medycznej dla poszkodowanej ludności,

19 E. Gierski: Efektywność dowodzenia. Firex, Warszawa 1997.
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• zorganizowanie hospitalizacji szpitalnej dla poszkodowanych,
• pomoc weterynaryjna dla zwierząt.

6. W zakresie organizacji rezerw sprzętowych i wyposażenia oraz wymiany i na-
prawy sprzętu uszkodzonego:
• realizacja zapotrzebowania na sprzęt specjalistyczny, materiały i urzą-

dzenia niezbędne do działań,
• zapewnienie sprzętu i pojazdów inżynieryjnych,
• zabezpieczenie części zamiennych,
• zapewnienie wymiany uszkodzonego sprzętu,
• zorganizowanie rezerw sprzętowych (sprzęt łączności, oświetlenia, apa-

raty ochrony dróg oddechowych, ubrania itp.).
7. W zakresie funkcji porządkowo-ochronnych:

• ochrona działań bojowych,
• regulacja ruchu jednostek na tyłach, jednostek wykonujących działania 

bojowe,
• organizacja punktów przyjęcia sił i środków,
• zorganizowanie miejsc dla ewakuowanego mienia oraz ochrona tych 

miejsc.
Dla realizacji tak szczegółowo określonych zadań system logistyczny winien 

zapewnić podmiotom ratowniczym niezbędne środki materialne (sprzęt ratow-
niczy, surowce i materiały, części zamienne i podzespoły, zamienniki sprzętu 
itp.), niematerialne (potencjał osobowy, usługi), jak również na podstawie od-
powiednich umów cywilnoprawnych świadczyć niezbędną pomoc osobom po-
szkodowanym w zakresie organizacji wyżywienia, miejsc noclegowych, ochrony 
zdrowia oraz możliwości powrotu do normalnych (sprzed kryzysu) warunków 
życiowych. 

Z przyczyn ekonomicznych oraz możliwości finansowych nie jest celowe ani 
tym bardziej możliwe takie wyposażenie formacji ratowniczych w sprzęt logi-
styczny, by w pełni zaspokoić potrzeby na czas kryzysu. Zasadne jest więc two-
rzenie możliwości pozyskiwania tego sprzętu na podstawie odrębnych umów 
z instytucjami bądź firmami zdolnymi świadczyć tego rodzaju usługi. Usługi te, 
świadczone w ramach porozumień bilateralnych, przynoszą wymierne korzyści 
dla obu stron (dla pierwszej jest to przykład redukcji kosztów stałych, dla dru-
giej zaś odpłatne wykonywanie powierzonych zadań). Tutaj idealnym przykła-
dem zaadaptowania rozwiązań logistyki gospodarczej jest zastosowanie systemu 
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określanego jako JUST IN TIME (JIT lub systemu KANBAN). System JIT w logi-
styce gospodarczej „produkuj dokładnie to, czego życzy sobie klient i dostarczaj 
dokładnie wtedy, kiedy sobie tego życzy”20. Celem tej metody jest przygotowanie 
towarów lub usług przez racjonalne planowanie, sterowanie wszystkich strumie-
ni materiałów i informacji, przy uwzględnieniu kryteriów ekonomiczno-ryn-
kowych i bez strat czasowych. W praktyce zastosowanie systemu Just In Time 
oznacza:
• skrócenie czasu dostaw,
• likwidację przestojów materiałowych, użytych w produkcji,
• skrócenie czasu trwania procesów wewnątrzzakładowych.

W odniesieniu do zarządzania logistycznego realizowanego w PSP system 
ten wykorzystywany jest na wielu płaszczyznach. Jednym z najbardziej widocz-
nych zastosowań rozwiązań JIT jest sposób organizacji zabezpieczenia logistycz-
nego dla ratowników na miejscu akcji (aprowizacja uczestników akcji). Wiąże się 
to przede wszystkim z redukowaniem kosztów organizacji ww. zabezpieczenia, 
przy minimalnym zaangażowaniu ratowników. Konstruowanie systemu dostaw 
dokładnie na czas, dokładnie w oznaczone miejsce realizowane jest w ramach po-
rozumień cywilnoprawnych z punktami zbiorowego żywienia, lokalami gastro-
nomicznymi, czy lokalnymi sklepami spożywczymi. W ramach zastosowanych 
rozwiązań usprawniających organizację akcji długotrwałych i wielopodmioto-
wych do minimum redukuje się funkcjonowanie magazynów żywnościowych, 
np. dla wyznaczonych pododdziałów taktycznych, odwodów operacyjnych czy 
specjalistycznych grup ratowniczych. W aspekcie interorganizacyjnym zasto-
sowanie systemu JIT można odnieść do zasad współpracy służb i podmiotów 
ratowniczych (straż pożarna – policja – pogotowie ratunkowe – wojsko – służby 
komunalne i inne) na miejscu akcji (awarii czy katastrofy). Wszystkie te rozwią-
zania w odniesieniu do logistyki cywilnej określane są jako łańcuch logistycz-
ny, zarządzanie, które polega na planowaniu wykonania i kontroli przepływu 
produktów logistycznych (w postaci fizycznej i finansowej), wraz z informacjami 
dotyczącymi wielkości i struktury popytu. Według E. Gołębskiej „…jest to taki 
łańcuch magazynowo-transportowy, który stanowi technologiczne połączenie 
punktów magazynowych i przeładunkowych, drogami przewozu towarów oraz 
organizacyjne i finansowe skoordynowanie operacji procesów zamówień oraz 

20 E. Gołębska: Podstawy logistyki…, s. 69–71.
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 polityki zapasów we wszystkich ogniwach tego łańcucha”. Do ważniejszych og-
niw tego łańcucha zaliczamy ogniwo pozyskiwania surowców, ogniwa dostaw, 
produkcji i dystrybucji. W przypadku funkcjonowania tak rozbudowanego sy-
stemu logistycznego nieodzowne jest wsparcie zarządzania logistycznego od-
powiednimi systemami informatycznymi, spośród których niezastąpioną rolę 
odgrywa system EWID. Jest to specjalne oprogramowanie, służące do prac zwią-
zanych z zarządzaniem informacjami. Gromadzi się je, opierając się na przepro-
wadzonych akcjach ratowniczych straży pożarnej, a do podstawowych funkcji 
EWID należą:
• ewidencja danych zgodnie z aktami prawnymi opisującymi informację ze 

zdarzenia,
• filtrowanie, przeglądanie i modyfikowanie zaewidencjonowanych meldunków,
• generowanie raportów ze służby,
• eksport oraz import meldunków,
• archiwizacja danych,
• wydruk raportów.

Systemy informatyczne oraz specjalne systemy łączności pozwalają na efek-
tywne zarządzanie zasobami osobowymi i sprzętowymi oraz ciągłe monitorowa-
nie możliwości wykorzystania zasobów (własnych, miejscowych, wojewódzkich 
i krajowych) do określonych zdarzeń. Zintegrowane systemy łączności umożli-
wiają dysponowanie jednostek współdziałających, jak również współpracę z in-
nymi systemami (spoza danej służby) w ramach działań wielopodmiotowych 
i wielkoobszarowych.

Warunkiem niezbędnym do stworzenia nowoczesnego systemu kierowania 
przedsiębiorstwem (firmą, instytucją czy podmiotem ratowniczym) poprzez za-
rządzanie logistyczne jest powołanie na stanowisko szefa zabezpieczenia logistycz-
nego osoby o szczególnych umiejętnościach kierowniczych i menedżerskich. 

Rola interpersonalna to przede wszystkim kontakty z innymi ludźmi. Szef 
logistyki występuje jako zastępca dowódcy, reprezentując w ten sposób jednostkę 
na zewnątrz. Jako przywódca kieruje on swoimi podwładnymi, przekazuje im, 
jak osiągnąć odpowiednie wyniki, a jako łącznikowy koordynuje i inicjuje więzi 
interpersonalne i międzygrupowe. 

Role informacyjne wynikają z ról interpersonalnych (kontaktów). Szef logisty-
ki zajmuje strategiczną pozycję z punktu widzenia gromadzenia i upowszechniania 
informacji. Aktywnie poszukuje wartościowych informacji, stara się być jak najle-
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piej poinformowany. Informacje te przekazuje innym. Jednak w niektórych przy-
padkach informacje te nie mogą zostać podane wprost, lecz muszą być odpowied-
nio przetworzone. Formalnie przekazując informacje poza jednostkę, szef logistyki 
pełni rolę rzecznika. Uzyskana informacja ma istotny wpływ na podejmowanie de-
cyzji przez szefa logistyki. Na podstawie zebranych danych opracowuje nowe kon-
cepcje, plany zabezpieczenia logistyki, a w kwestiach spornych działa łagodząco. 

Tabela 1. Funkcje szefa logistyki i jego predyspozycje według Henry’ego Mintzberga

Podstawowe role kierownicze
Kategoria Rola Przykładowe działania

Interpersonalna
Reprezentant Reprezentowanie jednostki w różnych 

uroczystościach
Przywódca Kierowanie zespołem
Łącznik Koordynacja działań grupowych

Informacyjna

Obserwator Śledzenie i zbieranie sprawozdań
Propagator Przekazywanie danych podwładnym

Rzecznik Formalne informowanie o przedsięwzięciach 
w jednostce

Decyzyjna

Przedsiębiorca Opracowywanie nowych pomysłów
Przeciwdziałający 
zakłóceniom

Rozwiązywanie konfliktów między 
podwładnymi

Dysponent 
zasobów

Dystrybucja środków technicznych 
i materiałowych

Negocjator Negocjowanie porozumienia z dostawą 
żywności do jednostki

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki  
o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.

 Szef logistyki jest jednocześnie dysponentem środków technicznych i ma-
teriałowych. Decyduje o rozdziale budżetu jednostki oraz o sposobie dystrybu-
cji przydzielonych materiałów. Może negocjować umowy z przedsiębiorstwa-
mi, handlowcami, producentami – jednak w tym zakresie ma ograniczone 
możliwości. 

Od szefa logistyki oraz kompanii logistycznej lub szerzej – zaplecza logistycz-
nego – wymaga się wysokiej operatywności, szybkości i skuteczności działania 
(reagowania na zdarzenia i sytuacje kryzysowe), ciągłości (związanej z dostar-
czaniem wody i żywności), elastyczności (powinien stawiać wymagania, ale też 
zostawiać miejsce na inicjatywę podwładnych). 
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Najistotniejsze problemy nurtujące ogniwa systemu kierowania21:
• problem kompetencji poszczególnych ogniw kierowniczych, 
• problem odpowiedniego podziału pracy,
• problem permanentnego braku czasu,
• identyfikacja zjawisk wpływających na trafność procesu decyzyjnego,
• problem zapanowania nad dużą ilością zmiennych decyzyjnych.

Stworzenie odpowiedniego systemu informatycznego w zadowalający sposób 
zmniejsza większość tych problemów. Stosując odpowiednią technikę kompute-
rową, zapewnia się szybki dostęp do informacji niezbędnych podczas kierowania 
i podejmowania strategicznych decyzji, poprawiając tym samym użyteczność 
tych informacji. Jednak stworzenie efektywnego systemu informatycznego moż-
liwe jest tylko po uprzednim zidentyfikowaniu wszelkich problemów związa-
nych z zarządzaniem zabezpieczeniem logistycznym.

„Istota kierowania zabezpieczeniem logistycznym wyraża się ciągłym i zor-
ganizowanym oddziaływaniem szefa logistyki na bezpośrednio podległe mu or-
gany logistyczne w celu zapewnienia skutecznej realizacji dostaw i usług”22.

3. podsumowanie

Zarządzanie logistyczne jako nowoczesna forma kierowania przedsiębior-
stwem, firmą czy instytucją odgrywa coraz większą rolę w kreowaniu pozycji 
na rynku. W odniesieniu do służb ratowniczych widać, iż postępujące zagro-
żenia zdrowia, życia i mienia ludności wymuszają potrzebę systemowego przy-
gotowania i wdrażania nowych, skutecznych form organizacji działań ochron-
no-ratowniczych oraz likwidacji skutków tego typu zagrożeń. W systemie tym 
doskonale sprawdza się adoptowanie rozwiązań z zakresu zarządzania logistycz-
nego zarówno z gruntu „cywilnego”, jak i militarnego. Ponieważ nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć wszystkich niebezpieczeństw czy zagrożeń, nie możemy 
też w stanie skutecznie ich eliminować. W szczególności dużym wyrafinowa-
niem i pomysłowością nacechowane są ataki terrorystyczne, do których nawet 
tak potężny gospodarczo i militarnie kraj jak Stany Zjednoczone nie był w stanie 

21 Systemy Logistyczne Wojsk 1998, Zeszyt 23. WAT, Warszawa 1998, s. 76−77.
22 Ibidem.
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się przygotować. Jednakże nie pozostajemy całkowicie bezsilni. To, co możemy 
zrobić, to przede wszystkim umiejętnie przygotować się do niesienia pomocy 
w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. Możemy doskonalić nasze systemy 
dowodzenia i zarządzania, aby spełniały swoje zadania w chwilach destabilizacji 
państwa i występowania sytuacji kryzysowych. W odniesieniu do działań ra-
towniczych będzie to zmiana sposobu postrzegania logistyki oraz zarządzania 
logistycznego w aspekcie organizacji skutecznej pomocy po wystąpieniu dane-
go zdarzenia oraz przygotowania się na wypadek nadejścia sytuacji kryzysowej. 
Dzisiaj od sprawnego zarządzania logistycznego zależą m.in. forma organizowa-
nej pomocy, możliwości współpracy służb i podmiotów ratowniczych w kontek-
ście synergii działania, ciągłość prowadzonych działań, czy chociażby sposoby 
pozyskiwania sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków awarii, katastrof 
czy aktów terroru. Z tego też względu tak ważne jest nie tylko samo zarządzanie 
logistyczne, ale również kształcenie specjalistów w dziedzinie szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa pod kątem przygotowania ich do organizacji działań przy 
wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie logistyki. Dychotomiczny 
charakter zarządzania logistycznego (cele strategiczne i operacyjno-taktyczne) 
dodatkowo utwierdzają nas w przekonaniu, iż współczesny kierownik/szef za-
bezpieczenia logistycznego wymaga wszechstronnego wykształcenia oraz łą-
czenia funkcji m.in. logistyka, menedżera i kierownika. W tym miejscu warto 
również wspomnieć o fakcie niedoceniania roli logistyki jako instrumentu poli-
tyki funkcjonowania firmy, polityki dystrybucji i zaopatrzenia. W dalszym ciągu 
zbyt często przypisuje się logistyce rolę w znaczeniu koncepcji o charakterze ope-
racyjnym, jako swego rodzaju działalności usługowej, zorientowanej na krótko- 
okresowe sterowanie i racjonalizację procesów technicznych i ekonomicznych, 
natomiast w niedostatecznym stopniu zwraca się uwagę na istotę i walory logi-
styki jako koncepcji zarządzania, zwłaszcza w znaczeniu zarządzania strategicz-
nego i orientacji zarządzania zintegrowanego23.

Realizując zadania z zakresu zarządzania logistycznego, należy mieć na 
względzie również kształtowanie podstaw współodpowiedzialności za bezpie-
czeństwo własne, podległych ratowników i ludności cywilnej, solidarności ludz-
kiej w obliczu zagrożenia i obowiązku niesienia pomocy innym oraz przeko-
nania o konieczności i celowości przygotowań obronnych, poczucia osobistej 

23 P. Blaik: Logistyka…, s. 38.
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i społecznej odpowiedzialności za przygotowanie ratowników i innych służb do 
działań w systemie ochrony ludności.

Absolwenci kierunków zarządzania logistycznego, w szczególności absolwen-
ci szkół pożarniczych powinni być przygotowani do niezakłóconego wypełnia-
nia swoich obowiązków w zakresie organizacji działań ratowniczo-gaśniczych 
oraz niesienia pomocy poszkodowanym, opierając się na najnowocześniejszych 
systemach i rozwiązaniach logistycznych. Winni umiejętnie adaptować rozwią-
zania nowatorskie i sprawdzone w innych firmach czy instytucjach, dostosowu-
jąc istniejące rozwiązania do własnych struktur i potrzeb. Powinni być przygoto-
wani do wypełniania funkcji animatorów funkcjonowania i realizowania zadań 
obejmujących ochronę życia ludzi, ich zdrowia oraz mienia (rozpoznawanie za-
grożeń i wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych), jak również do 
pełnienia funkcji dowódcy/kierownika zabezpieczenia logistycznego jednostki 
ratowniczo-gaśniczej (wykonującej zadania w zakresie organizacji i prowadze-
nia akcji ratowniczych). Dzisiaj sprawnie działający system logistyczny poprzez 
wybór optymalnej formy zarządzania logistycznego jest podstawą niesienia po-
mocy osobom poszkodowanym w sposób niezakłócony i nieprzerwany, dodat-
kowo stając się źródłem ulepszeń wewnątrzstrukturalnych oraz argumentem do 
redukowania kosztów związanych z tworzeniem szeroko pojętego potencjału 
 ratowniczego.
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logistics management as a tool to streamline and rationalize  
the activities to ensure safety of civilians in crisis situations

The aim of this paper is to present organizational and technical capability 
of Fire and Rescue Units of the State Fire Service in the context of current 
threats and security challenges in the twenty-first century. A base for the topic is 
transformation of the risks and the need to adapt rescue forces into the civilization 
challenges, Polish legal and economic changes as well as the increasing scope 
of duties accepted by the State Fire Service. Ineffective and rash management 
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of the rescue forces as well as lack of coordination on the scene could cause several 
conflicts on a legal, organizational, economic, behavioral or ergonomic base. In 
addition, since the expanding spectrum of risks, it seems reasonable to examine 
the various logistic components associated in an organization to pay an attention 
on the service, which, by virtue of their functions should be a good example 
of strength and effectiveness in a rescue operation – the State Fire Service.

Information contained in this paper can be used to standardize the 
operational procedures of the State Fire Service in a sense of logistical support, 
cooperation within the fire and rescue system as well as improving work 
conditions, ergonomics, safety and health at work. In addition, addressing to the 
safety of rescue operations carried out by firefighters of the State Fire Service it 
is justified on grounds of theoretical and practical bases – the lack of a thorough 
diagnosis and methodological generalizations in the available literature, a need 
of improvement of the relevance of issues of health and safety at work, management 
efficiency improvement in the emergency services and other forces. 

This paper presents the basic information about the potential use of life-
saving fire and rescue forces and safety and security problems associated with 
a particular focus on the logistic situation of crisis.
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sprawność a jakość w zarządzaniu organizacjami publicznymi 
funkcjonującymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli

Tematyka niniejszego artykułu dotyczy sprawności oraz ja-
kości w zarządzaniu organizacjami publicznymi – szczegól-
nie funkcjonującymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

The subject of the present article refers to efficiencies and 
qualities in the management of public organizations – 
especially those working for safety of citizens.

1. specyficzne cechy organizacji publicznych

Organizacje publiczne realizują przede wszystkim działalność usługową, 
czyli działalność wyspecjalizowaną służącą zaspokajaniu potrzeb ludzkich 
o charakterze niematerialnym. 

Usługi publiczne mogą mieć różny charakter. Mogą to być usługi: 
• uniwersalne dostarczane każdemu;
• na życzenie, dostępne przez świadomy wybór;
• dla uprawnionych;
• racjonowane (bazujące na dostępnych zasobach);
• przymusowe;
• prewencyjne itd.1

1 L. Gaster, A. Squires: Providing quality in the public sector. Open University Press, 
UK 2003, s. 49.
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Najważniejszym podmiotem w sferze usług publicznych jest obywatel. Może 
on być określany jako akcjonariusz, udziałowiec, czy też interesariusz, który jest 
uprawniony do uzyskiwania dywidendy w postaci potrzebnych mu usług o odpo-
wiedniej jakości. Stąd uzasadnione jest domaganie się przez obywateli dostarcza-
nia usług publicznych o wysokiej jakości, wysokiej sprawności zarządzania tymi 
usługami (co odbywa się przy zawsze ograniczonych zasobach publicznych).

Do pozostałych, istotnych interesariuszy w usługach publicznych można za-
liczyć obieranych (wybieranych, mianowanych, wyznaczanych) członków insty-
tucji centralnych i samorządowych. Szczególną rolę odgrywają parlamentarzy-
ści, członkowie rządu, radni realizujący funkcje inspirujące, realizacyjne, a także 
kontrolne. Istotną rolę spełniają także: związki zawodowe dbające o jakość życia 
obywateli, kadra kierownicza oraz pracownicy organizacji publicznych faktycz-
nie zapewniający odpowiednią jakość usług publicznych2.

Do głównych usług świadczonych przez państwo, ważnych dla obywateli, 
można zaliczyć: edukację, ochronę zdrowia, ubezpieczenia społeczne, pomoc 
społeczną, budownictwo i tworzenie infrastruktury (w tym dróg i mostów), kul-
turę, bezpieczeństwo3.

W sektorze publicznym znaczącą rolę odrywa subsektor bezpieczeństwa 
publicznego, którego jakość funkcjonowania powinna być także przedmiotem 
badań. Minęły te czasy, że wszystko, co wiązało się z bezpieczeństwem było tajne, 
niedostępne dla wielu podmiotów – nie tylko odbiorców usług, ale nawet orga-
nów nadzorczych.

Współczesne zarządzanie organizacjami publicznymi powinno być ściśle 
ukierunkowane na zaspakajanie potrzeb klientów. Dotyczy to także zarządza-
nia bezpieczeństwem publicznym. W okresie PRL-u tymi klientami były prze-
de wszystkim organy władzy, instytucje publicznie, w niewielkim zaś stopniu 
obywatele. Współcześnie i w przyszłości kolejność ta powinna być odwrócona. 
Klientem (odbiorcą usług) powinien być przede wszystkim obywatel, z któ-
rego podatków ten system jest utrzymywany. Zarządzanie bezpieczeństwem 
publicznym powinno być ściśle skorelowane z całym obszarem działalności 
publicznej.

2 K. Opolski, P. Modzelewski: Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Wyd. 
 CeDeWu.pl, Warszawa 2004, s. 13–14.

3 L. Gaster, A. Squires: op.cit., s. 45.
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2. sprawność i jakość w organizacjach publicznych

W klasycznym ujęciu prakseologicznym podstawowymi walorami sprawne-
go działania organizacji non-profit są: skuteczność (jako miara stopnia realizacji 
celów) oraz ekonomiczność (jako miara stopnia ponoszonych nakładów na rea-
lizowane cele). Organizację w tym znaczeniu uważa się za sprawną, gdy realizuje 
przypisane jej cele i robi to w miarę tanio (racjonalnie gospodaruje zasobami 
organizacji). Podchodząc w sposób współczesny do problemu, takie rozumienie 
sprawności działań należy zmodyfikować. W dzisiejszych czasach sprawne dzia-
łanie to nie tylko realizowanie celów i racjonalne gospodarowanie zasobami or-
ganizacji, ale przede wszystkim określanie właściwych celów działania wynika-
jących z rzeczywistych potrzeb obywateli (a nie organizacji) – z uwzględnianiem 
ich skali i hierarchii.

Jeśli chodzi o pojęcie „jakości”, to jest ono różnie rozumiane w różnych 
państwach. Przykładowo w państwach europejskich jako „zestaw właściwości 
i cech wyrobu (lub usługi), które decydują o jego przydatności do spełniania 
pewnych określonych explicite lub implicite potrzeb”. W Stanach Zjednoczo-
nych „jakość bez klienta nie ma sensu, jakość jest pojmowana jako stopień 
spełnienia jego oczekiwań”. W Japonii „jakość kojarzy się ze wszystkim, co 
można poprawić”4. Wydaje się, że te trzy – traktowane łącznie – definicje jako-
ści będą świadczyły o otwartej na wszelakie zmiany innowacyjne rzeczywistej 
i potencjalnej jakości w zarządzaniu organizacjami, która ma spowodować do-
starczanie do odbiorców właściwych produktów, zgodnych z ich potrzebami 
i oczekiwaniami.

W tradycyjnym ujęciu idea zarządzania jakością dotyczy organizacji, które 
same dla siebie generują zysk. Dbając o klientów, ich potrzeby i zadowolenie, ten 
cel biznesowy osiągają. Bez sprawnego i skutecznego zarządzania ukierunkowa-
nego na klienta żadna organizacja for-profit nie ma szans nie tylko na rozwój, 
ale i na przetrwanie. Inaczej to wygląda w odniesieniu do organizacji non-profit, 
które nie zawsze robią wszystko, by zadowolić klientów (obywateli), mimo że 
są przez tych klientów (podatników) utrzymywane. Wprawdzie mogą one mieć 
wewnętrznie dopracowane procedury działań w różnych sytuacjach, jednak 

4 L. Wasilewski: Podstawy zarządzania jakością. Wyd. WSPiZ, Warszawa 1998, s. 20–22.
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 często procedury te nie są dostosowane do hierarchii potrzeb i wymagań oby-
wateli. Mogą formalizować niesprawne struktury organizacyjne (na przykład 
zbyt zbiurokratyzowane, a tym samym zbyt drogie), czy też niesprawne systemy 
zarządzania (na przykład zbyt scentralizowane, zbyt autokratyczne). Dotyczy to 
szczególnie organizacji funkcjonujących na rzecz bezpieczeństwa obywateli, któ-
re trzeba postrzegać nie indywidualnie, lecz w ujęciu kompleksowym – jako sieć 
organizacji o dodatnich i ujemnych sprzężeniach wewnętrznych. Współdziała-
nie, wykorzystywanie w imię wyższych celów (a nie tylko własnych) rzeczywi-
stych możliwości organizacji, będzie prowadziło do występowania dodatnich 
sprzężeń wewnętrznych wnoszących wartości dodane, a także osiągania efektu 
synergetycznego. Brak współdziałania, współdziałanie „pozorowane”, ukrywa-
nie własnych możliwości będzie skutkowało występowaniem ujemnych sprzężeń 
wewnętrznych, czyli w ujęciu globalnym stratami (mimo publicznego chwalenia 
się doraźnymi indywidualnymi sukcesami).

Z przeglądu literatury na temat zarządzania jakością wynika, że określenie 
pojęcia „jakości” w sposób jednoznaczny nie jest łatwe. „Jakość” jest pojęciem 
interdyscyplinarnym, funkcjonującym na wielu szczeblach aktywności ludzkiej, 
obejmującym jakość wyrobu, usługi, pracy, życia. Z reguły jest utożsamiane z za-
dowoleniem klientów (stopniem zaspokojenia potrzeb, satysfakcji określonych 
nabywców) oraz zaspokojeniem określonych potrzeb klientów przy minimal-
nych kosztach własnych5.

Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że jakość usług publicznych obej-
muje: jakość oczekiwaną przez klienta, jakość procesu realizacji usługi oraz ja-
kość wyniku, który może być niezadowalający, zadowalający, ponadprzeciętny. 
Tak widzianą jakość usług publicznych przedstawiono na rys. 1.

Oczywiście konieczny jest odpowiedni system kontroli, zawierający właściwe 
kryteria i mierniki, dla potrzeb oceny jakości usług publicznych.

5 Zob. E. Skrzypek: Jakość i efektywność. Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 18–19; J. Bank: 
Zarządzanie przez jakość. Gebethner i Spółka, Warszawa 1996, s. 94; K. Cholewicka-Goź-
dzik: Kompleksowa ocena jakości. PWN, Warszawa 1984, s. 99; W. Trzcińska: Mierniki oceny 
efektywności pracy Policji, W: Policja Europy XXI wieku. W kierunku jakości (red. A. Let-
kiewicz, W. Pływaczewski). Wyd. WSPol., Szczytno 2003, s. 402; W.M. Grudzewski, I.K. 
Hejduk: Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004, s. 22–25.

marek lisiecki156



Jakość
oczekiwana
przez klienta 
(odbiorcę – 
obywatela)

Jakość
procesu
realizacji
usługi

Jakość
wyniku

Oczekiwania niezaspokojone – 
jakość niezadowalająca

Oczekiwania zaspokojone –
jakość właściwa (zadowalająca)

Ponad oczekiwania – jakość
wysoka (ponadprzeciętna)

Rys. 1. Jakość usług publicznych
Źródło: opracowanie własne

3. podstawowe pytania

Biorąc pod uwagę działalność podstawową, dodatkową, relacje pomiędzy 
dostawcami i odbiorcami usług, a także aspekt demokratyzacji życia, jakość 
świadczonych usług publicznych zależy od poziomu pozytywnych odpowiedzi 
na następujące pytania:
• Czy realizowane usługi podstawowe spełniają wymagania tych, dla których 

zostały zaprojektowane?
• W jakim stopniu usługi podstawowe są wzbogacane usługami dodatkowymi?
• Czy relacje pomiędzy dostawcami usług a odbiorcami przyczyniają się do 

wzbogacania usług podstawowych?
• Czy konsumenci (obywatele) są zaangażowani w proces projektowania i do-

starczania usług publicznych?
Szczególnie w odniesieniu do usług publicznych można mówić o jakości 

w kontekście strat społecznych w stosunku do jakości idealnej – rozumianej 
jako funkcja percepcji i satysfakcji klienta. Każde odchylenie od przyjętej war-
tości idealnej można traktować jako stratę społeczną6. Minimalizacja tej straty 

6 R. Karaszewski: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOiK „Dom Organi-
zatora”, Toruń 2006, s. 22–23.
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 wymaga optymalnego systemu zarządzania, w którym istotną rolę powinna 
ogrywać kontrola strategiczna (wyprzedzająca) oraz operacyjna (bieżąca)7.

4. identyfikacja zagrożeń dla obywateli

Ograniczając się do usług świadczonych przez instytucje publiczne na rzecz 
bezpieczeństwa obywateli, należy powiedzieć, że podstawą do wszelkich działań 
ich organizacji są występujące, a szczególnie przewidywane, zagrożenia istot-
ne dla obywateli. Jednak ich identyfikacja, a także klasyfikacja, nie jest łatwa. 
Przykładowo w dokumentach ONZ do zjawisk zagrażających bezpieczeństwu 
międzynarodowemu zalicza się dowolne wydarzenie lub proces, który prowadzi 
do wielkiej liczby ofiar śmiertelnych lub zmniejszenia szans przeżycia jednostek 
i podważa istotę państwa jako podstawowej jednostki systemu międzynarodo-
wego. Wymienia się sześć grup zagrożeń, których świat musi obawiać się teraz 
i w najbliższych dziesięcioleciach. Są to:
• zagrożenia ekonomiczne i społeczne, z biedą, chorobami zakaźnymi i degra-

dacją środowiska naturalnego,
• konflikty między państwami,
• konflikty wewnętrzne, z wojnami domowymi, ludobójstwem i innymi zbrod-

niami na wielką skalę,
• broń jądrowa, radiologiczna, chemiczna i biologiczna,
• terroryzm,
• międzynarodowa przestępczość zorganizowana8.

Na trochę inny zbiór zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego – 
szczególnie europejskiego – zwracają uwagę badacze niemieccy. Z prowadzonych 
badań w RFN wynika, że głównymi zagrożeniami, z jakimi możemy mieć do 
czynienia w Europie, są: zagrożenia militarne oraz zagrożenia będące skutkiem 

7 M. Lisiecki: Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli. KUL, Lublin 2009, 
s. 50–57.

8 B. Fassbender: Reforma ONZ i bezpieczeństwo zbiorowe – Raport Panelu ONZ Wy-
sokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmiany z grudnia 2004 oraz zalecenia Sekretarza 
Generalnego ONZ z marca 2005 r. Global Issue Papers nr 17, s. 11, www.boell.pl.
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„dużych i małych” rozruchów, migracji, wspierania pokoju, katastrof9. Prawdo-
podobieństwo oraz potencjalne skutki ich wystąpienia przedstawiono na rys. 2. 

Zagrożeniem, którego niekorzystne skutki mogą być największe, jest nie-
bezpieczeństwo zagrożeń typu militarnego, jednakże prawdopodobieństwo 
ich zaistnienia jest małe. Jednak jednoznacznie nie można wykluczyć takiej 

9 A. Raulier: Gedanken zum militärischen Beitrag an die allgemeine Existenzsiche-
rung. Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift nr 11/97, s. 10; S. Lenard: Transgraniczny 
system obrony przed skutkami wypadków i katastrof na granicy polsko-niemieckiej. AON, 
Warszawa 2000, s. 21–23 (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem M. Lisieckiego 
– nie publikowana).

Migracje

Katastrofy

SGdzie: P– prawdopodobieństwo,
S – wielkość strat materialnych i niematerialnych

Ryzyko = P × S
0

Wspieranie
pokoju

„Małe”
rozruchy

„Duże”
rozruchy

Zagrożenia militarne

P

1

Rys. 2. Prawdopodobieństwo oraz potencjalne skutki  
wystąpienia niektórych zagrożeń w Europie

Źródło: na podstawie A. Raulier: Gedanken zum militärischen Beitrag  
an die allgemeine Existenzsicherung. 
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 możliwości10. Funkcjonowanie państw jako państw prawa, mechanizmy demo-
kratyczne i gospodarka rynkowa nie są w świecie powszechnie utrwalone w spo-
sób nieodwracalny.

Zdarzeniami, których prawdopodobieństwo zaistnienia jest znaczne i któ-
rych ryzyko zaistnienia jest także duże, są katastrofy. Zjawiska tego typu mogą 
mieć charakter naturalny lub spowodowany działalnością człowieka. Podział 
taki, choć ogólnie przyjmowany w świecie, jest jednak niezbyt ostry, ze wzglę-
du na fakt, iż człowiek swoją działalnością powoduje powstawanie określonych 
zmian w środowisku naturalnym, które to z kolei powodują powstawanie okre-
ślonych zakłóceń, na przykład w zjawiskach klimatycznych. Katastrofy, choć ze 
względu na swój zasięg będą zjawiskami lokalnymi, to jednak swoimi skutkami 
mogą powodować powstawanie zagrożeń lub innych zjawisk, także w odległości 
wielu kilometrów od miejsca zaistnienia zdarzenia. Według badań prowadzo-
nych przez instytucje ubezpieczeniowe zagrożenie katastrofami i ich częstotli-
wość będzie wzrastać11. 

Przykładowe rodzaje zagrożeń zaliczanych do katastrof – z uwzględnieniem 
stopnia ryzyka ich wystąpienia w RFN – przedstawiono w tab. 1. 

Ponieważ RFN położona jest w środku Europy, można przyjąć, że z podob-
nymi zagrożeniami i ryzykiem ich wystąpienia możemy mieć do czynienia w in-
nych państwach naszego kontynentu, również w Polsce.

W dobie krzewienia idei społeczeństwa informacyjnego, szybkiego rozwoju 
technologii informatycznych kreujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz in-
dywidualny rozwój obywateli, pojawiają się także towarzyszące temu zjawisku 
zagrożenia. Dotyczą one oszustw, fałszerstw, włamań, kradzieży, złośliwych za-
kłóceń, niszczenia w systemach teleinformatycznych. Stąd technologiom rozwi-
jającym sferę zewnętrznych i wewnętrznych usług w tym zakresie muszą także 
towarzyszyć technologie zabezpieczające – wspomagane tradycyjnymi meto-
dami pracy organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Obecnie, a przede 
wszystkim w przyszłości, przestępczość teleinformatyczna może stanowić jedną 
z najbardziej groźnych kategorii zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli12.

10 H. Roth: 40 Jahre im Dienste der Humanität. Bevölkerungsschutz 1998, nr 4, s. 7.
11 G. Fröhlich: Die Welt nachdenklich betrachten. Sicherheitspolitische und Rahmen-

bedingungen für die Notfallplanung in Europa. Bevölkerungsschutz 1999, nr 3.
12 Zob. J. Kosiński (red.): Przestępczość teleinformatyczna. Wyd. WSPol., Szczytno 2007.
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Tabela 1. Ryzyko wystąpienia zagrożeń zaliczanych do katastrof  
dla Republiki Federalnej Niemiec

Rodzaj zagrożenia Procent ryzyka [%]
Powódź 30
Burze 21
Wypadek chemiczny 15
Upadek samolotu 13
Pożar lasu 7
Wypadek reaktora jądrowego 6
Trzęsienie ziemi 5
Wypadek z materiałami niebezpiecznymi 2
Atak terrorystyczny 1

Źródło: [16].

Z punktu widzenia jakości działań organizacji odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo oraz sprawności zarządzania nimi, analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa 
nie mogą pomijać obywatelskich odczuć w tym zakresie. Sondaże wykonywane 
w Unii Europejskiej wykazują, że Europejczycy najbardziej boją się bezrobocia 

Rys. 3. Hierarcha zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli w Unii Europejskiej 
(badania przeprowadzono wiosną 2006 r.)

Źródło: Komisja Europejska, Europa i jej mieszkańcy. Podstawowe fakty i liczby, Urząd Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007.

sprawność a jakość w zarządzaniu organizacjami publicznymi funkcjonującymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli 161



(49% badanych), w dalszej kolejności przestępczości (24%), złej sytuacji gospo-
darczej (23%), źle funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej (18%), migrantów 
(14%), wzrostu cen i inflacji (13%), terroryzmu (10%), niskich emerytur (10%), 
wysokich podatków (7%), złego systemu edukacji (7%); por. rys. 313:

Oceny zagrożeń, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obywateli i pań-
stwa, dokonywane przez urzędników w konfrontacji z ocenami dokonywany-
mi przez obywateli, okazują się w dużym stopniu rozbieżne. Stanowi to istotną 
rezerwę w zakresie jakości i sprawności działań. Społeczeństwo inaczej iden-
tyfikuje i szacuje zagrożenia (rzeczywiste oraz potencjalne) niż robią to przed-
stawiciele administracji publicznej. Przykładowo terroryzmu obawia się tylko 
co dziesiąty mieszkaniec wspólnoty. Za ważniejszy problem uważane jest bez-
robocie, którego obawia się co drugi Europejczyk oraz przestępczość wymie-
niana przez co czwartego respondenta. Poszukując złotego środka, należałoby 
zastanowić się nad kształtowaniem modelu systemu bezpieczeństwa państwo-
wego w sposób, który uwzględniałby potrzeby i oczekiwania społeczne, a jedno-
cześnie brał pod uwagę opinie ekspertów, ponieważ ich wiedza jest większa niż 
przeciętnego obywatela. 

Współczesne rozumienie bezpieczeństwa obywateli musi obejmować co 
najmniej trzy obszary: zapewnienia im bezpiecznego bytu, zapewnienia im 
możliwości rozwoju, zapewnienia im swobód obywatelskich. Zapewnienie bez-
piecznego bytu i rozwoju wiąże się z realizacją wielu potrzeb, między innymi 
socjalnych, ekonomicznych, edukacyjnych, kulturowych, medycznych, ochrony 
przez zjawiskami kryminogennymi, katastrofami itd. Ważnym elementem w de-
mokratycznym państwie jest także zapewnienie praw i swobód obywatelskich. 
Stąd sfera usług świadczonych na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz liczba in-
stytucji je realizujących jest bardzo szeroka. Można nawet sformułować tezę, że 
prawie wszystkie organizacje publiczne funkcjonują w systemie bezpieczeństwa 
obywateli. Dlatego organami wykonawczymi odpowiedzialnymi za bezpieczeń-
stwo w gminach są wójtowie, w miastach prezydenci, burmistrzowie, w powia-
tach starostowie, województwach wojewodowie, kraju – Rada Ministrów.

Rzeczywiste i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli mogą być 
identyfikowane i prognozowane w różny sposób – w zależności od źródła infor-
macji. Mogą opierać się na statystykach prowadzonych przez instytucje odpowie-

13 Podobne wyniki badań uzyskano w Polsce. Zob. M. Lisiecki, op.cit., s. 119–126.
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dzialne za bezpieczeństwo obywateli (z reguły są to dane niepełne, przedstawiają-
ce rzeczywistość w sposób zafałszowany), na opiniach osób sprawujących nadzór 
i kontrolę (chętnie mówią one o sukcesach, niechętnie o porażkach), opiniach 
ekspertów, odczuciach i opiniach samych obywateli. Wydaje się, że najlepszym 
źródłem informacji o rzeczywistych i potencjalnych zagrożeniach są niezależni 
eksperci oraz obywatele (podatnicy), którym system ochrony ma służyć (chociaż 
i tu będzie występował subiektywizm wynikający z własnego „ja”, niepełnej wie-
dzy – szczególnie o zagrożeniach mogących wystąpić w przyszłości).

Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego artykułu, autor jedynie 
zasygnalizował niektóre problemy związane ze sprawnością i jakością w zarzą-
dzaniu organizacjami publicznymi funkcjonującymi na rzecz bezpieczeństwa 
obywateli. Szerzej zagadnienia te zostały przedstawione w książkach autora: 
M. Lisiecki, Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli. KUL, Lublin 2009; 
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, ŁÓŚGRAF, Warszawa 2011.

zakończenie

W podsumowaniu można stwierdzić, że:
• Sprawność i jakość działań organizacji publicznych zależy od tego, jak ta 

sprawność i jakość są przez te organizacje rozumiane, na ile działalność or-
ganizacji jest zbieżna z potrzebami obywateli.

• Celem głównym organizacji publicznych jest jak najlepsze zaspokajanie 
potrzeb społecznych (obywateli), nie zaś przetrwanie, czy też utrzymanie 
obecnego status quo – jak to może mieć miejsce w wypadku organizacji 
for-profit.

• Utrzymywanie, rozbudowa organizacji publicznych jest uzasadnione jedynie 
w wypadku uzasadnionych potrzeb społecznych – z zachowaniem hierarchii 
tych potrzeb; to przyszłe zadania wynikające z rzeczywistych potrzeb oby-
wateli powinny decydować o potrzebie tworzenia, utrzymywania, likwido-
wania organizacji publicznych.

• W państwach demokratycznych opartych na idei społeczeństwa obywatel-
skiego organizacje publiczne powinny być konstruowane od dołu, powinna 
być przestrzegana zasada pomocniczości państwa.
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• Powinna być przestrzegana zasada równowagi między zadaniami i upraw-
nieniami. Zadaniom powinny towarzyszyć odpowiednie uprawnienia 
(do finansowania działań, określania struktur organizacyjnych, mianowania 
kadry kierowniczej itd.).
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prof. nadzw. dr hab. Marek lISIECKI

the efficiency and the Quality in the management in the public 
sector – with working in the interest of the safety of citizens

The article contains definitions of the efficiency and the quality of the 
management in the public sector. The article shows the quality and the efficiency − 
the degree of the realization of needs of citizens. In the public sector an important 
service is the assurance of the citizens safety.
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Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, SGSP

system finansowania strat ludności po zdarzeniach 
katastroficznych w świetle badań empirycznych

Katastrofy naturalne wywołane siłami natury to wydarzenia 
nieuchronne, a straty wynikłe po ich wystąpieniu są znacz-
ne. Dla wielu osób zamieszkujących obszary podwyższonego 
ryzyka wystąpienie zagrożenia naturalnego często kończy się 
utratą dorobku całego życia. Dlatego też autor, opierając się 
na badaniach empirycznych związanych z ubezpieczeniem 
osób fizycznych od zdarzeń o charakterze katastroficznym 
lub klęski żywiołowej, włącza się do dyskusji na temat stwo-
rzenia rozwiązania systemowego, niosącego niezwłoczną 
pomoc finansową poszkodowanym.

Natural disasters caused by nature are the inevitable events, 
and resulting losses are considerable big. For many people, 
living in higher risk areas, when a disaster comes ends with 
the loss of all their life property. Therefore, the author on the 
basis of empirical research connected with the insurance 
of persons against the events of catastrophic character or 
natural disasters, joins the discussion concerning the problem 
of creating the reliable system which immediately transfers 
the funds to those affected by the catastrophic events.

2. Założenia i metody badania źródeł konkurencyjności prZedsiębiorstw



1. finansowanie strat elementem fazy odbudowy systemu zarządzania kryzysowego

Katastrofy naturalne wywołane siłami natury to wydarzenia nieuchronne, 
a straty wynikłe po ich wystąpieniu są znaczne. Dla wielu osób zamieszkują-
cych obszary podwyższonego ryzyka wystąpienie zagrożenia naturalnego często 
kończy się utratą dorobku całego życia. Po wystąpieniu zdarzenia ludzie poszko-
dowani pozostają w wielu przypadkach bez środków do normalnej egzystencji. 
W takich sytuacjach oczekują oni szybkiej pomocy przede wszystkim finanso-
wej, materialnej (rys. 1) i psychologicznej. Pomoc materialną czy też finansową 
uzyskują od instytucji państwowych, osób prywatnych oraz instytucji ubezpie-
czeniowych (rys. 2). 

Pomoc od państwa realizowana jest między innymi w oparciu o system za-
rządzania bezpieczeństwem (zarządzania kryzysowego) w ramach jednej z faz, 
jaką jest odbudowa, będąca końcową fazą cyklu zarządzania kryzysowego1. 

1 B. Kosowski: Model systemu zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego. 
Wyd. SGSP, Warszawa 2007, s. 59–62.
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Rys. 1. Forma udzielonej pomocy poszkodowanym
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na 

przełomie 2009/2010 r. Badania przeprowadzono na grupie badawczej 150 osób indywidualnych.
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Odbudowę dzieli się na: 
− krótkoterminową, polegającą na przywróceniu systemów niezbędnych do 

życia do minimalnych standardów operacyjnych,
− długoterminową, mogącą trwać wiele lat, aż do kompletnej odbudowy całego 

obszaru dotkniętego katastrofą. 
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Rys. 2. Kto udzielił pomocy poszkodowanym
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Wysokość wypłaconej pomocy finansowej
Źródło: opracowanie własne.

system finansowania strat ludności po zdarzeniach katastroficznych w świetle badań empirycznych 16�



W ramach odbudowy (rys. 4) wykonywane są między innymi takie zada-
nia, jak: zapewnienie pomocy ludności dotkniętej katastrofą (np. tymczasowe 
 zakwaterowanie, pomoc finansowa itp.), wypłacenie odszkodowań poszkodowa-
nym – uruchomienie świadczeń, aktywizacja odbudowy przy wykorzystaniu do-
stępnych finansów, przywracanie warunków życia na poziomie gwarantującym 
wyższe bezpieczeństwo społeczeństwa, odtwarzanie i uzupełnianie zapasów 
– przywrócenie gotowości służb ratowniczych. 

Są to zadania, które wykonują określone instytucje państwowe, udziela-
jąc tym samym finansowej pomocy poszkodowanym, jednak często z dużym 
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Rys. 4. Odbudowa
Źródło: B. Kosowski: Sprawne i elastyczne zarządzanie w kryzysie. Difin, Warszawa 2008, s. 95.

aneta kułakowska-bicz170



opóźnieniem2 i w symbolicznej wysokości (rys. 3). Stąd też wydaje się celowe, 
by z funkcjonującym system bezpieczeństwa powiązać inne instytucje, nieko-
niecznie państwowe, które w przypadku wystąpienia zdarzenia katastroficznego, 
w sposób szybszy i znacznie większy udzielą pomocy finansowej poszkodowa-
nym. Do takich instytucji należy zaliczyć firmy ubezpieczeniowe, które oferują 
ubezpieczenia od strat spowodowanych żywiołami, przy czym należy nadmie-
nić, iż na rynku polskim ubezpieczenia te mają charakter obligatoryjny bądź do-
browolny. Ubezpieczeniami obowiązkowymi są tylko: 
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-

nych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania go-

spodarstwa rolnego,
− ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od og-

nia i innych zdarzeń losowych.
Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie odnoszą się jednak 

do majątku podmiotów gospodarczych, instytucji i osób indywidualnych nie bę-
dących rolnikami, które mogą jedynie w sposób dobrowolny realizować transfer 
ryzyka na zakład ubezpieczeniowy. Z przeprowadzonych badań, w których wzię-
ły udział osoby indywidualne nie będące rolnikami wynika, że aż 64,12% uwa-
ża, że powinien funkcjonować system ubezpieczeń od zdarzeń katastroficznych 
w formie dobrowolnej, a 33,59% ankietowanych (rys. 5) uważa, że ubezpieczenie 
to powinno być obowiązkowe.

dobrowolne
64,12%

obowiązkowe
33,59%

Rys. 5. Forma ubezpieczeń katastroficznych
Źródło: opracowanie własne.

2 Przykładowo: ostatnie transze przeznaczone na likwidację skutków powodzi z 1997 r. 
przydzielane były w 2004 r. – dane uzyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi.
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2. zagrożenia w interpretacji firm ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne wykonywane jest przez zakłady 
ubezpieczeniowe, które realizują działalność związaną z oferowaniem i udzie-
laniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń związanych 
z ogniem, eksplozją, burzą i innymi żywiołami, energią jądrową, obsunięciem 
ziemi lub tąpnięciem3. 

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych4, z tytułu 
ubezpieczenia budynków rolniczych na skutek zaistnienia zdarzenia losowego, 
kwalifikuje zdarzenia w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, desz-
czu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia 
się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. Przy czym przyjęte 
są następujące definicje szkód: 
− ogień – uważa się szkody powstałe w wyniku działań ognia, który przedostał 

się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile;
− huragan – uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości 

nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody. Poje-
dyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliż-
szym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;

− powódź – uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie 
podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących;

− podtopienie – uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w wyni-
ku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach 
górskich i falistych;

− deszcz nawalny – uważa się szkody powstałe w wyniku opadów deszczu 
o współczynniku wydajności co najmniej 4;

− grad – uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składają-
cego się z bryłek lodu;

3 B. Kosowski: op.cit., s. 160.
4 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-

wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Dz.U. nr 124, poz. 1152, ze zm., art. 67.
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− opady śniegu – uważa się szkody powstałe w wyniku opadów śniegu prze-
kraczających 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia 
śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczony 
budynek, określonej według obowiązującej normy polskiej „Obciążenie 
śniegiem”. Warunkiem uznania szkody za spowodowaną opadami śniegu 
jest, aby przynajmniej jedna stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, zlokalizowana na terenie tej samej strefy lub stre-
fy o niższej wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem w promieniu 
100 km od ubezpieczonego budynku, zmierzyła ciężar pokrywy śnieżnej 
przekraczający 85% wartości charakterystycznej (normowej) właściwej dla 
miejsca lokalizacji budynku;

− piorun – uważa się szkody będące następstwem uderzenia pioruna;
− eksplozję – uważa się szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu 

równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, 
wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się w odniesieniu do naczyń 
ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników. Warunkiem uznania szko-
dy za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników ule-
gły rozdarciu w takich rozmiarach, że wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub 
cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane eksplozją uwa-
ża się również szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu 
zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

− obsunięcie się ziemi – uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się 
ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:
• zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się te-

renu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
• usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na 

stokach;
− tąpnięcie – uważa się szkody powstałe wskutek wstrząsów podziemnych, 

spowodowanych pęknięciem skał, wywołanych naruszeniem równowagi sił 
w tych skałach;

− lawinę – uważa się szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub 
staczania ze zboczy górskich lub falistych: mas śniegu, lodu, skał, kamieni, 
ziemi lub błota;

− upadek statku powietrznego – uważa się szkody powstałe wskutek katastrofy 
bądź przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub 
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innego obiektu latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub 
przewożonego ładunku.
Dla porównania z oferowanym przez zakłady ubezpieczeniowe ubezpiecze-

niem, 25,19% ankietowanych uznało, że powódź jest dla nich zdarzeniem o cha-
rakterze katastroficznym (rys. 6.) natomiast 51,15% respondentów, że preferują 
ubezpieczenia od wszystkich żywiołów spowodowanych siłami natury (rys. 7). 
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Rys. 6. Jaki żywioł spowodował zdarzenie o charakterze katastroficznym
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 7. Preferowane ubezpieczenia od zdarzeń katastroficznych
Źródło: opracowanie własne.
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3. ocena ryzyka i transfer zagrożeń na instytucje ubezpieczeniowe

Wzrastające szkody ekonomiczne w wyniku zagrożeń naturalnych w wielu 
państwach stały się bodźcem do stworzenia narodowych i regionalnych ubez-
pieczeń skupionych właśnie na tych zagrożeniach5. Przegląd wybranych progra-
mów ubezpieczeń wykazuje, że ogólne tendencje skupiają się na:
− zagrożeniach naturalnych i obszarach największego ryzyka,
− obszarach budownictwa mieszkaniowego,
− wielkości składek ubezpieczeniowych, uzależnionej od wielkości ryzyka,
− zarządzaniu w wymiarze społecznym,
− sprzedaży i obsługi ubezpieczeń przez ustanowione sieci firm i agentów ubez-

pieczeniowych6.

Podmiot ubezpieczony

Środki ubezpieczeniowe

Instytucja ubezpieczeniowa

Kontrola ubezpieczeń

Administracja
publiczna

Informacja
o zagrożeniach

Administracja publiczna
Podmiot ubezpieczony

Środki na ewakuację 
i zabezpieczenie 

Podmiot ubezpieczony

Środki
na pokrycie strat

Rys. 8. Diagram współpracy w zakresie transferu zagrożeń
Źródło: B. Kosowski: Sprawne i elastyczne zarządzanie w kryzysie. Difin, Warszawa 2008, s. 95.

5 B. Kosowski: Model systemu zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego. 
Wyd. SGSP, Warszawa 2007, s. 169.

6 Wyciąg z raportu EQE International z roku 2001, odnoszący się do systemu ubezpie-
czeń w Polsce.
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W Polsce szkody, o których mowa w artykule, ustala się na podstawie infor-
macji uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypad-
ku braku możliwości ich uzyskania, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód 
świadczący o działaniu tych zjawisk. Stąd też istotną rolę w fazie odbudowy ze 
zniszczeń pełnią organy administracji publicznej (rys. 8), które to monitorując 
sytuację, posiadają pełną informację o ewentualnym rozwoju zdarzenia, a na-
stępnie o szacunkowych stratach, co jest jednym z zadań wspomnianej na wstę-
pie fazy odbudowy.

Przedstawiony diagram współpracy jest możliwy do wprowadzenia w real-
ne funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego, w momencie stworzenia 
podstaw prawnych obligatoryjności ubezpieczenia, nie tylko jednej grupy społecz-
nej (obecnie rolników), ale np. wszystkich tych, którzy posiadają majątek trwały 
w obszarach zagrożonych, określonych na podstawie danych historycznych, opinii 
społecznej, czy też oceny ryzyka. Ocena ryzyka jest jedną z metod zarządzania ry-
zykiem obejmującą rachunek prawdopodobieństwa i metody statystyczne. Anali-
za prawdopodobieństwa pozwala prognozować poziom zmiennych w warunkach 
optymistycznych i pesymistycznych, pozwala również znacznie poszerzyć ich za-
kres, a tym samym określić prawdopodobieństwo wystąpienia każdej wartości 
zmiennej. W zarządzaniu ryzykiem w wielu przypadkach stosuje się między in-
nymi takie metody, jak: unikania, prewencyjne, kompensacyjne (rys. 9).

Ubezpieczenie, tworzące rezerwy finansowe oraz będące jedną z form meto-
dy kompensacyjnej, jest niezwykle praktyczne, bowiem kosztem składki7, odpo-
wiedzialność za ewentualne straty spowodowane zdarzeniami losowymi spada 
na ubezpieczyciela. Potrzeba ubezpieczenia nie przez wszystkich jest dostatecz-
nie uświadomiona i doceniana, co powoduje, że osoby i przedsiębiorstwa te nie 
zabezpieczają się przed skutkami tych zdarzeń, nie mają także możliwości po-
krycia zaistniałych szkód, odtworzenia sytuacji materialnej sprzed szkody i kon-
tynuowania dotychczasowej działalności8. 

7 Bardzo istotny element systemu zarządzania bezpieczeństwem, bowiem w myśl za-
sady powszechności wpływającej na sprawność funkcjonowania systemu zarządzania kry-
zysowego, uczestnictwo w systemie odnosi się do wszystkich podmiotów, osób prawnych 
i fizycznych. Składka ubezpieczeniowa jest w tym przypadku jednym z elementów partycy-
pacji osoby prywatnej w systemie.

8 E. Stroiński: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie. LAM, Warszawa 
2006, s. 135.
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Kto powinien podlegać ubezpieczeniom od zdarzeń katastro�cznych
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Rys. 10. Kto powinien podlegać ubezpieczeniom od zdarzeń katastroficznych
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 9. Metody zarządzania ryzykiem
Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Nahotko: Ryzyko ekonomiczne w działalności  

gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997, s. 120–123.
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Ubezpieczyciel przejmuje obowiązek szacowania ryzyka, w tym analizy 
prawdopodobieństwa, która zwiększa znaczenie obliczeń, gdyż oprócz progno-
zowania prawdopodobieństwa wystąpienia zmian, trzeba przeprowadzić kalku-
lację dla kilku wartości każdej ze zmiennej9. Mimo tego, że metody statystyczne 
mają swoją bogatą literaturę, to nie są one jednak dostatecznie wykorzystywane 
w zarządzaniu ryzykiem. Ich stosowanie wymaga bowiem pracochłonności oraz 
skomplikowanych obliczeń i wydaje się, że zakłady ubezpieczeniowe będące in-
stytucjami finansowymi mogą w praktyce, poza instytucjami naukowymi, stać 
się fundamentem przy tworzeniu map ryzyka kraju w odniesieniu do przewidy-
walnych i prawdopodobnych zagrożeń naturalnych.

Badania te wskazują jednak na ogólne trendy, i w połączeniu z badaniami już 
przeprowadzonymi, w których wzięły udział podmioty gospodarcze i instytucje 
prywatne, administracja publiczna oraz zakłady ubezpieczeniowe pozwolą na 
opracowanie rozwiązania systemowego w omawianej problematyce. Problem ten 
bowiem, mimo dyskusji nad nim od wielu lat, jest w Polsce nierozwiązany, a bar-
dzo istotny i ważny z punktu widzenia zaspokajania potrzeb poszkodowanych 
w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych zdarzeniami naturalnymi.

4. wnioski końcowe

Ubezpieczenie obowiązkowe majątku rolników od ognia i innych zdarzeń 
losowych, traktowane jako jeden z elementów zarządzania bezpieczeństwem 
Państwa, stanowi dobry przykład transferu skutków finansowych wystąpienia 
zagrożenia dla dużej grupy ludności. Obecnie taki system ubezpieczeń nie obej-
muje jednak innych sektorów gospodarki państwa. Przy jego obligatoryjnym 
wprowadzeniu dla wszystkich podmiotów, następowałoby przesunięcie ciężaru 
pomocy poszkodowanym na zakłady ubezpieczeniowe, a przy jasnych i czytel-
nych procedurach zakłady te w sposób sprawniejszy i szybszy udzielałyby po-
mocy finansowej na odbudowę majątku trwałego ze zniszczeń. Taki pogląd ma 
duże uzasadnienie wobec budowanego systemu bezpieczeństwa, w którym win-
ny partycypować organy administracji państwowej, instytucje i podmioty pry-

9 S. Nahotko: Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997, s. 171.
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watne, a także osoby indywidualne. Oczywiście na podstawie przedstawionych 
w artykule wyników badań (rys. 10), nie można precyzyjnie opracować mode-
lu systemu ubezpieczeniowego, jako jednego z elementów systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. 
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system of funding of losses of population after catastrophic 
ominous events in light of empirical investigations

Natural disasters are caused by natural forces and there are imminent events 
and largely unpredictable. For individual households, it can mean the loss or 
damage to real estate or/and personal property. This gives special importance 
of property insurance system to compensate for the loss after the catastrophic 
event. The aim of this study was to diagnose the state of property insurance in 
society. The study refers to persons from various Polish regions. The research 
tool was a questionnaire contained open questions provided some suggestions 
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in response. Surveys was realized on the turn of 2009/2010 year. Insurances seen 
as one element of state security management, are a good example of a transfer 
of funds to compensate for losses resulting from catastrophic events. At present, 
the system of compulsory insurance covers only the agricultural sector and 
does not cover other sectors of the state economy. In case of introduction of the 
obligatory insurance system for all subjects, it would move the burden of aid for 
victim of disaster to the insurance companies. With clear and understandable 
procedures for these companies they would in a more efficient and faster way give 
guidance assistance for the reconstruction property from the devastation. Such 
view has great reason to built security system, which should contribute the state 
administration bodies, institutions and private subjects and individual persons.
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transformacja oraz perspektywy rozwoju edukacji  
dla bezpieczeństwa w polsce

W artykule przedstawiono problematykę edukacji społeczeń-
stwa w zakresie bezpieczeństwa jako najbardziej efektyw-
ną, a także najtańszą formę przeciwdziałania zagrożeniom. 
Proces ten zwany powszechnie edukacją dla bezpieczeństwa 
stanowi podstawową drogę kształtowania bezpieczeństwa 
ludności. Ma ogromny wpływ na wiedzę i umiejętności ko-
nieczne do prawidłowego zachowywania się na wypadek za-
grożeń. Głównym celem tej edukacji jest rozwijanie świado-
mości całego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oraz 
wykształcenie nawyków wzmacniających bezpieczeństwo.

Education of the society regarding security is in fact the 
cheapest and the most effective form of preventing the 
dangers. It constitutes a fundamental way of building 
population’s safety. It also has a great influence upon the 
attitudes, values, knowledge and skills required for proper 
behavior in case of danger. Education is one of the basic ways 
of shaping the society. Behaviors, attitudes and knowledge, 
which together constitute people’s consciousness – all depend 
on the level of education.

2. Założenia i metody badania źródeł konkurencyjności prZedsiębiorstw



Jednym z przejawów zmian w postrzeganiu edukacji związanej z bezpie-
czeństwem w naszym kraju jest fakt, iż po 42 latach z polskich szkół zniknie 
przysposobienie obronne. Już we wrześniu 2009 roku w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych pojawił się nowy przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa. 
Warto nadmienić, że podobne zmiany zostały wprowadzone już większości kra-
jów Unii Europejskiej.

Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jest najbardziej efektyw-
ną, a także najtańszą formą przeciwdziałania zagrożeniom. Warto zdać sobie 
sprawę, iż edukacja stanowi podstawową drogę kształtowania bezpieczeństwa 
ludności. Ma ogromny wpływ na wiedzę i umiejętności konieczne do prawidło-
wego zachowywania się na wypadek zagrożeń.

W nowocześnie pojmowanej edukacji duży nacisk kładzie się na możliwość 
rozwijania osobowości, a nie tylko na spełnianie oczekiwań wobec danego przed-
miotu nauczania. Głównym celem tej edukacji jest ukazanie potrzeby rozwijania 
świadomości całego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oraz wykształce-
nie nawyków wzmacniających je. Wymaga to zaangażowania wielu instytucji, 
poczynając od rodziny i szkoły, a na mediach i władzy publicznej kończąc. 

Współczesne procesy edukacyjne poddawane są stałym przeobrażeniom, 
umożliwiając spełnienie potrzeb poszczególnych grup społecznych. Obecnie 
duży nacisk kładzie się na rozwijanie osobowości i świadomości ludzi. Rozwój 
edukacji społecznej wiąże się ściśle z refleksją nad człowiekiem i jego funkcjono-
waniem oraz środowiskiem.

Według Władysława Kopalińskiego edukacja to przede wszystkim wychowa-
nie i kształcenie (łac. educatio ‘wychowywać; kształcić)1. 

Współcześnie wyróżnia się cztery główne nurty edukacji:
• zdobywanie wiedzy,
• umiejętność uczenia się,
• umiejętność zrozumienia innych,
• własny rozwój.
Edukacja dla bezpieczeństwa to ogół procesów oświatowo-wychowawczych 

realizowanych głównie przez rodzinę, szkołę, środki masowego przekazu, orga-
nizacje młodzieżowe, stowarzyszenia oraz przeznaczone do tego instytucje rzą-

1 W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Muza S.A., War-
szawa 1999, s. 140.
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dowe i samorządowe których zadaniem jest upowszechnianie wartości, zdoby-
wanie i przekazywanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zapewnienia 
bezpieczeństwa narodowego2.

Edukacja jest jedną z podstawowych dróg kształtowania bezpieczeństwa. 
Od poziomu edukacji zależą postawy, wartości, wiadomości, czyli świadomość 
ludzi oraz umiejętności niezbędne w zapobieganiu i radzeniu sobie w sytuacji 
zagrożeń3.

W zależności od rodzaju zagrożeń wyróżnić można następujące obszary 
edukacji dla bezpieczeństwa:
• edukacja dla bezpieczeństwa politycznego – ogół oddziaływań oświatowo-

-wychowawczych ukierunkowanych na kształtowanie kultury politycznej 
państwa;

• edukacja dla bezpieczeństwa militarnego – kształcenie i wychowanie obron-
ne zmierzające do zachowania niepodległości narodu i państwa oraz ochrony 
życia i ludzi w stanach zagrożenia czasu wojny;

• edukacja dla bezpieczeństwa gospodarczego – kształtowanie świadomości 
ekonomicznej;

• edukacja dla bezpieczeństwa publicznego – kształtowanie świadomości 
prawnej oraz postaw i zachowań w sytuacjach zagrażającym obywatelom 
i porządkowi publicznemu;

• edukacja dla bezpieczeństwa psychospołecznego – kształtowanie moralności 
społeczeństwa i postaw;

• edukacja dla bezpieczeństwa ekologicznego – harmonijne współżycie ludzi 
z przyrodą, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych4.
Edukacja dla bezpieczeństwa jest procesem ciągłym, obejmującym szereg 

działań, do których należą m.in.:

2 Modelowy system edukacji obronnej społeczeństwa RP. Praca zbiorowa pod 
red. R. Stępnia, Warszawa 1998.

3 Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo. Praca zbiorowa pod red. E.A. Wesołowskiej, 
A. Szerauca. Warszawa 2002, s. 56–62 i s. 218–226.

4 Por. B. Rudnicki: Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja, W: Edukacja dla 
bezpieczeństwa. Materiały konferencyjne, Warszawa 1994; T. Siuda: Edukacja dla bezpie-
czeństwa w wybranych czasopismach, W: Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu 
wyzwań XXI wieku. Edukacja do bezpieczeństwa pokoju i praw człowieka, cz. 2. Wydawni-
ctwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001, s. 116–117.
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• przekazywanie wiedzy w zakresie występowania zagrożeń;
• kształtowanie „bezpiecznych” zachowań i postaw;
• motywacja do podejmowania działań mających na celu zapewnienia bezpie-

czeństwa;
• upowszechnianie koniecznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu przeciw-

działania zagrożeniom;
• uświadomienie skali oraz rodzaju potrzeb w sytuacjach trudnych;
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowanie określonych działań;
• wyrabianie odpowiednich nawyków zachowania się w sytuacjach zagrożenia;
• pielęgnowanie wartości w odniesieniu do życia i zdrowia człowieka5.

Cały ten proces ilustruje następujący diagram6 przedstawiony na rys. 1.

OSIĄGNIĘCIEWYMAGANEGO POZIOMUWIEDZY

PODTRZYMANIE TEJWIEDZY

UMIEJĘTNOŚCI

Rys. 1. Diagram wskazujący proces przekazywania wiedzy i kształtowania 
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa

Źródło: [12].

Edukacja dla bezpieczeństwa dotyczyć powinna całego społeczeństwa. Istot-
ne jest jednak to, aby zastosować odpowiednie formy edukacji i za pomocą nich 
dotrzeć do wszystkich grup społecznych, a przed wszystkim do mieszkańców 
terenów szczególnie narażonych na występowanie sytuacji o charakterze nad-
zwyczajnym7.

5 J. Gołębiewski: Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Czasopis-
mo dla dyrektorów szkół i nauczycieli 2001, nr 1(2), s. 50–54.

6 J. Szewczyk: Nowoczesne środki dydaktyczne w upowszechnianiu wiedzy w zakresie 
edukacji dla bezpieczeństwa. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2006, nr 1 (27), s. 21–23. 

7 J. Gołębiewski: Bezpieczeństwo społeczeństwa wobec współczesnych wyzwań. Edu-
kacja dla Bezpieczeństwa 2006, nr 1 (27), s. 50–54.
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Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa odnosi się do całego społeczeństwa, 
tak więc proces ten obejmuje zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Bez-
pośrednia edukacja dorosłych jest trudna, ponieważ w zorganizowanej formie 
można ją prowadzić jedynie w postaci dobrowolnych kursów i szkoleń. Dlatego 
też w wielu krajach na świecie wykorzystuje się w edukacji dorosłych (głównie 
środowiskowej) oddziaływanie dzieci na rodziców i dorosłych. Taka współpraca 
różnych grup społecznych lub zawodowych przyczynia się również do integra-
cji środowiska lokalnego. Integracja, kształtowanie poczucia przynależności do 
wspólnoty, tworzenie więzi środowiskowych i międzypokoleniowych zwiększa 
poczucie odpowiedzialności za stan środowiska lokalnego, a w sytuacjach kry-
zysowych – poczucie bezpieczeństwa mieszkańców8.

Tworzenie programów z zakresu edukacji społeczeństwa wiąże się z koniecz-
nością wprowadzenia określonych elementów filozofii takich jak wartości czy 
normy zachowania9. Zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa ludności wiąże się ze 
świadomością zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Świadomość 
ludzi na temat otaczających ich zagrożeń jest powiązana z oczekiwaniem zapew-
nienia im bezpieczeństwa10.

R. Krawczyński przyjmuje następujące twierdzenia związane z edukacją spo-
łeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa:
1. Skuteczność działania społeczeństwa demokratycznego jest umiejętnością 

samoorganizacji oraz zaangażowania w sprawy społeczne i regionalne, włą-
czając w to zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

2. Żadne, nawet najlepiej zorganizowane społeczeństwo, państwo nie jest w sta-
nie wyeliminować wszystkich zagrożeń.

3. Ochrona ludności i ratowanie życia ludzkiego to dziedziny, które powinny 
podlegać stałemu doskonaleniu i rozwojowi.

4. Współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa powinna wiązać się zarów-
no z inicjatywą samorządu terytorialnego, jak i społeczeństwa.

8 K.M. Zaczek-Zaczyński: O skuteczności wdrażania i zarządzania szkolną edukacją 
dla bezpieczeństwa. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2006, nr 3 (29), s. 10–12.

9 A. Papuziński: Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozo-
ficznych. Problemy ekorozwoju. Studia filozoficzno-sozologiczne 2007, nr 2, s. 35. 

10 K. Denek: Szkolnictwo wyższe u progu nadchodzącego stulecia, W: Edukacja w wyż-
szych szkołach wojskowych. Praca zbiorowa pod red. R. Stępnia. AON, Warszawa 2001, 
s. 24–38.
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5. Zakres tej działalności powinien uwzględniać potrzeby ludności w tym za-
kresie oraz specyfikę terytorialną, ekonomiczną i społeczną.

6. Należy uświadamiać ludzi, że każdy z nas ma wpływ na własne bezpieczeństwo.
7. Wspólne i skoordynowane działania wszystkich elementów i sektorów ochro-

ny ludności mogą przyczynić się do skutecznego przeciwdziałania zagroże-
niom oraz minimalizować ich skutki.

8. Przygotowanie społeczeństwa na wypadek występowania sytuacji o charak-
terze nadzwyczajnym jest konstytutywnym etapem w obszarze ochrony lud-
ności. Realizacją tego zadania zajmuje się edukacja społeczeństwa w zakresie 
bezpieczeństwa.

9. Skuteczność ochrony ludności i poziom świadomości na temat zagrożeń zale-
ży nie tylko od sposobów edukacji, ale również od momentu jej rozpoczęcia. 
Edukacja w tym zakresie obejmować powinna również najmłodsze dzieci.

10.  Duże rezultaty w zakresie edukacji społeczeństwa osiąga się, bazując na do-
świadczeniach i rozwiązaniach przyjętych w innych krajach11.
Aby społeczeństwo było odpowiednio przygotowane do prawidłowych po-

staw i zachowań, w sytuacjach niebezpiecznych potrzebne jest wsparcie ze strony 
samorządu lokalnego oraz władz państwowych. Działania informacyjne w za-
kresie przeciwdziałania zagrożeniom powinny być poparte poprzez odpowied-
nio przygotowaną edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Dużą rolę do 
spełnienia przypisuje się organizacjom społecznym i pozarządowym. Mają one 
duże możliwości działania w tym zakresie. Formy działania w edukowaniu spo-
łeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa są różnorodne. 

Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach ogrywa szczególną rolę w kształtowa-
niu bezpiecznych zachowań i postaw. Na świecie istnieją tendencje, aby elementy 
bezpieczeństwa wprowadzać bardzo wcześnie do procesu wychowania i edukacji 
społecznej. W Polsce zauważyć można wprowadzanie tej tematyki już na eta-
pie edukacji przedszkolnej, kiedy przekazywane są informacje o zagrożeniach, 
z którymi zetknąć się mogą dzieci na co dzień. Jednakże, aby efekty edukacji 
społecznej w zakresie bezpieczeństwa były wysoce zadowalające, potrzebny jest 

11 R. Krawczyński: Samoobrona powszechna, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 
a edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony ludności, W: Katastrofy naturalne i cywili-
zacyjne, zagrożenia i reagowanie kryzysowe. Praca zbiorowa pod red. M. Żubra. Wrocław 
2006, s. 21–22.
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system, który wprowadzałby nie tylko wcześniej tę tematykę do procesu edu-
kacji, ale również zakładałby kontynuację w ciągu całego okresu edukacji oraz 
obejmował osoby dorosłe, znajdujące się już poza procesem oświaty12.

Bazując na doświadczeniach krajów europejskich, należy wymienić inną for-
mę podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na danym obszarze, którą jest integra-
cja środowisk lokalnych. Wiąże się to z kształtowaniem poczucia przynależno-
ści do wspólnoty oraz tworzenia więzi środowiskowych. Zapoczątkowany kilka 
lat temu w Skovde (Szwecja) program „Bezpieczne gminy” został przeniesiony 
na polskie warunki i realia (m.in. w Tarnowskich Górach). Tworzenie tego pro-
gramu polega przede wszystkim na analizie najważniejszych i najbardziej praw-
dopodobnych zagrożeń w danej gminie. Realizacja natomiast polega na stałej 
współpracy ze społecznością lokalną, która zostaje zaangażowana we wszyst-
kie praktyczne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Prowadzone 
w Szwecji programy cieszą się ogromną popularnością i przynoszą bardzo dobre 
rezultaty w odniesieniu do integracji społeczności lokalnych oraz podnoszenia 
wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań.

Istotnym elementem rozważań nad perspektywami rozwoju edukacji dla 
bezpieczeństwa jest analiza literatury z tego zakresu, która pozwoliła na sformu-
łowanie następujących wniosków:
• Literatura związana bezpośrednio z edukacją dla bezpieczeństwa stale się 

rozwija. Obecnie opierać się można głównie na opracowaniach dotyczących 
prób zdefiniowania obszaru oraz materiałach konferencyjnych opisujących 
efekty działań praktycznych. Nadal bardzo często edukacja dla bezpieczeń-
stwa utożsamiana jest z edukacją obronną społeczeństwa. Jednakże należy 
pamiętać, że edukacja obronna stanowi jeden z obszarów edukacji społe-
czeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że wyróżnić może-
my jeszcze edukację dla bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego, mili-
tarnego, psychospołecznego, ekonomicznego i inne. 

• Pozytywny jest fakt, że edukacja dla bezpieczeństwa jest terminem interdy-
scyplinarnym, dlatego też można posiłkować się bogatą literaturą z innych 

12 Por. Z. Kwasowski: Bezpieczeństwo w kształceniu nauczycieli, s. 33–38; M. Stasz-
czak: Edukacja dla bezpieczeństwa – inwestycją w przyszłość, W: Bezpieczeństwo i prawa 
człowieka. Edukacja do bezpieczeństwa i praw człowieka, cz. 2. Wydawnictwo Akademii 
Podlaskiej, Siedlce 2004, s. 87–88.
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dyscyplin nauki, które związane są z procesem edukacji społeczeństwa. Poję-
cie to związane jest ściśle z filozofią, pedagogiką, edukacją i innymi. 

• Analiza źródeł literatury obejmujących edukację dla bezpieczeństwa wska-
zuje przede wszystkim na następujące rodzaje opracowań: próby wyjaśnienia 
pojęcia, wypracowanie definicji; wskazanie celów; wytypowanie podstawo-
wych obszarów; przekazywanie praktycznych działań związanych z propa-
gowaniem i realizowaniem edukacji dla bezpieczeństwa.
Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jest niezwykle istotnym 

tematem, który wymaga zaangażowania zarówno władz państwowych, odpo-
wiednich służb, organizacji oraz całego społeczeństwa. Tylko kompleksowe, 
cykliczne i zakrojone na szeroką skalę działania angażujące całe społeczeństwo 
mogą przynieść oczekiwane efekty – podniesienie poziomu świadomości społe-
czeństwa w zakresie bezpieczeństwa.
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transformation and perspectives on development 
of education for society in case of security in poland

Education of the society regarding security is in fact the cheapest and the 
most effective form of preventing the dangers. It constitutes fundamental way 
of building population’s safety. It also has a great influence upon the attitudes, 
values, knowledge and skills required for proper behavior in case of danger.
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Education is one of the basic ways of shaping the society. Behaviors, attitudes 
and knowledge, which together constitute people’s consciousness – all depend 
on the level of education. Education for security is a ceaseless process embracing 
a set of actions, to which belong: 
• Conveying the knowledge relating to the occurrence of dangers.
• Shaping “safe” behaviors and attitudes.
• Realizing the scale and types of needs in difficult situations.
• Developing the feeling of responsibility for undertaking particular actions. 
• Forming proper behaving habits in hazardous situations.
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bezpieczeństwo czŁowieka w obliczu zagroŻeń XXi wieku

W artykule przedstawiono nowe zagrożenia, jakie towarzy-
szą człowiekowi w XXI wieku, przyczyny występowania  za-
grożeń i ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa człowieka.

The article presents the new threats which accompany the 
man in the 21st century, reasons for their appearance and 
influence on safety of the man.

W obecnym świecie pojawiły się nowe zagrożenia związane z organizacją 
i funkcjonowaniem publicznej przestrzeni ludzkiego świata. Można zaliczyć do 
nich wszelkie lęki towarzyszące działaniu sfery socjalnej, zagrożenia wynikające 
z rozwoju cywilizacji technicznej. Ponadto początek XXI wieku obfituje w wy-
raźną ewolucję zagrożeń, wśród których najbardziej dokuczliwe stają się zagro-
żenia klęskami żywiołowymi i atakami terrorystycznymi. Zagrażają one bezpo-
średnio społeczeństwu, wpływając na funkcjonowanie ludzi, państw i instytucji, 
zwłaszcza gospodarczych i społecznych. 

W miarę narastania rzeczywistych zagrożeń w niestabilnym świecie moż-
na zaobserwować coraz większą determinację w poszukiwaniu bezpieczeństwa. 
Istnienie ludzkości nie było dotąd zagrożone. Procesy, które przebiegały, były 
naturalne i niewymagające dodatkowej ingerencji z zewnątrz. Ostrzeżenia Klubu 

2. Założenia i metody badania źródeł konkurencyjności prZedsiębiorstw



Rzymskiego pokazały perspektywę zagłady, jeżeli kontynuowany będzie kieru-
nek przemian zachodzących w świecie.

Od czasów opublikowanego I Raportu Klubu Rzymskiego pojawiały się na-
ukowe badania i analizy dotyczące kondycji współczesnego świata. Autorzy ra-
portu zauważyli, że każde ujarzmienie sił przyrody okazuje się również jakimś 
ujarzmieniem człowieka, dlatego ludzie stają coraz częściej wobec wielu dziw-
nych i trudnych problemów: zanieczyszczenie środowiska, kryzys instytucji, biu-
rokratyzacja, wyzbycie się wartości, inflacja i zaburzenia ekonomiczne.

Dotychczasowe klęski, jakie towarzyszyły człowiekowi, miały w pewnym 
sensie charakter żywiołowy: powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ka-
tastrofy kosmiczne, na które człowiek często nie miał żadnego wpływu. Obecne 
zagrożenia mają głównie „cywilizacyjny” charakter. Są one przede wszystkim 
wytworem działalności człowieka i dlatego powinien on znaleźć rozwiązania 
problemów, które sam sobie i przeciw sobie stworzył. 

Wynikiem rozwoju współczesnej cywilizacji jest pojawienie się zagrożeń 
również o charakterze globalnym. Dewastacja środowiska naturalnego, proble-
my wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych, problemy demograficz-
ne, bogactwo i nędza w świecie osiągają obecnie wymiar nie tylko lokalny, ale 
również globalny. Wynika to z tego, że są one dostrzegalne na całej kuli ziem-
skiej, również z wielu innych powodów:
• Z uwagi na wzajemne silne powiązanie i sprzężenie pomiędzy nauką i techni-

ką zasięg i zakres wykorzystania ich rezultatów, wynikające skutki mają cha-
rakter globalny – wiele konkretnych zagrożeń pojawia się gdzieś lokalnie, lecz 
sprzęgają się one z innymi skutkami, tworząc sieć o charakterze globalnym.

• Rozwiązanie problemów współczesnego świata musi uwzględniać wymiar 
globalny. Może być również praktycznie i efektywnie realizowany poprzez 
koordynację i kooperację działań wykraczających poza ramy lokalne, a nawet 
osiągających często wymiar globalny1.
„Bezpieczeństwo” to termin odzwierciedlający brak zagrożeń i jego poczucie 

przez człowieka. „Bezpieczeństwo” to również zdolność narodu do ochrony jego 
wewnętrznych wartości przed zewnętrznymi zagrożeniami. W bezpośrednim 
związku z bezpieczeństwem mamy do czynienia z zagrożeniami, czyli sytuacja-
mi, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia stanu niebezpieczne-

1 A. Kiepas: Moralne wyzwania nauki i techniki. Katowice–Warszawa 1992, s. 11.
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go dla człowieka2. Bezpieczeństwo znajduje się w sferze podstawowych potrzeb 
człowieka. Poczucie bezpieczeństwa stoi wysoko w hierarchii wartości egzysten-
cjalnych. Można rozpatrywać bezpieczeństwo w kategoriach jednostkowych, 
grupowych, narodowych i międzynarodowych. Bezpieczeństwo w dużej mierze 
zależy od stanu gospodarki, środowiska naturalnego, czynników społecznych 
i kulturowych. 

W znaczeniu ogólnospołecznym bezpieczeństwo obejmuje zabezpieczenie 
potrzeb istnienia, przetrwania pewności, stabilności. Bezpieczeństwo, będąc na-
czelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrze-
bą państw i systemów międzynarodowych, jego brak wywołuje niepokój i poczu-
cie zagrożenia3. 

Zagrożenie bezpieczeństwa to potencjalne lub istniejące zjawiska, sytuacje 
bądź działania godzące w wartości i interesy narodowe, stwarzające niebezpie-
czeństwo dla życia i zdrowia, warunków bytu, mienia i środowiska oraz destabi-
lizacji życia społecznego i państwowego, a także osłabienia rozwoju4.

Zagrożenie można definiować jako:
• groźbę pojawienia się szkody;
• niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do szkód;
• potencjalne warunki, które aktywizując się w sekwencję zdarzeń, mogą do-

prowadzić do strat;
• sytuację, która może prowadzić do obrażeń lub utraty zdrowia;
• źródło niebezpieczeństwa;
• źródło możliwych obrażeń lub utraty zdrowia;
• niebezpieczeństwo;
• ryzyko5.

2 J. Kunikowski: Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego człowieka, W: Bezpie-
czeństwo człowieka a proces transformacji systemowej. Praca zbiorowa pod red. J. Dębow-
skiego, E. Jarmocha, A. Świderskiego. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 93.

3 R. Zięba: Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. 
Sprawy Międzynarodowe 1989, nr 10. 

4 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. Praca zbiorowa 
pod. red. R. Jakubczyk, J. Flis. Bellona, Warszawa 2006, s. 98.

5 T. Szopa: Koncepcja graficznego przedstawiania terytorialnego rozkładu ryzyka i za-
grożeń, W: Mapy terytorialnego rozkładu ryzyka. EDURA, Warszawa 2004.
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Zagrożenia społeczne należą do tej kategorii zagrożeń, gdzie sprawcą i często 
ofiarą jest człowiek i społeczeństwo znajdujące się w określonym stadium nieza-
dowolenia społecznego, ekonomicznego, socjalnego. Niepokoje społeczne mogą 
doprowadzić do masowych zgromadzeń, demonstracji czy bójek ulicznych. 
Przyczyną takich sytuacji może być rosnące bezrobocie, ubóstwo społeczeństwa, 
migracje. Dość powszechne obecnie zagrożenia z grupy zagrożeń społecznych 
to: narkomania, alkoholizm, przestępczość w rodzinie.

W ostatnich czasach najbardziej spektakularnym rodzajem zagrożeń społecz-
nych jest terroryzm międzynarodowy. Jedynym kryterium działań terrorystów 
jest dążenie do uzyskania maksymalnej skuteczności działań za wszelką cenę. 
Połączone jest to ze szkodliwością społeczną, gospodarczą, ekologiczną. Celem 
działań terrorystów mogą być grupy ludzi lub poszczególne jednostki jako przy-
padkowe lub nieprzypadkowe ofiary.

Mówiąc o terroryzmie, nie można pominąć nowego zjawiska, jakim jest cy-
berterroryzm skierowany na konkretne państwo w celu obezwładnienia infra-
struktury krytycznej6.

Całe społeczności żyją w większej lub mniejszej świadomości różnego ro-
dzaju zagrożeń. Procesy naturalne i naturalne kataklizmy stanowiły przez długi 
czas źródło zagrożeń i niebezpieczeństw, które towarzyszyły człowiekowi. Wraz 
z ukształtowaniem się społeczeństwa industrialnego to właśnie technika, a wraz 
z nią rozwój cywilizacyjny stał się źródłem niebezpieczeństw i występujących 
zagrożeń7.

Obok klęsk żywiołowych, katastrof technicznych i terroryzmu w nowym 
wydaniu można zauważyć nowe zagrożenia, które niosą nieszczęścia dla ludz-
kości. Masowe bezrobocie, rozprzestrzenianie się zaraźliwych chorób AIDS/
HIV na czele oraz narkotyki, które w Stanach Zjednoczonych zaliczane są do 
„broni (środków) masowego rażenia” – terminu, którym do tej pory określano 
broń jądrową, chemiczną i bakteriologiczną. W skali globalnej wciąż wzrasta 
liczba bezrobotnych, powiększa się skala ubóstwa i nędzy, co doprowadza do 

6 J. Wojnarowski: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla systemu bezpieczeństwa na-
rodowego, W: Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym. Praca zbiorowa pod red. Ł. Suł-
kowskiego, A. Marjańskiego, Łódź 2009, s. 27.

7 A. Kiepas: Ryzyko techniczne a bezpieczeństwo społeczne. Wokół idei „społeczeń-
stwa ryzyka” U Becka. Doradca. Biuletyn Oświatowy 2005 (4), s. 17.
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masowej migracji8, która z kolei jest źródłem dalszych zagrożeń, takich jak roz-
pad rodziny, rozboje w wykonaniu dzieci, które zostały bez odpowiedniej opieki 
rodzicielskiej.

Prawie każde zagrożenie rodzi skutki wtórne, które są równie niebezpieczne, 
co pierwotne i mogą być przesłanką dla kolejnych niespodziewanych zdarzeń. 
O ile zagrożenia naturalne towarzyszyły człowiekowi od początku istnienia, 
o tyle zagrożenia cywilizacyjne zmieniały swój charakter i zasięg w miarę roz-
woju cywilizacyjnego. 

Patrząc na rozwój współczesnej cywilizacji, która określana jest jako cywili-
zacja informacyjna, uwidacznia się jej obraz dwubiegunowości9. Jeden biegun to 
materialny dobrobyt, otwartość na nowoczesność, drugi biegun to sfera biedy, 
niedostatku, wyobcowania, wykluczenia społecznego oraz postaw nieprzystoso-
wania się do kształtującego się ładu informacyjnego.

Wśród zjawisk negatywnych towarzyszących kształtowaniu się społeczeństwa 
informacyjnego najczęściej wymienia się wzrost bezrobocia. Automatyzacja stoso-
wanych technologii wymusza redukcje zatrudnienia, uznając liczne zawody za nie-
potrzebne. Przejście z ery industrialnej do postindustrialnej pociąga za sobą kurcze-
nie się sektorów publicznych, a co za tym idzie konieczność przekwalifikowania się.

Dzisiejsza rzeczywistość kształtuje wiele nowych zagrożeń człowieka, m.in.:
1. Niszczenie środowiska naturalnego: eksploatacje bogactw ziemi, lasów, gleb, 

wód, powodujące zaburzenia genetyczne, wyczerpanie surowców naturalnych.
2. Osłabienie więzi społecznych: urządzenia techniczne, informatyczne powo-

dują osłabienie się więzi społecznych, poprzez zmniejszoną liczbę kontaktów 
bezpośrednich zarówno w stosunkach w pracy, jak i w życiu prywatnym10.

3. Trudności w zrozumieniu i przystosowaniu się człowieka do coraz szybszego 
tempa życia, powodująca konieczność dokonywania ciągłych wyborów. Wy-
zwanie to rodzi stres, niepewność jutra, izolowanie się od społeczeństwa11.

8 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. Praca zbiorowa 
pod red. R. Jakubczyk, J. Flis. Bellona, Warszawa 2006, s. 8.

9 A. Chudowski: Wyzwania edukacyjne wobec kształtowania się współczesnego ładu 
globalnego. Gdańskie Studia Międzynarodowe 2002, nr 2, s. 7–24.

10 Por. Toffler: Trzecia fala. Warszawa 1977; Z. Bauman: Globalizacja. Warszawa 2002, 
rozdz. I.

11 W. Nowak: Patologia struktur edukacyjnych. Wprowadzenie. Bydgoszcz 1999.
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4. Podział między rozwojem materialnym i duchowym: kształtujący się ład 
dwubiegunowości życia kulturowego wymusza podział na państwa bogate 
i biedne, na posługujące się nowoczesnymi urządzeniami technicznymi oraz 
na takie, które nie mają dostępu do nowoczesnego sprzętu. 

5. Osłabienie kreatywności intelektualnej. Informacje, które otrzymuje czło-
wiek za pośrednictwem urządzeń informatycznych powodują, że przyjmuje 
ją bez refleksji. W konsekwencji osłabiona zostaje zdolność do wartościowa-
nia zgodnego z przyjętymi normami12. 

6. Wykorzystanie urządzeń informatycznych do działań terrorystycznych oraz 
w sferze inżynierii genetycznej.

7. Rozwój międzynarodowych i lokalnych organizacji przestępczych, mafij-
nych, terrorystycznych, handel bronią „żywym towarem”13.

Pojawiające się zagrożenia nie dotyczą wyłącznie krajów najbiedniejszych, 
dotykają również kraje najbogatsze. Wzrost produkcji przemysłowej i rolniczej 
wiąże się z powstaniem nowych środków chemicznych, w wyniku których do-
chodzi do zanieczyszczenia wód, ziemi i powietrza. Wykorzystywanie surowców 
naturalnych wpływa również na środowisko, ma to związek z poziomem rozwo-
ju przemysłu, gospodarki, wykorzystywaniem energii.

Możliwość bezpośredniej ingerencji w strukturę genomów i upowszech-
niania technologii wytwarzania organizmów transgenicznych zrodziły obawy 
o bezpieczeństwo ludzi i równowagę ekologiczną na Ziemi. Bardzo wiele obaw 
budzi możliwość klonowania zwierząt i ludzi14.

Energetyka jądrowa i związane z nią ryzyko to kolejne zagrożenie wynikają-
ce z rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej.

12 A. Chodurski: Kształtowanie się nowego globalnego ładu kulturowo-cywilizacyjne-
go a bezpieczeństwo Polski, W: Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne. Praca zbio-
rowa pod. red. L. Kacprzaka, J. Knopka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła 
2008, s. 62.

13 J. Szmyd: Cywilizacja w zagrożeniu: Imperatywy i antynomie moralne, W: Filozofia wo-
bec XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. L. Gawora. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 17.

14 A. Jerzmanowski, E. Bartnik: Organizmy transgeniczne i klonowanie, W: Katastrofy 
i zagrożenia we współczesnym świecie. Praca zbiorowa pod red. W. Baturo. PWN SA, War-
szawa 2008, s. 98.
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Dodatkowe problemy pojawiają się przez niekontrolowany w świecie wzrost 
demograficzny. Biedniejsi stają się bardziej biedni, a bogaci jeszcze bardziej boga-
ci. Problemy są odwrotne. W przypadku biednych społeczeństw odnotowuje się 
wysoki przyrost naturalny, natomiast w przypadku bogatych społeczeństw niski 
przyrost naturalny.

Ludzkość wkroczyła obecnie w nową fazę rozwoju cywilizacyjnego. Po epo-
ce agrarnej (przedprzemysłowej) oraz industrialnej (przemysłowej), najbardziej 
rozwinięte kraje świata wkroczyły w okres rozwoju postindustrialnego (poprze-
mysłowego). Ostatni z wymienionych okresów Alvin Toffler określił mianem 
„cywilizacji trzeciej fali”15.

Rozwój cywilizacji charakteryzuje się m.in. zmianą sposobu produkcji, 
zmniejszaniem się roli tradycyjnego przemysłu na rzecz wysoko rozwiniętych 
technologii i sektora usług oraz wzrostem roli wiedzy i kwalifikacji. 

Cywilizacja poprzemysłowa, którą Alvin Toffler określił mianem cywilizacji 
trzeciej fali jest nierównomiernie większa niż konsekwencje dwóch poprzednich. 
Rozwój telekomunikacji wraz z techniką komputerową przyspieszył proces glo-
balizacji i wyeliminował ograniczenia, jakie dotychczas stwarzał czynnik geo-
graficzny. Ludzie uważają, że świat jest czymś trwałym. Przyszłość widzą jako 
kontynuację teraźniejszości. Według Tofflera gwałtowne przemiany, których jes-
teśmy świadkami, nie są chaotyczne, lecz układają się w pewien spójny wzorzec. 
Przemiany te kumulują się, przyczyniając się do wielkiej transformacji, której 
podlega nasze życie, praca, rozrywka, myślenie. Jesteśmy ostatnią generacją sta-
rej cywilizacji, a zarazem pierwszym pokoleniem nowej. Toffler posługuje się 
pojęciem „fali”, gdyż uważa, że każdy przełom nie zachodzi natychmiast, nie 
dokonuje się od razu, przypomina więc wzbierającą falę16.

Technika jest dziś najważniejszym impulsem napędowym cywilizacji. Nowe 
wynalazki ułatwiają nam życie, ale również wpływają na nie negatywnie, przez 
co czujemy się mniej bezpieczni. Nowe wynalazki i nowe technologie mogą za-
razem ułatwiać i utrudniać nasze życie, wpływać znacząco na stan bezpieczeń-
stwa narodowego, naruszać lub przywracać równowagę ekologiczną biosfery, 
oddziaływać na kształt życia społecznego. Bardzo szybki rozwój techniki, na-
uki i przemysłu skłania do refleksji nad konsekwencjami rozwoju cywilizacji. 

15 A. Toffler: Trzecia fala, Warszawa 1987.
16 Cz. Mojsiewicz: Świat, w którym żyjemy, Poznań 2003, s. 34.
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Współczesnego człowieka, którego śmiało można nazwać homo technologicus, 
owładnęło pragnienie nieograniczonego wzrostu innowacji, a więc tworzenia 
rzeczy nowych17. 

Powiązanie postępu nauki z techniką wpływa dynamizująco na ich wzajem-
ny stosunek, jednocześnie zwiększa możliwości poznawcze działań praktycznych 
człowieka. Fascynacja rozwojem nauki i przemysłu zapewniającym nieustanny 
wzrost dobrobytu ustąpiła przekonaniu, że potęp techniczny nie jest do końca 
procesem kontrolowanym. Zagrożenia i klęski ekologiczne ukazują, że człowiek 
sam wykreował środowisko, które nie jest do końca bezpieczne.

Jak już wcześniej wspominałam, znaczenie techniki dla procesów rozwoju 
społecznego przejawia się nie tylko w skali lokalnej, lecz obecnie również w ska-
li globalnej. Powstała w ten sposób nowa i nieznana dotąd sytuacja związana 
z możliwością zagrożenia dalszego istnienia i trwania ludzkości. Jest to zagroże-
nie spowodowane nie tylko powstaniem wielu technik „militarnych” i „pokojo-
wych”. Obecnie rozwój techniki prowadzi do zagrożeń globalnych i pod znakiem 
zapytania stawia dalsze losy ludzkości. Zastosowanie nauki i techniki niesie za 
sobą znaczne przyspieszenie w gospodarce i przemyśle. Przemiany zachodzące 
w procesach politycznych, gospodarczych czy ogólnocywilizacyjnych nie omijają 
bezpieczeństwa powszechnego czy narodowego. Świat, w którym żyjemy, dzięki 
technice nabrał nowego wymiaru. Bilans obejmuje bardzo długą listę pozyty-
wów, które niesie rozwój techniki, np. lżejszą pracę, komfort życia, jak i negaty-
wów (wojny, zniszczone środowisko, zagrożone zdrowie psychiczne i somatycz-
ne, zagrożone środowisko społeczne). 

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, globalizacja procesów i zja-
wisk gospodarczych pociągają za sobą także globalizację bezpieczeństwa. Po-
jawienie się nowych, nieznanych dotąd zagrożeń, zatarcie granic między sferą 
militarną i pozamilitarną wymusza opracowanie nowego katalogu zagrożeń dla 
bezpieczeństwa powszechnego. Obecnie widać rosnącą współzależność poszcze-
gólnych sektorów gospodarki i całego życia społecznego, od zaawansowanych 
technologii, sprawnego funkcjonowania systemów energetycznych, transporto-
wych i teleinformatycznych. Wszystko to decyduje o zmieniającym się charak-
terze zagrożeń. Obecnie zaobserwować można wzrost zagrożenia kryzysami 

17 Ibidem, s. 8. 
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o charakterze lokalnym, które mogą być spowodowane przez masowe zjawiska 
społeczne, klęski żywiołowe, katastrofy ekologiczne oraz terroryzm. 

Wraz z narodzinami nowej cywilizacji pojawiły się nowe schorzenia. Wystę-
pują one z takim nasileniem, że światowi specjaliści w dziedzinie zdrowia poku-
sili się o stworzenie nowego terminu – „choroby cywilizacyjne”. Źródłem tych 
chorób stał się błyskawiczny postęp we wszystkich dziedzinach życia. Są to scho-
rzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysokiej cywilizacji, 
można do nich zaliczyć: 
1) sytuacje stresowe;
2) małą ruchliwość mięśniową;
3) skażenie środowiska;
4) złe odżywianie.

Choroby cywilizacyjne to głównie nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, 
choroba wrzodowa, alergie, choroby psychiczne (depresja) i uzależnienia (praco-
holizm)18.

Żyjąc w XXI wieku, jesteśmy świadkami głębokich przemian społecznych 
spowodowanych w głównej mierze postępem technicznym. Rozwój w dziedzinie 
informatyki i telekomunikacji oraz rosnąca ilość informacji przyczyniły się do 
powstania nowego społeczeństwa – społeczeństwa informatycznego19.

Uzależnienie od Internetu dotyczy ciągłego poszukiwania, przesyłania, two-
rzenia informacji, uczestniczenia w grach interakcyjnych, uprawiania e-hazar-
du. Konsumpcja informacji i obecność technologii cyfrowych nie mają żadnych 
ograniczeń, perspektywa rozwoju jest ogromna.

Jedni problem dotyczący zagrożeń internetowych ujmują dość szeroko jako 
przejaw technicyzacji życia, który prowadzi do dehumanizacji stosunków mię-
dzyludzkich. Drudzy nie negują całkowicie technologii informatycznej, lecz 
wskazują, że komputer może być przydatny i właściwie lub niewłaściwie wyko-
rzystywany20. 

18 J. Kunikowski: op.cit., s. 97.
19 M. Raczkowska-Lipińska: Problem zagrożeń internetowych w edukacji akademickiej, 

W: Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. M. Lisie-
ckiego, M. Raczkowskiej-Lipińskiej, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide 
De Gasperi, Józefów 2008, s. 183.

20 Ibidem, s. 183.
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Przepływ informacji umożliwia egzystencję jednostki i funkcjonowanie spo-
łeczeństw, kształtuje więzi społeczne. Odpowiednia ilość informacji zapewnia 
stany poznawcze równowagi, natomiast niedobór oraz nadmiar równowagę za-
kłóca. Taki stan doprowadzić może do utraty zdolności do orientacji w otaczają-
cym świecie21. 

Podobnie jak narkoman bez narkotyku, alkoholik bez alkoholu, tak internau-
ta bez Internetu nie potrafi żyć. W takiej sytuacji można mówić o uzależnieniu 
od Internetu, czyli o surfowaniu bez opamiętania, zapominając o całym świecie, 
zatracając poczucie czasu. Patologia tego zjawiska polega na tym, że człowiek nie 
jest w stanie kontrolować swoich zachowań – brak lub ograniczenie dostępu do 
sieci powodują zmiany w zachowaniu i stres.

Zjawisko, na które zwraca uwagę J. Bańka, jest szczególnie niebezpieczne 
w erze mikroelektronicznej rewolucji naukowo-technicznej, która buduje rze-
czywistość wirtualną. Człowiek przestaje być sobą i staje się aktorem w teatrze 
wirtualnego życia22.

Współczesne pojęcie „bezpieczeństwa” ma znacznie większy wymiar niż 
w przeszłości. Obejmuje aspekty polityczne, wojskowe, czynniki gospodarcze, 
techniczne, ekologiczne, społeczne i humanitarne. O bezpieczeństwie można 
mówić jako o kategorii wielowymiarowej, może być rozpatrywane w stosunku 
państwa do obywateli i ich wspólnoty; w sieci współzależności między państwa-
mi; w ramach czynników życia międzynarodowego oraz wobec nadrzędnych 
norm moralnych i prawa międzynarodowego23.

W obecnym świecie zagrożeń przybywa, ponieważ jako społeczeństwo 
idziemy w złym kierunku. Musimy kierować się rozumem a nie tylko zyskiem 
i wygodą. Musimy uświadomić sobie, jak ważna jest zmiana kierunku myśle-
nia. Nowe czasy wymagają refleksji nad tym, jak ludzie i społeczeństwa orga-
nizują się, by podejmować wspólne przedsięwzięcia w celu poprawy własnego 
bezpieczeństwa.

21 R. Borkowski: Cywilizacja, technika, ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywili-
zacyjnego u progu XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 
2001, s. 65.

22 J. Bańka, 1997, s. 110.
23 Współczesne bezpieczeństwo. Praca zbiorowa pod red. W. Fehlera. Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 11–12.
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safety of the man in the face of 21st century threats

The 21st century is bringing a great dynamic changes, which result in appearing 
of new threats. The transformed environment causes many noticeable disorders 
of the climate. There are sudden changes in the natural phenomena in the places, 
which so far they haven’t appeared. Happening political changes are evoking the 
universal dissatisfaction of social groups. The terror acts or destructive actions 
of individuals are being put on more and more of prominence in the hierarchy 
of threats in the contemporary world. They are these kinds of phenomena, which 
immediately have an influence on functioning of people or institutions, what 
threaten the life of all citizens. 

The number of threats in the contemporary world, in spite of the fact that 
more and more excellent security systems exist, still are rising and will still be 
growing. The civilization development, which bring new threats to the population, 
is a reason of many frustrations, as well as is contributing in lowering the sense 
of security.

monika tryboń, izabella grabowska-lepczak, marek kwiatkowski202



dr Ewa FRANKOWSKA 
Katedra Zarządzania i Prognozowania Bezpieczeństwem 
Zakład Zarządzania Kryzysowego, SGSP

badanie stopnia zadowolenia klientów z jakości usŁug

Przedsiębiorstwa chcące utrzymać pewną pozycję na rynku 
muszą zawsze szukać sposobów na przekonanie klientów, że 
ich dobra i usługi są konkurencyjne i reprezentują poziom 
odpowiedni do potrzeb klienta. Klient jako osoba oceniająca 
musi zostać przekonany, że przedsiębiorstwo sprosta wszyst-
kim jego potrzebom i że będzie gwarantowało odpowiednią 
jakość. Satysfakcja klienta będąca skutkiem jakości dóbr 
i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo jest podstawą 
do rozwijania przyjaznej relacji i, w wielu przypadkach, dłu-
gotrwałej współpracy z klientem.

Companies wanting to reach and keep a certain position 
on the market must always be seeking ways of convincing 
clients that their goods and services are competitive and 
represent the level adequate to the client’s needs. The client as 
an evaluating individual must be convinced that the company 
will meet his or her needs and guarantee a certain quality. The 
client’s satisfaction resulting from the quality of goods and 
services offered is the basis for developing a further friendly 
relationship and, in many cases, long-lasting co-operation.

Współczesny rynek dóbr i usług charakteryzuje się silną i stale rosnącą kon-
kurencją oraz ciągłymi przeobrażeniami ekonomicznymi i technologicznymi. 
W tych warunkach jakość staje się czynnikiem walki o klientów. Przedsiębiorstwa 
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dążące do zdobycia i utrzymania swej pozycji rynkowej muszą szukać sposobów 
przekonania klientów, że ich wyroby lub usługi są konkurencyjne i reprezentują 
poziom adekwatny do oczekiwań nabywców. Klient jako osoba oceniająca musi 
być przekonany, że przedsiębiorstwo jest w stanie zagwarantować określoną ja-
kość i spełni jego oczekiwania. Satysfakcja klientów, odzwierciedlająca jakość 
towarów i usług, jest źródłem lojalności i wierności klienta w stosunku do firmy, 
jej produktów lub usług, jest podstawą do rozwijania pozytywnych relacji oraz 
dalszej, często długoterminowej współpracy.

Istnieje wiele definicji jakości. Słowo to ma szerokie znaczenie i często zależy 
od kontekstu, w którym zostało użyte. Według normy ISO 9004-2, pod pojęciem 
jakości należy rozumieć wynik działania na styku między dostawcą a klientem 
oraz wewnętrznej działalności dostawcy w celu spełnienia potrzeb klienta.

Inna definicja dokonuje podziału jakości na pięć rodzajów:
1. Jakość postrzeganą − opartą na założeniu, iż dobrą jakość można określić za 

pomocą zmysłów, odczuć.
2. Jakość opartą na produktach, w szczególności na ich projektach, gdyż od ja-

kości projektu zależy jakość wyrobu końcowego.
3. Jakość opartą na użytkownikach, a więc klientach, którzy decydują o kryte-

riach jakości.
4. Jakość opartą na operacjach, czyli produkcji zgodnej z danymi technicznymi 

produktu.
5. Jakość opartą na wartości, w której czynnikiem określającym jakość danego 

produktu lub usługi jest jego cena.
Innego podziału „jakości” dokonała Europejska Organizacja Sterowania 

Jakością (EOQC), kierując się potrzebą ujednolicenia znaczenia tego terminu 
w odniesieniu do partnerów wymiany handlowej. Określiła ona następujące ro-
dzaje jakości:
1. Jakość wyrobu, czyli stopień, w jakim spełnia on wymagania odbiorcy.
2. Jakość typu (wzorca), oznaczająca poziom technicznego rozwiązania wyro-

bu, często określana jako jakość projektowa.
3. Jakość wykonania, czyli stopień zgodności cech wyrobu gotowego z cecha-

mi wyspecyfikowanymi w dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej 
i z technicznymi warunkami odbioru.
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S. Tkaczyk1 uważa, że „jakość to ogół właściwości wyrobu lub usługi decydu-
jących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub prze-
widywanych potrzeb”.

  (1)

Obecnie, w czasach ogromnej konkurencji na rynku towarów i usług, jakość 
staje się „bronią strategiczną” firm. Aby firma mogła osiągać coraz lepsze wyni-
ki, zdobyć wysoką pozycję wśród konkurentów, jakość jej produktów lub usług 
musi być postrzegana i rozpoznawana przede wszystkim z perspektywy klienta. 
Od niego firma otrzymuje informacje o oczekiwaniach, najważniejszych kryte-
riach wyboru produktu czy usługi i na tej podstawie tworzy produkt odpowia-
dający tym potrzebom. Klient stanowi punkt wyjścia dla określenia celów firmy, 
strategii i sposobów jej realizacji. Klient wyznacza działalność przedsiębiorstwa.

Jednym z warunków zdobycia przez firmę trwałej pozycji na rynku jest po-
ziom jakości oferowanych usług, która musi sprostać wciąż rosnącym wymaga-
niom klientów.

Wysoka jakość jest efektem dobrego zarządzania firmą. Działania muszą być 
jednak podjęte w całym przedsiębiorstwie i dotyczyć wszystkich aspektów jego 
działalności. Kompleksowe działania związane z zarządzaniem jakością, oparte 
na założeniu, że jakość stanowi źródło przewagi nad konkurencją, noszą nazwę 
Total Quality Management (TQM). Celem TQM jest doskonalenie wyrobów 
i usług, poprawa wizerunku firmy, jej rentowności, poprawa wydajności pracy 
i morale pracowników, rozwój technologii, procesów marketingowych, projek-
towych, wytwórczych prowadzących do zaspokojenia potrzeb klientów nie tylko 
zewnętrznych, ale również wewnętrznych, którymi są pracownicy firmy. Kom-
pleksowe zarządzanie jakością ma na celu zapobieganie błędom zamiast usuwa-
nia ich skutków.

Charakterystycznymi cechami TQM jest:
• stałe doskonalenie jakości produktów lub usług,
• dokładne spełnianie wymagań i oczekiwań klientów,
• dobre stosunki z klientami i dostawcami,

1 Tkaczyk S.: Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa. Instytut Organizacji i Zarzą-
dzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2000, s. 29.
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• ściśle określona polityka jakości,
• zaangażowanie najwyższego kierownictwa firmy,
• odpowiedzialność za jakość rozłożona na wszystkich zatrudnionych,
• współpraca pomiędzy kierownictwem a pracownikami,
• dobra komunikacja i współpraca pomiędzy różnymi wydziałami,
• ustawiczne doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
• dokumentowanie działań służących zapewnieniu jakości,
• stała ocena i weryfikacja działań objętych zarządzaniem jakością.

Wdrażanie koncepcji powszechnej jakości na całym obszarze działalności 
firmy jest skutecznym i efektywnym sposobem prowadzącym do:
• zadowolenia klienta,
• pozytywnej postawy pracowników,
• efektywnej i skutecznej komunikacji w firmie,
• stałego udoskonalania jakości zgodnie z „kołem Deminga” (rys. 1),
• eliminacji strat spowodowanych złą jakością.

Jednym z elementów kompleksowego zarządzania jakością jest system za-
pewnienia jakości według norm ISO serii 9000, opracowanych przez Między-
narodową Organizację Normalizacji (ISO) w 1987 r. System zapewnienia jakości 
polega na wprowadzeniu jednolitych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
dzięki czemu staje się ono wiarygodnym dostawcą, spełniającym określone ocze-
kiwania klientów. Uzyskanie przez firmę certyfikatu ISO staje się atutem w walce 
z konkurencją.

Wprowadzenie zarządzania jakością w firmach wiąże się z wieloma korzyś-
ciami. Organizacje nastawione projakościowo przeprowadzają zmiany struk-
turalne i udoskonalają wewnętrzny przepływ informacji. Poprzez inwestycje 
w system jakości firmy podnoszą wydajność pracy, obniżają koszty, a w rezul-
tacie poprawiają swoje wyniki finansowe. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu 
wzrasta morale pracowników. Zmieniają się postrzegane przez nich wartości, 
tworzą się niepisane normy i wzorce zachowań, tworzy się nowa kultura organi-
zacji. Zarządzanie jakością ma również wpływ na podjęcie określonych działań 
w stosunku do dostawców, jakość dostawców wpływa bowiem w znacznym stop-
niu na jakość końcową oferowanych produktów czy usług. Firmy, które posiadają 
system jakości, wybierają takich dostawców, którzy spełniają określone kryteria 
i wymagania jakościowe. Efektywne zarządzanie jakością kształtuje pozytywny 
wizerunek przedsiębiorstwa w oczach klientów. Pewność wysokiej jakości usług 
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sprawia, że klienci powracają do firmy, odchodząc często od konkurencji. Klient 
ma bowiem pewność, że jego interesy są odpowiednio zabezpieczone i będzie 
skłonny korzystać z usług danej firmy w przyszłości.

Wypróbuj to

Działaj

Sprawdź

Planuj

Wykonaj

Opis
problemu

Zinstytucjo-
nalizuj to

Czy jesteś 
zadowolony?

Zapisz
rezultaty

Zaplanuj
poprawę

Zanalizuj
istniejący
problem

Rys. 1. Koło Deminga – rozwiązywanie problemów jakości
Źródło: [10, s. 8]

Obok przedsiębiorstw produkcyjnych są na rynku również firmy, których 
„produkt” stanowią różnego rodzaju usługi, charakteryzujące się następującymi 
cechami:
• mają charakter niematerialny,
• są różnorodne, niestandardowe, mają wartość indywidualną dla każdego 

klienta,
• klienci często uczestniczą w procesie świadczenia usług, co powoduje, iż każ-

da transakcja jest unikalna,
• usługi nie mogą być magazynowane, planowanie usług wymaga dostosowa-

nia ich do popytu,
• jakość usług jest oceniana subiektywnie przez klientów na podstawie pro-

duktu, ale przede wszystkim na podstawie procesu dostarczania usług.
Charakterystyczne dla usług jest to, że dostawca i odbiorca spotykają się twa-

rzą w twarz. Bezpośredni kontakt klientów z pracownikami firmy, zachowanie 
pracowników, sposób, w jaki prezentują firmę, kształtuje w klientach wizerunek 
usługodawcy.
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Przedsiębiorstwa usługowe kształtują poziom jakości swoich usług na pod-
stawie wymagań i możliwości nabywczych klientów, a także na podstawie wy-
ników analizy potencjału własnego i konkurencji (zasobów technologicznych, 
 finansowych i kadrowych). Znaczącą rolę w gromadzeniu niezbędnych informa-
cji i kształtowaniu jakości odgrywa marketing.

Dział marketingu zbiera i analizuje informacje o klientach, definiuje ich wy-
magania i oczekiwania w stosunku do oferowanych usług, rozpoznaje potencjalne 
problemy na rynku, z jakimi firma może się zmierzyć. Jednym z najważniejszych 
zadań marketingu jest analiza działań i osiągnięć konkurencji oraz badanie pozy-
cji przedsiębiorstwa na tle firm konkurencyjnych, pod względem poziomu jakości 
usług i ich ceny. Innym istotnym aspektem działalności marketingowej firmy jest 
reklama usług, która powinna odzwierciedlać najważniejsze cechy usługi oraz 
przedstawiać jej jakość z punktu widzenia klienta. Bardzo ważne jest również bu-
dowanie, poprzez kampanię promocyjną, atrakcyjnego wizerunku firmy. Wize-
runek rynkowy pozwala organizacji stworzyć własny, niepowtarzalny styl, wyróż-
niający ją wśród konkurentów. Wpływa to również na ocenę jakości usług przez 
klienta. Image firmy jako narzędzie jakości spełnia trzy podstawowe funkcje:
1. Jest nośnikiem jakości usług i stanowi czynnik wpływający na decyzje o wy-

borze oferty przez klientów.
2. Zaspokaja potrzeby prestiżowe klientów i podwyższa poziom jakości usług 

w oczach nabywców.
3. Umacnia pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

Odpowiednio przygotowane działania marketingowe pomagają klientom 
dostrzec i docenić wartość oferowanych przez firmę usług. Dzięki działaniom 
marketingowym kierownictwo organizacji ma aktualne informacje o sytuacji na 
rynku, zapotrzebowaniach i oczekiwaniach klientów, przez co może planować 
i podejmować właściwe kroki zmierzające do kształtowania konkurencyjnej i co-
raz atrakcyjniejszej oferty usług.

Jednym z obowiązków kierownictwa firmy usługowej jest ustalenie polityki 
dotyczącej jakości świadczonych usług i spełniania oczekiwań klientów. Przyję-
ta polityka jakości powinna dotyczyć wizerunku firmy i jakości świadczonych 
przez nią usług, rolę personelu odpowiedzialnego za wdrożenie polityki jako-
ści, sposoby osiągnięcia zamierzonych celów jakościowych oraz uwzględnienie 
wymagań społecznych i środowiskowych. Działania podejmowane przez firmę, 
zmierzające do kształtowania wysokiej jakości usług powinny mieć na celu:
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• uzyskanie i utrzymanie jakości usług w taki sposób, aby trwale zaspokajać 
stwierdzone lub przewidywane wymogi odbiorców,

• wyrobienie zaufania do sposobu zarządzania firmą, który zapewnia stałe 
osiąganie zamierzonej jakości,

• zdobycie zaufania klientów.
Warunkiem realizacji celów jakościowych jest:

• dokładne sprecyzowanie potrzeb klientów,
• unikanie ich niezadowolenia poprzez monitoring stopnia ich satysfakcji  

z usług,
• optymalizacja kosztów w zależności od rodzaju usługi i oczekiwanego wyko-

nania,
• stała kontrola osiągnięć i wymagań dotyczących usług,
• włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa do działań jakościowych.

Każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do ciągłej poprawy jakości, gdyż jest 
to konieczność:
• marketingowa – jakość jest głównym czynnikiem walki z konkurencją,
• ekonomiczna – stała poprawa jakości musi się wiązać z obniżeniem kosztów 

i wzrostem zysków, tak aby usługa była lepsza i tańsza od usług konkurencji,
• strategiczna – pogram rozwoju przedsiębiorstwa zakłada osiąganie wysokiej 

jakości pracy i jej efektów,
• organizacyjna – firma musi stale doskonalić swoją organizację i realizować 

zadania w sposób zapewniający wzrost jakości,
• społeczna – klienci stale podnoszą oczekiwania co do jakości usług, czemu 

firma musi sprostać,
• informacyjna – przedsiębiorstwo musi dbać o reputację, która zapewnia 

określoną pozycję na rynku.
Jakość usług jest pod stałą kontrolą klientów. Klienci dokonują oceny usług 

na podstawie otrzymywanych produktów, jak również na podstawie procesu do-
starczania usług. W swojej ocenie klienci biorą pod uwagę różne czynniki, do 
których zalicza się:
• niezawodność, czyli świadczenie pożądanych usług w sposób rzetelny i ter-

minowy,
• czas oczekiwania i czas trwania procesów związanych ze świadczeniem usługi,
• kompleksowość usługi,
• dostępność usługi, np. godziny otwarcia firmy, lokalizacja,
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• estetyka otoczenia, np. wygląd i uprzejmość reprezentanta firmy, sposób pre-
zentacji oferty firmy, materiały informacyjne, wystrój wnętrza,

• kompetencje personelu, jego wiedza i kwalifikacje,
• uprzejmość i zainteresowanie sprawą klienta,
• komunikatywność, a więc łatwość nawiązywania kontaktu z klientem, spo-

sób prowadzenia z nim rozmowy,
• zrozumienie potrzeb klienta,
• wiarygodność, czyli uczciwość i słowność,
• bezpieczeństwo i poufność informacji,
• sposób przyjmowania reklamacji.

Do najważniejszych czynników wpływających na postrzeganie jakości usług 
przez klientów należą:
• wymiana doświadczeń pomiędzy klientami,
• indywidualne potrzeby jednostek,
• dotychczasowe doświadczenia klienta, związane z wcześniejszym korzysta-

niem z usług określonej firmy,
• komunikacja zewnętrzna, czyli wychodzenie do klientów za pośrednictwem 

reklamy, ogłoszeń, folderów,
• wizerunek firmy – im firma ma wyższą pozycję na rynku, tym wyższej jako-

ści usług od niej się oczekuje.
Różni klienci przywiązują różną wagę do poszczególnych czynników. Oce-

niają jakość usług poprzez pryzmat swoich oczekiwań i stopnia ich realizacji. 
Jeśli wymagania te nie są zaspokajane, klienci poszukują usługodawców wśród 
firm konkurencyjnych. Wzrost konkurencyjności rynku i wymagań klientów 
sprawia, że wiele firm usługowych stara się o zdobycie certyfikatu systemu ja-
kości, który będzie świadczył o wysokiej jakości oferowanych usług. Obecnie 
normą taką jest ISO 9004-2 „Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. 
Wytyczne dotyczące usług.” Norma ta wskazuje drogę do stworzenia efektywne-
go zarządzania jakością świadczonych usług.

Celem firmy zorientowanej na wysoką jakość i duży udział w rynku po-
winno być zadowolenie klientów, które można osiągnąć poprzez dokładne roz-
poznanie ich potrzeb i oczekiwań, a następnie zrealizowanie usługi zgodnie 
z tymi wymaganiami. W dalszej kolejności niezbędna jest weryfikacja stopnia 
zadowolenia klientów z jakości dostarczonych usług w celu ich nieustannego 
doskonalenia.
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Badanie poziomu zadowolenia klientów z usług jest istotnym elementem 
działalności firmy, przyczyniającym się do stałego podnoszenia poziomu jako-
ści. Instytucje usługowe powinny prowadzić ciągłą ocenę i pomiar zadowolenia 
odbiorców, gdyż jest to niezbędne do pozyskania informacji o tym, w jakim stop-
niu przedsiębiorstwo usługowe zaspokaja oczekiwania klientów co do jakości, 
i jak jest przez klientów postrzegane. Stopień zadowolenia klienta jest wyznacz-
nikiem jakości świadczonych usług, a jednocześnie jest motorem do podejmowa-
nia działań, mających na celu stałe doskonalenie przedsiębiorstwa i umacnianie 
jego pozycji na rynku.

Monitorowanie ocen jakości usług zakłada dwa podstawowe cele:
1. Rozpoznanie i ocenę obecnego stanu jakości świadczonych usług.
2. Okresową analizę wpływu realizacji programu doskonalenia jakości na oce-

ny klientów.
Informacja zwrotna od klienta pozwala firmie zidentyfikować słabe i mocne 

strony w zakresie wszystkich aspektów procesu świadczenia usług. Informacja ta 
daje zatem odpowiedź na następujące pytania:
• Które elementy procesu świadczenia usługi są w odczuciu klientów najsłabsze?
• Jakie są przyczyny niezadowolenia klientów?
• Jakie są potrzeby i oczekiwania klientów?
• Które elementy obsługi klientów są nadal, w ocenie klientów, niedostateczne 

i wymagają usprawnień?
• Jaka jest konkurencyjność firmy pod względem jakości świadczonych usług?

Podstawowym celem analizy danych powinna być identyfikacja błędów sy-
stematycznych, ustalenie ich przyczyn i sposobów zapobiegania.

Według normy jakości ISO 9004-1 informacje zwrotne od klientów powinny 
być dokładnie analizowane, porządkowane i przekazywane przez służby mar-
ketingowe kierownictwu firmy zgodnie z udokumentowanymi procedurami. 
Jakość usług powinna być ciągle doskonalona jako odpowiedź na zmieniające 
się potrzeby rynku oraz jako reakcja na odchylenia od założonych przez kierow-
nictwo norm jakości.

Poziom zadowolenia jest rezultatem różnicy pomiędzy postrzeganymi ce-
chami usługi a oczekiwaniami klienta. Jeśli cechy usługi nie odpowiadają wcześ-
niejszym oczekiwaniom, klient nie jest usatysfakcjonowany. Dlatego też każde 
przedsiębiorstwo powinno regularnie zbierać i analizować informacje o tym, 
czy sposób świadczenia usług odpowiada wymaganiom klientów. Zebranie 
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 miarodajnych i obiektywnych informacji wymaga wyboru i zastosowania odpo-
wiednich technik gromadzenia danych. Należą do nich:
1. System skarg i sugestii – firma dostarcza swoim klientom formularze, w któ-

rych mogą oni wskazać swoje uwagi, sugestie.
2. Badania ankietowe – firma wysyła do klientów kwestionariusze, lub tele-

fonuje do losowo wybranych klientów, aby poznać ich opinię na temat róż-
nych aspektów ich działalności, a także na działalność konkurencji. Pytania 
w kwestionariuszu powinny być tak ułożone, aby nie ograniczały klienta do 
odpowiedzi „tak” lub „nie”, lecz pozwalały na szerszą wypowiedź. Pytania 
w kwestionariuszu mogą dotyczyć:
• ogólnego stopnia zadowolenia z usługi,
• oczekiwań w stosunku do usługi i stopnia ich zaspokojenia,
• problemów, jakie napotkali w trakcie realizacji usługi i sugestie usprawnień,
• oceny różnych elementów oferty pod względem ważności każdego z nich 

dla klientów oraz ocenę wykonania każdego z tych elementów,
• gotowości klienta do ponownego zakupu danej usługi,
• skłonności klienta do rekomendowania usług firmy innym osobom.

3. Minikwestionariusze, wypełniane przez klientów w siedzibie firmy.
4. Pozorne zakupy – metoda ta polega na wynajęciu osób udających potencjal-

nych klientów firmy, sprawdzających obsługę klienta, zachowanie się perso-
nelu w różnych sytuacjach. 

5. Analiza utraty klientów – firmy powinny kontaktować się również  
z klientami, którzy przestali kupować usługi danego przedsiębiorstwa. Ce-
lem takich kontaktów jest ustalenie przyczyn, dla których klienci odeszli do 
konkurencji i podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania takich sy-
tuacji. W przypadku tej metody ważna jest również analiza wskaźnika utraty 
klientów, która sygnalizuje, czy firma spełnia oczekiwania klientów.

6. Wywiad bezpośredni z klientem w siedzibie klienta lub usługodawcy – ma na 
celu bezpośrednią wymianę opinii i uwag do wykonania usługi. Stanowi dosko-
nałą okazję do zapoznania się z nowymi oczekiwaniami i wymaganiami klienta.

7. Wywiad telefoniczny z klientem.
Dla firm nastawionych na klientów zadowolenie nabywców jest celem i na-

rzędziem marketingu. Przedsiębiorstwa, które osiągają wysoki stopień zadowo-
lenia odbiorców mogą ten fakt eksponować na swoim rynku docelowym i osią-
gać dzięki temu wzrost sprzedaży swych usług.
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badanie stopnia zadowolenia klienta z jakości usług w firmie doradczej

Firma Doradcza jest obecna na polskim rynku od kilku lat. Oferuje pełen 
zakres usług doradczych dla firm krajowych i międzynarodowych. Usługi firmy 
obejmują audyt, doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków, zarządzania 
oraz zarządzania finansowego. Świadczone są przez pięć podstawowych działów:
1. Dział doradztwa finansowego, który zapewnia wszechstronne doradztwo 

 finansowe, gospodarcze i strategiczne dla firm, które borykają się ze złożony-
mi zagadnieniami finansowymi. Dział ten świadczy usługi w zakresie przej-
mowania i zbywania przedsiębiorstw, prywatyzacji, pozyskiwania kapitału 
i finansowania przedsięwzięć.

2. Dział doradztwa w zakresie zarządzania, zajmujący się wprowadzaniem zmian 
strategicznych, poprawą wyników oraz usługami informatycznymi dla firm.

3. Dział doradztwa podatkowego i prawnego, który zapewnia usługi doradztwa 
i weryfikacji zgodności z przepisami prowadzonej przez firmy działalności, 
jak również usługi w dziedzinie handlu międzynarodowego i przepisów cel-
nych, podatku od towarów i usług, optymalnego planowania podatkowego. 
Usługi prawne dotyczą wszystkich aspektów tworzenia firm, zarówno sfery 
przygotowywania, jak i przeglądów dokumentacji prawnej.

4. Audyt i doradztwo księgowe to dział zapewniający usługi w zakresie badania 
sprawozdań finansowych oraz innych usług księgowych.

5. Klientami firmy są banki, przedsiębiorstwa z branży samochodowej, kosme-
tycznej, spożywczej i usługowej.
Misją firmy jest pomagać klientom w zwiększaniu wartości ich przedsię-

biorstw i usprawnianiu działalności oraz pomoc w osiąganiu sukcesu.
Główne cele Firmy Doradczej to:

• wiodąca pozycja na rynku usług doradczych,
• świadczenie usług na najwyższym, profesjonalnym poziomie,
• stałe doskonalenie jakości usług,
• pełne zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów,
• budowanie długotrwałej i efektywnej współpracy z klientami.

Przyjęte cele firma realizuje poprzez:
1. Organizowanie pracy w sposób zapewniający sprawny przepływ informacji, 

efektywność i wysoką jakość pracy.

badanie stopnia zadowolenia klientów z jakości usług 213



2. Stosowanie różnorodnych procedur dotyczących wielu aspektów pracy w fir-
mie. Przestrzeganie tych procedur przez pracowników pozwala utrzymywać 
wysoki standard wykonywanej pracy, a przez to wysoką jakość usług ofero-
wanych klientom. Okresowe przeglądy procedur i ich korekty wpływają na 
wzrost efektywności pracy, a przez to wyniki firmy.

3. Stosowanie międzynarodowych standardów, np. Międzynarodowych Stan-
dardów Rachunkowości.

4. Stałe dokształcanie kadr i podnoszenie ich kwalifikacji.
5. Działania marketingowe mające na celu:

• zebranie informacji o poczynaniach konkurencji i jakości ich oferty ryn-
kowej,

• zbieranie informacji o wymaganiach i oczekiwaniach klientów w stosun-
ku do danego typu usług,

• kreowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez reklamę, czynny 
udział reprezentantów firmy w różnego rodzaju konferencjach.

6. Okresowe kontrolowanie stopnia zadowolenia klientów ze świadczonych 
usług, dzięki któremu możliwe jest stałe podnoszenie jakości i pełne zaspo-
kajanie oczekiwań odbiorców usług.
Firma Doradcza zajmuje obecnie wysoką pozycję na rynku. Renoma i rozpo-

znawalna marka firmy zobowiązuje do utrzymywania wysokiego poziomu usług 
oraz stałego dostosowywania się do wymagań klientów. Silna konkurencja zmu-
sza do prężnych działań marketingowych, dzięki którym zbierana jest i analizo-
wana informacja zwrotna od klientów.

Założeniami firmy dotyczącymi badania stopnia zadowolenia klientów jest:
• stała kontrola poziomu jakości świadczonych usług,
• stopień realizacji wymagań klientów,
• ciągłe podnoszenie poziomu jakości usług.

W badaniach marketingowych skoncentrowanych na uzyskanie informacji 
zwrotnej od klientów stosowane są następujące metody:
1. Wywiad bezpośredni w siedzibie klienta lub Firmy Doradczej – odbywa się 

po wykonaniu usługi. Rozmowy mają na celu podsumowanie danego projek-
tu, współpracy z klientem, analiza pozytywnych i negatywnych uwag, ogólne 
wnioski na przyszłość.

2. Ankieta – przesyłana jest regularnie do większości klientów. Zawiera pytania 
dotyczące różnych aspektów świadczonych usług. Pytania te dotyczą:

ewa frankowska214



• ogólnego stopnia zadowolenia z wykonanej usługi i współpracy z klien-
tem,

• stopnia spełnienia oczekiwań klienta pod względem zrozumienia jego 
wymagań, zaangażowania w pracę dla klienta, zachowania w sytuacjach 
problemowych, doradztwa, informowania o postępie w pracach, dotrzy-
mywania ustalonych terminów,

• współpracy z klientem i łatwości w komunikowaniu się z nim, przejrzy-
stości udzielanych informacji,

• gotowości klienta do zarekomendowania usług firmy innym osobom,
• oceny menedżera prowadzącego prace dla klienta.
Na każde z powyższych pytań klient odpowiada poprzez zaznaczenie jed-

nej z możliwych odpowiedzi: „nie spełnił oczekiwań”, „spełnił oczekiwania”, 
„przewyższył oczekiwania”. W końcowej części kwestionariusza klienci pro-
szeni o sugestie dotyczące działań, które mogłyby, ich zdaniem, podnieść ja-
kość świadczonych przez firmę usług. Kwestionariusz zawiera również miej-
sce na dodatkowy, pozytywny lub negatywny ogólny komentarz dotyczący 
jakości usług.

Dzięki bezpośrednim rozmowom z klientami i okresowym badaniom an-
kietowym Firma Doradcza ma informacje niezbędne do planowania działań 
mających na celu spełnienie, a nawet przewyższenie oczekiwań klientów oraz 
skuteczną walkę z konkurencją.

Podsumowując niniejszy artykuł, można stwierdzić, że jakość jest istotnym 
narzędziem walki o klientów na obecnym bardzo konkurencyjnym rynku. Ko-
nieczność ukierunkowania działań firm na jakość usług jest warunkiem suk-
cesu, a w niektórych przypadkach nawet utrzymania swej pozycji rynkowej. 
W dążeniu do doskonalenia usług przedsiębiorstwa mogą i powinny korzystać 
z informacji zwrotnej od klientów, gdyż stanowi ona źródło wiedzy o zmieniają-
cych się wymaganiach odbiorców, ich opinii na temat organizacji, jej wizerunku, 
niedociągnięciach jakościowych w firmie, które należy wyeliminować. Dzięki tej 
wiedzy przedsiębiorstwa mogą planować i realizować działania, których celem 
jest stałe podnoszenie jakości i sprostanie wciąż wzrastającym oczekiwaniom 
klientów. Obecnie coraz większego znaczenia w walce z konkurencją nabiera po-
siadanie norm jakości ISO z serii 9000. Znak jakości jest w ocenie odbiorców 
gwarancją niezawodności i rzetelności firmy, dbałości o interesy i korzyści każ-
dego klienta.
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s u m m a r y

dr Ewa FRANKOWSKA

research on the client’s satisfaction concerning service Quality

The above article proves that on the present, extremely competitive market, 
quality is an important strategic weapon used to gain clients. The necessity 
of directing company tactics to the quality of services it provides, is a must 
to achieve success, and, in some cases, to keep the company’s position on the 
market. In order to improve services, companies can and should use feedback 
information received from clients, as far as the source of knowledge concerning 
forever changing needs of service receivers, their opinion of the brand image, 
and the company’s quality faults and drawbacks. Thanks to this knowledge, 
companies can plan and realize their activities, whose aims are constant quality 
improvement and meeting consumers’ always growing demands. What is getting 
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more and more important nowadays as far as free competition in business is 
concerned, is the ISO 9000 quality norm. In consumers’ opinion, the ISO quality 
mark guarantees reliability, efficiency and satisfaction.
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