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Wprowadzenie

O pracowanie krajowej metodyki oceny ryzyka w zarzą-
dzaniu kryzysowym państwa wymaga krytycznego 

spojrzenia na naukowe podstawy publicznego zarządza-
nia kryzysowego, czego zreferowanie jest celem niniejsze-
go artykułu1. Krytyczna analiza wymagała studiów lite-
raturowych oraz badania praktyki organizacyjnej i zasad 
technicznego funkcjonowania systemów infrastruktury 
krytycznej państwa, wskazanych w  ustawie o  zarządza-
niu kryzysowym (Skomra, 2010). W fazie wnioskowania 
oparto się na podejściu indukcji niezupełnej.

Widoczne jest kształtowanie się w  ostatnich kilku 
latach, choćby w  ewolucji ustawy o  zarządzaniu kryzy-
sowym, nowego podejścia do publicznego zarządzania 
kryzysowego, co obrazuje m.in. zarzucenie dawnego okre-
ślenia – obrona cywilna. Ewolucja przebiega od reagowa-
nia na kryzysy wzorowanego na militarnym podporząd-
kowywaniu społeczności dotkniętej kryzysem organom 
władzy i  służbom powołanym do niesienia pomocy ku 
społecznie partycypacyjnemu przewidywaniu możliwych 
zdarzeń krytycznych i planowaniu współuczestniczącym 
danej społeczności, zgodnym z  najnowszymi trendami 
zarządzania publicznego. Na tym tle potrzebne jest doszu-
kanie się nowego paradygmatu publicznego zarządzania 
kryzysowego w  kontekście przesłanek, które omówiono 
w artykule. 

Dotychczasowa teoria publicznego zarządzania kry-
zysowego jest lokowana na styku dyscyplin nauk o  bez-
pieczeństwie i  nauk o  administracji jako problematyka 
interdyscyplinarna. Tymczasem praktyka zapewniania 
bezpieczeństwa publicznego, związana m.in. z  postę-
pującym upodmiotowianiem społeczności lokalnych 
także w sytuacjach kryzysów i katastrof, uzasadnia nową 
koncepcję, tj. uznanie, że jest to problematyka multi-
dyscyplinarna. Badając tę kwestię, uznano za potrzeb-
ne ponowne zbadanie istoty tego zagadnienia w  celu 
znalezienia platformy metodologicznej, normalizującej 
ogólne podejście problemowe. Ustalenia są  omówione 
w  niniejszym artykule, co jest jednak dopiero wstępem 
do sformułowania nowej teorii publicznego zarządzania 
kryzysowego, a wobec tego jest to zagadnienie do dalszej 
eksploracji naukowej i  praktycznej (Zawiła-Niedźwiecki, 
2015a). W  szczególności należy podkreślić odrębność 
metodyczną publicznego zarządzania kryzysowego od 
innych przypadków zarządzania kryzysowego. W  tym 
celu warto zwrócić uwagę na pojęcia: kryzys gospodarczy, 

zarządzanie kryzysowe, zarządzanie organizacją w kryzy-
sie, zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz na związane 
z  nimi dyscypliny naukowe: ekonomia, finanse, nauki 
o  administracji, nauki o  bezpieczeństwie, nauki o  zarzą-
dzaniu (Zawiła-Niedźwiecki, 2015b).

Wątpliwości wobec dotychczasowego 
pojmowania zarządzania kryzysowego

T abela 1  rekapituluje zidentyfikowane problemy oraz 
ustalenia. 

Prace nad naukowym uporządkowaniem podstaw 
zarządzania kryzysowego prowadzą w  konsekwencji do 
rozważań nad metodologicznymi podstawami logistyki 
społecznej i bezpieczeństwa publicznego. W niniejszym 
tekście rozmyślnie nie zostały podane definicje tych po-
jęć, choć oczywiście takowe funkcjonują w literaturze na-
ukowej z tego zakresu. Stwierdzono bowiem wątpliwości 
co do ich adekwatności i  precyzji, więc kwestia ta dołą-
czona została jako kolejny argument dla postulatu sfor-
mułowania od nowa opisu teoretycznego tych zagadnień, 
co według autorów jest dopiero zadaniem do podjęcia 
(Kisilowski, 2014). 

Zróżnicowane interpretowanie 
zarządzania kryzysowego 

P ojęcie zarządzania kryzysowego, niekiedy w  nieco 
zmodyfikowanej formie (np. zarządzanie w kryzysie), 

jest rozpatrywane na gruncie kilku dyscyplin naukowych 
– nauk o administracji, nauk o bezpieczeństwie, nauk o za-
rządzaniu, ekonomii oraz finansów – i we właściwych tym 
dyscyplinom ujęciach, a tym samym w subtelnie różnych 
znaczeniach (Kosieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016a, 
s. 11–15). W każdym więc przypadku, gdy mowa jest o za-
rządzaniu kryzysowym, zachodzi obawa niejednoznacz-
ności interpretacji. Rozwiązaniem może być znalezienie 
w obrębie każdej dyscypliny bądź alternatywnego, bardziej 
jednoznacznego terminu, bądź dodawania precyzującego 
przymiotnika. Dlatego w odniesieniu do tego rodzaju za-
rządzania kryzysowego, które jest właściwe dla logistyki 
społecznej, a  w  jej ramach zapewniania bezpieczeństwa 
publicznego, sugerowane jest stosowanie określenia – pu-
bliczne zarządzanie kryzysowe. Jego swoistość odzwiercie-
dlają specyficzne zasady przedstawione w tabeli 2.
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Tab. 1. Aktualne problemy badawcze dotyczące publicznego zarządzania kryzysowego

Pytania i wątpliwości naukowe Ustalenia z analiz

Czy pojęcie zarządzania kryzysowego 
jest uniwersalne i jednoznacznie 
interpretowane naukowo w kontekstach 
odpowiednich dyscyplin naukowych?

Nie. Pojęcie zarządzania kryzysowego jest spotykane w zbliżonej interpretacji co do 
mechanizmu pojawiania się zjawisk zwanych zagrożeniami, ale o znacznie rozbieżnej 
interpretacji: co do wpływu zagrożeń na aktywność społeczną będącą przedmiotem danej 
dyscypliny oraz co do zasad reagowania. Nie jest możliwe ujednolicenie tych interpretacji, 
gdyż odpowiadają specyfice poszczególnych dyscyplin naukowych. Rozsądne byłoby 
natomiast opatrzenie pojęcia zarządzania kryzysowego przymiotnikami zgodnymi z danym 
profilem interpretowania, co prowadziłoby do jednoznacznego zróżnicowania znaczenia 
zgodnego z podejściem odpowiedniej dyscypliny (Zawiła-Niedźwiecki, 2014b).

Czy konteksty interpretowania zarządzania 
kryzysowego są analogiczne w ujęciach 
teoretycznych oraz praktycznych?

Zasadniczo tak. Dobra praktyka jest kształtowana intuicyjnie i empirycznie, ale 
następnie analizowana i opisywana w sposób uporządkowany naukowo. Zachodzi 
bliska współpraca organizacji specjalizujących się w zarządzaniu kryzysowym 
z jednostkami naukowymi, które zajmują się związaną z tym teorią. Zachodzi też 
synergia personalna widoczna zwłaszcza w zakresie dyscyplin nauk o administracji, 
nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu (Skomra, 2015; Kisilowski, 2014).

Jaka jest relacja zagadnień: zarządzania 
kryzysowego, logistyki społecznej, 
bezpieczeństwa publicznego?

Nie jest ujęta w stabilnym paradygmacie. Z badań autorów wynika nowa propozycja,  
aby przyjąć, że:
• logistyka społeczna obejmuje kwestie organizacji świadczenia wszelkich usług publicznych;
• w zakresie logistyki społecznej znajduje się problematyka bezpieczeństwa 

publicznego pojmowana jako dążenie do zapewniania warunków 
niezakłóconego świadczenia usług publicznych;

• w zakresie logistyki społecznej znajduje się problematyka zarządzania 
kryzysowego, która dotyczy postępowania naprawczego w przypadkach zdarzeń 
naruszenia bezpieczeństwa publicznego (Zawiła-Niedźwiecki, 2015c).

Czy zdefiniowanie zagadnień: zarządzania 
kryzysowego, logistyki społecznej, 
bezpieczeństwa publicznego jest 
przekonywające w świetle oczekiwań 
praktycznych oraz wyczerpujące naukowo?

Nie. Zasadniczych powodów jest kilka:
• logistyka społeczna wyodrębniła się z klasycznego zakresu problematyki logistyki 

traktowanej jako duodyscyplinarna (dyscyplina transport w naukach technicznych 
i dyscyplina nauk o zarządzaniu w naukach ekonomicznych) przy braku poparcia ze strony 
przedstawicieli klasycznego nurtu logistyki (Szołtysek, 2014);

• bezpieczeństwo publiczne jest przynależne dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, która boryka 
się z bagażem tradycji „obrony cywilnej” i podejścia właściwego naukom o wojskowości, 
oraz dyscyplinie nauk o administracji, w obrębie której dominuje już perspektywa 
społeczeństwa obywatelskiego i partycypacyjnego; potrzebne jest więc wykrystalizowanie 
nowego paradygmatu bezpieczeństwa publicznego;

• pojęcie „zarządzanie kryzysowe” jest wykorzystywane w kilku dyscyplinach naukowych 
w różnych znaczeniach, dlatego powinno być opatrywane odpowiednim przymiotnikiem, 
w przypadku logistyki społecznej przymiotnikiem „publiczne” (Zawiła-Niedźwiecki, 2015a).

Jakie są analogie zarządzania kryzysowego, 
w utrwalonych koncepcjach teoretycznych na 
gruncie odpowiednich dyscyplin naukowych?

Analogii jest wiele, przebadano następujące:
• obrona cywilna w dyscyplinach nauk o bezpieczeństwie i nauk o wojskowości (Sobolewski, 

2010);
• zarządzanie ryzykiem operacyjnym w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Staniec, Zawiła-

Niedźwiecki, 2015);
• triada „ryzyko – bezpieczeństwo – ciągłość działania” w dyscyplinie nauk o zarządzaniu 

(Zawiła-Niedźwiecki, 2013);
• foresight w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Nazarko, 2013);
• organizowanie kreatywnych zespołów analityczno-projektowych (Kosieradzka, 2013);
• zarządzanie wiedzą w naukach o zarządzaniu (Tabaszewska, 2012; Zawiła-Niedźwiecki, 

2014a);
• teoria charakteryzacji Gorbatova w dyscyplinie matematyka (Krupa, 2014).

Na ile urzędowe interpretacje, wynikające 
z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 
oraz polskiej ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym, mają znaczenie dla teorii?

Dotychczasowa (należy podkreślić, że krajowa) teoria publicznego zarządzania 
kryzysowego była silnie obarczona swoistym spadkiem zorganizowania życia 
społecznego w poprzednim systemie politycznym. Podstawowym jej obciążeniem 
było pomijanie aspektu aktywnego, świadomego i upodmiotowionego udziału 
społeczeństwa. Wobec tego urzędowe regulacje stały się impulsem do nowego 
spojrzenia na to zarządzanie, w swej istocie skutkującego sięgnięciem po znane już 
koncepcje nauk o administracji – nowego zarządzania publicznego oraz zarządzania 
partycypacyjnego, które zakładają ograniczanie władzy urzędników na rzecz 
uaktywnienia społecznego (Zawicki, 2011; Kisilowski, Zawiła-Niedźwiecki, 2015).

Jak rozległa jest multidyscyplinarność 
zarządzania kryzysowego? 

Odpowiedź należy podzielić na dwa aspekty: zarządzania jako takiego oraz specyfiki 
środowiska świadczenia usług publicznych. Pierwszy dotyczy dyscyplin: nauk o administracji, 
nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu. Drugi dotyczy wszystkich dyscyplin nauk 
technicznych oraz nauk o życiu i środowisku naturalnym (Zawiła-Niedźwiecki, 2014b).

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 2. Krystalizowanie się paradygmatów publicznego zarządzania kryzysowego 

Klasyczne paradygmaty zarządzania Współczesne paradygmaty zarządzania Kształtujące się paradygmaty 
publicznego zarządzania kryzysowego

W odniesieniu do zarządzania jako nauki

Pojęcie zarządzania odnosi się do 
istoty przedsiębiorstwa i zasad 
jego funkcjonowania

Zarządzanie jest specyficzną i wyróżniającą 
się cechą każdej organizacji i nie ogranicza 
się do „zarządzania w biznesie”, aż 90% 
problemów, jakimi zajmuje się organizacja, 
ma charakter ogólny, a tylko 10% spraw 
organizacji biznesowej jest specyficznych, 
tj. różnych od np. organizacji non profit.

Powstanie zarządzania publicznego 
i zdefiniowanie publicznego zarządzania 
kryzysowego jako funkcjonujących 
„na styku” kilku obszarów i dyscyplin 
naukowych, w tym nauk o zarządzaniu. 

Istnieje lub powinien istnieć jakiś jedyny 
uniwersalny model organizacji

Należy korzystać z różnych struktur 
organizacyjnych, nie występuje bowiem jedyny 
model uniwersalnej organizacji. Dlatego też 
organ zarządzający powinien nauczyć się 
szukać, rozwijać i poddawać testom różne 
formy organizacji i wybrać tę, która w danych 
warunkach jest najbardziej odpowiednia 
dla charakteru działalności organizacji 
i osiągnięcia przez nią założonego celu.

W przypadku publicznego zarządzania 
kryzysowego adekwatne struktury to struktury 
międzyorganizacyjne funkcjonujące sieciowo, 
tworzone w dużym stopniu na podstawie 
samoorganizacji lokalnych społeczności. 

Istnieje lub powinien istnieć jeden 
właściwy sposób kierowania ludźmi

Nie istnieje jedyny właściwy sposób 
kierowania ludźmi. Zadaniem menedżera jest 
przewodniczenie ludziom, a nie kierowanie 
nimi, zaś w odniesieniu do organizacji głównym 
celem jest wykorzystanie umiejętności 
i wiedzy każdego z zatrudnionych dla 
osiągnięcia wzrostu produktywności pracy.

Złożony charakter infrastruktury krytycznej 
państwa oraz rola, jaką odgrywają służby 
powołane do niesienia pomocy, wymagają 
opracowania metod kierowania ludźmi, 
dostosowanych z jednej strony do charakteru 
poszczególnych organizacji, a z drugiej 
strony umożliwiających ich współdziałanie.

W odniesieniu do praktyki zarządzania

Zarządzanie opiera się na zdefiniowaniu 
dostępnych technologii oraz rynków 
finalnych odbiorców, przy czym poszczególne 
branże są pod tym względem odrębne

Podstawą zarządzania powinny być wartości 
i potrzeby klientów. Technologia i produkt danej 
firmy oraz rynki finalnych użytkowników jej 
produktów nie mogą być punktem wyjścia dla 
zarządzania, ponieważ różne technologie mogą 
mieć istotny wpływ na każdą sferę działalności 

Podstawę publicznego zarządzania kryzysowego 
stanowią z jednej strony potrzeby i wartości 
społeczeństwa oraz lokalnych społeczności, 
a z drugiej strony różne technologie, z uwagi na 
wyrafinowaną techniczną specyfikę większości 
systemów infrastruktury krytycznej państwa.

Zakres zarządzania jest prawnie określony

Zarządzanie nie jest określone prawnie, 
musi mieć charakter funkcjonalny 
i obejmować cały proces. Zarządzanie musi 
koncentrować się na wynikach i działaniach 
tworzenia pełnego procesu ekonomicznego. 
Przewaga powiązań ekonomicznych nad 
kontrolą prawną przynosi większy efekt.

W przypadku publicznego zarządzania 
kryzysowego uwarunkowania prawne mają 
zdecydowaną przewagę nad uwarunkowaniami 
ekonomicznymi (Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, 
przepisy branżowe dotyczące systemów 
infrastruktury krytycznej). Jednocześnie 
do publicznego zarządzania kryzysowego 
stosuje się podejście procesowe – zarządzanie 
kryzysowe obejmuje planowanie, ocenę 
ryzyka (identyfikację zagrożeń, analizę 
i oszacowanie ryzyka) i podejmowanie 
decyzji, jak postępować z ryzykiem. 

Zarządzanie jest skoncentrowane 
na wnętrzu danej organizacji

Zakres zarządzania nie powinien być 
określony formalnymi granicami, choć 
są one ważnym czynnikiem organizacyjnym. 
Polityka zarządzania w sferze biznesu 
musi być definiowana pod względem 
funkcjonalnym, a nie politycznym.

Zarządzanie biznesem jest ponadnarodowe 
ze względów ekonomicznych, natomiast 
publiczne zarządzanie kryzysowe ma 
wymiar ponadnarodowy ze względu na 
skalę zasięgu niektórych zagrożeń.

Ekonomia w wąskim pojęciu jest „ekologią” 
przedsiębiorstwa i zarządzania

Domeną zarządzania nie jest wnętrze 
organizacji. Zarządzanie jest narzędziem 
osiągnięcia zamierzonych wyników w otoczeniu 
zewnętrznym, w którym organizacja działa.

Beneficjentem publicznego zarządzania 
kryzysowego jest społeczeństwo. Celem tego 
zarządzania jest zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego rozumianego jako niezakłócone 
świadczenie usług publicznych, a w przypadkach 
zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa publicznego 
– wdrożenie postępowania naprawczego.

Źródło: (Kosieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016b) 
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Rys. 1. Kontekst problemowy publicznego zarządzania kryzysowego
Źródło: opracowanie własne

Przemyślanie użyte zostało określenie multidyscypli-
narne, a  nie interdyscyplinarne, gdyż logistyka społeczna, 
a w jej ramach publiczne zarządzanie kryzysowe, stanowi 
odrębne zagadnienie (być może nawet subdyscyplinę nauk 
o zarządzaniu), której podbudowa jest związana z wieloma 
dyscyplinami właściwymi dla infrastruktury krytycznej 
oraz dla uwarunkowań formalnych świadczenia usług 
publicznych. Odrębność tę podkreśla to, że logistyka spo-
łeczna polega na dążeniu do jak najlepszego zaspokojenia 
potrzeb społecznych i  wymusza takie funkcjonowanie 
administracji publicznej, w  którym głównym celem jest 
skuteczna partycypacja, a  mniej ważne są  ekonomicznie 
mierzalne wyniki. Rzecz bowiem nie w efektywności, która 
jest wyznacznikiem optymalizacji w  działaniach gospo-
darczych, lecz w sprawności i racjonalności usług publicz-
nych, które powinny realizować oczekiwania i  zapewniać 
satysfakcję obywatelom, a  tym samym także elementy 
działalności i  zasobów nadmiarowe wobec przeciętnych 
(statystycznych) potrzeb, co charakteryzuje tzw. potencjał 
gotowości, dawniej typowy dla usług ratownictwa, a ostat-
nio jako wyraz komfortu cywilizacyjnego dotyczący ogółu 
usług publicznych (Kisilowski, Zawiła-Niedźwiecki, 2016).

Operacjonalizacja publicznego 
zarządzania kryzysowego

M imo że publiczne zarządzanie kryzysowe ma cha-
rakter multidyscyplinarny, to konieczne jest wska-

zanie dyscypliny naukowej, która będzie akceptowalną 
platformą normalizacji podejścia naukowego. W  toku 

„I Szkoły Logistyki” akceptująco przedyskutowano argu-
mentację za wskazaniem nauk o zarządzaniu do tej roli 
(Kisilowski, 2014). Podążając za tym wnioskiem, w  ra-
mach tej dyscypliny należy zwrócić uwagę na koncepcję 
zarządzania triadą: ryzyko operacyjne – bezpieczeństwo 
zasobowe –  ciągłość działania (Zawiła-Niedźwiecki, 
2013). Przez analogię, w  przypadku publicznego zarzą-
dzania kryzysowego, będzie to: ryzyko – bezpieczeństwo 
publiczne –  reagowanie (Zawiła-Niedźwiecki, 2015c). 

Publiczne zarządzanie kryzysowe

B ezpośredni kontekst publicznego zarządzania kryzy-
sowego stanowi logistyka społeczna jako aktywność 

polegająca na zapewnianiu społeczności dostępu do usług 
publicznych. Usługi te są  świadczone w  mniejszej części 
przez organy administracji publicznej (Kudrycka i in., 2009), 
a w większej – przez operatorów tzw. systemów infrastruk-
tury krytycznej państwa (Sienkiewicz-Małyjurek, Krynojew-
ski, 2010; Skomra, 2010). Sprawne zapewnianie tych usług 
daje komfort funkcjonowania społecznego na uznanym za 
satysfakcjonujący poziomie cywilizacyjnym, co jest częścią 
zapewniania bezpieczeństwa publicznego, tego bardziej za-
awansowanego. Pozostały zakres tego bezpieczeństwa – ele-
mentarny, związany z podstawowymi potrzebami bytowymi 

– także jest częścią zadań logistyki społecznej, ale już współ-
dzieloną z tzw. zapewnianiem bezpieczeństwem narodowego, 
tam gdzie dochodzi do oddziaływania zagrożeń naturalnych 
wielkiej skali (powódź, trzęsienie ziemi itp.) albo zagrożeń 
militarnych lub międzynarodowych zjawisk społecznych, 
zagrażających dotychczasowemu porządkowi społecznemu 
i dostępności do usług publicznych. 

Publiczne zarządzanie kryzysowe odnosi się do zagrożeń 
dla bezpieczeństwa publicznego i  częściowo narodowego. 
Obejmuje aktywności o charakterze prewencji wobec poten-
cjalnie możliwych zagrożeń oraz aktywności o charakterze 
reagowania na zakłócenia (incydenty, kryzysy, kataklizmy), 
czyli spełnione przejawy zagrożeń. Powiązania między tymi 
zagadnieniami przedstawia ideowo rysunek 1.

Multidyscyplinarność problematyki 
logistyki społecznej i publicznego 
zarządzania kryzysowego

M ultidyscyplinarność ta jest pochodną dwóch aspek-
tów zagadnienia: specyfiki zarządzania publicznego 

oraz specyfiki organizacyjno-technicznej systemów infra-
struktury krytycznej państwa. Wstępny tego obraz przed-
stawia tabela 3.
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Tab. 3. Wsparcie naukowe systemów infrastruktury krytycznej państwa

Systemy infrastruktury 
krytycznej Dyscypliny naukowe Dziedziny nauki Obszary wiedzy

Systemy zaopatrzenia 
w energię, surowce 
energetyczne i paliwa

Dyscyplina wiodąca 
(DW): Energetyka
Dyscypliny wspierające (DP): 
Elektrotechnika, Górnictwo 
i geologia inżynierska, 
Inżynieria chemiczna, 
Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy produkcji, 
składowania, 
przechowywania i stosowania 
substancji chemicznych 
i promieniotwórczych, 
w tym rurociągi substancji 
niebezpiecznych

DW: Inżynieria chemiczna, 
Technologia chemiczna
DP: Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy transportowe

DW: Transport
DP: Budownictwo, 
Inżynieria środowiska, 
Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy łączności

DW: Telekomunikacja
DP: Informatyka, 
Nauki o administracji, 
Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. prawnych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy sieci 
teleinformatycznych

DW: Telekomunikacja
DP: Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy finansowe

DW: Finanse
DP: Telekomunikacja, 
Informatyka, Elektronika, 
Nauki o zarządzaniu

N. ekonomicznych
N. technicznych

N. społecznych
N. technicznych

Systemy zapewniające 
ciągłość działania 
administracji publicznej

DW: Nauki o administracji
DP: Nauki o bezpieczeństwie, 
Nauki o zarządzaniu

N. prawnych
N. społecznych
N. ekonomicznych

N. społecznych

Systemy zaopatrzenia 
w żywność

DW: Inżynieria rolnicza
DP: Transport, Nauki 
o zarządzaniu

N. rolniczych
N. technicznych
N. ekonomicznych

N. rolniczych i leśnych
N. społecznych

Systemy zaopatrzenia w wodę
DW: Inżynieria środowiska
DP: Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy ochrony zdrowia
DW: Nauki o administracji
DP: Medycyna, Nauki 
o zarządzaniu

N. prawnych
N. medycznych
N. o zdrowiu
N. ekonomicznych

N. społecznych
N. medycznych i o zdrowiu

Systemy ratownicze

DW: Nauki 
o bezpieczeństwie
DP: Nauki o administracji, 
Nauki o zarządzaniu

N. społecznych
N. prawnych
N. ekonomicznych

N. społecznych

Systemy ochrony zasobów 
dziedzictwa narodowego

DW: Nauki o administracji
DP: Nauki o zarządzaniu

N. prawnych
N. ekonomicznych

N. społecznych

Źródło: (Zawiła-Niedźwiecki, 2014b) 
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Instrumentarium analityczne i  projektowe może być 
podobnie adaptowane pod warunkiem postawienia na 
aspekt metodycznej otwartości na uwzględnianie postę-
pu technicznego i  nabywanie indywidualnych kompe-
tencji i gromadzenia wiedzy.

Uwzględniając, że zarządzanie kryzysowe obejmuje 
cztery fazy: zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przy-
gotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w  dro-
dze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadkach 
wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odbudowa jako 
przywracanie pierwotnego charakteru infrastrukturze, 
zwłaszcza infrastrukturze krytycznej, to konieczne 
jest używanie narzędzi analitycznych właściwych 
dla różnych dyscyplin nauk technicznych, prawnych, 
społecznych, medycznych, ale przede wszystkim nauk 
o  zarządzaniu. Narzędzia te omawiają (Skomra, 2015; 
Kosieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016a). 

„Publiczne zarządzanie kryzysowe jeszcze dwadzie-
ścia lat temu nosiło nazwę obrony cywilnej i stanowiło 
zagadnienie właściwe dyscyplinie nauk o wojskowości. 
Zmiana na obecne postrzeganie jest fundamentalna. 
Zastąpiono bowiem dawne wtłaczanie społeczeństwa 
w ramy postępowania właściwe dla sił militarnych i to-
warzyszących im formacji niby-cywilnych, ale w istocie 
zmilitaryzowanych. W  to miejsce wprowadzono stop-
niowo współczesne zarządzanie kryzysowe, które jest 
aktywnością organów władz publicznych (nie tylko 
rządowych i  służb powołanych do niesienia pomocy, 
ale i  władz samorządowych) oraz podmiotów operu-
jących systemami infrastruktury krytycznej. Może też 
być aktywnością samoistnych form organizowania się 
lokalnych społeczności” (Kosieradzka, Zawiła-Niedź-
wiecki, 2016a, s.  357–358). Filarem operacjonalizacji 
publicznego zarządzania kryzysowego jest aktywizacja 
danej społeczności (gminy, powiatu, województwa). 
Stąd w  aspekcie metodycznym korzystać należy np. 
z  dorobku koncepcji, podejść, metod i  technik: foresi-
ghtu regionalnego, zarządzania wiedzą, analizy intere-
sariuszy, oceny kompetencji, pobudzania kreatywności, 
zarządzania ryzykiem operacyjnym (Kosieradzka, Za-
wiła-Niedźwiecki, 2016a, s. 358).

Otwartość metodyczna publicznego 
zarządzania kryzysowego

P raktykowanie publicznego zarządzania kryzy-
sowego oznacza odwoływanie się do wszystkich 

grup społecznych interesariuszy oraz angażowanie ich 
przedstawicieli do prac analitycznych skoncentrowa-
nych na ustaleniu i scharakteryzowaniu zagrożeń oraz 
podatności, a  następnie na zaprojektowaniu postępo-
wań: zapobiegawczego i  reagowania. Oznacza to, że 
w  pracach tych biorą udział osoby o  różnym stopniu 
przygotowania metodycznego, także bez przygotowa-
nia. Metodyczne reguły zespołowych analiz i  projek-
towania muszą to uwzględniać, a  nawet wykorzysty-
wać pewne pozytywy takich okoliczności (świeżość 
spojrzenia), aby pobudzać kreatywność (Kosieradzka, 
2013), a  równocześnie zapewniać systematyczne ku-

mulowanie wiedzy indywidualnej i  zespołowej (uspo-
łecznionej) (Tabaszewska, 2012). Równocześnie usługi 
publiczne są  współcześnie świadczone w  środowisku 
technicznym o  wielkiej zmienności, dlatego też zarzą-
dzanie kryzysowe powinno być otwarte na zmieniający 
się jego kontekst oraz stawiać na systematyczne groma-
dzenie wiedzy (Sitarski, 2010).

Podejście metodyczne powinno zakładać charakter 
„otwarty” także po to, aby uwzględniać szeroki kontekst 
metodyczny podejścia analitycznego oraz klasy i grupy 
narzędzi organizatorskich typowanych do tych analiz. 
Przykładowo, opracowując krajową metodykę oceny 
ryzyka w  publicznym zarządzaniu kryzysowym (Ko-
sieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016a), wykorzystano 
między innymi zasady metodyczne podejścia foresightu 
regionalnego (Borodako, 2009; Nazarko, 2013), koncep-
cję zarządzania wiedzą (Tabaszewska, 2012) czy zbiór 
metod pobudzania kreatywności (Kosieradzka, 2013). 

„Otwartość” podejścia metodycznego oznacza też, 
że dowolny prawdziwie zaangażowany uczestnik po-
stępowania kryzysowego, stosując się do jego reguł, 
nada mu charakter zgodny z  lokalnymi uwarunko-
waniami oraz będzie wzmacniać jego działania przez 
wdrożenie procesów: systematycznego rozwijania me-
tody; zarządzania pozyskiwaną wiedzą o zagrożeniach 
i  ryzyku; a  także zarządzania wiedzą o  społecznym, 
technicznym i  organizacyjnym kontekście funkcjo-
nowania systemów infrastruktury krytycznej państwa 
oraz usługach logistyki społecznej związanych z  tą 
infrastrukturą.

Służby powołane do niesienia 
pomocy jako organizacje sieciowe 

D odatkową interesującą obserwację poczyniono 
w  ramach badań w  odniesieniu do służb powo-

łanych do niesienia pomocy (straż pożarna, policja 
itp.). W  swej tradycji są  one organizacjami właściwie 
paramilitarnymi, a  wobec tego ich formalne zorgani-
zowanie ma charakter silnie hierarchiczny. Natomiast 
w działaniu wspólnym, w toku przygotowywania zdol-
ność reagowania na zdarzenie krytyczne oraz w  trak-
cie praktycznego reagowania, czyli w  danej sytuacji 
i  danym miejscu, funkcjonują w  sposób właściwy or-
ganizacjom sieciowym, co powinno być przedmiotem 
dalszych badań.

Podsumowanie

P rojekt opracowania krajowej metodyki oceny ryzyka 
w  publicznym zarządzaniu kryzysowym zainspi-

rował jego uczestników do krytycznego spojrzenia na 
naukowe podstawy tego zarządzania, co – po dokonaniu 
pewnych prób analiz i wstępnych ustaleń – doprowadzi-
ło do postawienia następujących tez:

• szerszy kontekst problemowy publicznego zarządza-
nia kryzysowego stanowią zagadnienia: logistyki spo-
łecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeń-
stwa narodowego;
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• multidyscyplinarność publicznego zarządzania kry-
zysowego jest pochodną interdyscyplinarności za-
rządzania oraz multidyscyplinarnych podstaw funk-
cjonowania publicznego systemów infrastruktury 
krytycznej;

• w tej multidyscyplinarności platformą normalizującą 
może (powinna) być dyscyplina nauk o zarządzaniu;

• równocześnie publiczne zarządzanie kryzysowe 
ma swoiste cechy związane ze znacznie rozleglej-
szym niż pojedyncza organizacja obszarem oddzia-
ływania, co powoduje, że nigdy nie będzie prostą 
multiplikacją klasycznego zarządzania i  wymaga 
własnych fundamentów metodologicznych, zasad 
i paradygmatów.

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
e-mail: j.zawila-niedzwiecki@wz.pw.edu.pl

doc. dr inż. Marek Kisilowski
Politechnika Warszawska
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
e-mail: marek@kisilowscy.waw.pl

Przypis

1) Niniejszy artykuł został sfinansowany ze środków pro-
jektu dot. opracowania krajowej metodyki oceny ryzy-
ka w  zarządzaniu kryzysowym państwa, zakończone-
go w  sierpniu 2015 r., prowadzonego w  ramach umowy 
z  NCBiR nr DOBR/0077/R/ID3/2013/03 z  konkursu 
3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań nauko-
wych i projektów rozwojowych na rzecz obronności i bez-
pieczeństwa państwa.
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Searching for a New Paradigm 
of Public Crisis Management

Summary

The article is a  scientific reflection on the background of 
the project of development of a  national risk assessment 
methodology in the public crisis management, in essence 
methodical implementation, during which as a  result of 
the confrontation approaches three research centers with 
a substantially different citation in the fields and disciplines, 
agreed solution to a  certain degree of compromise, and 

some synergistic solutions. The expected outcome was 
a  national risk assessment methodology in crisis man-
agement of the state. In addition, were developed about 
20 scientific publications. The most important results of 
the research are: (a) indication discipline of management 
science as a  platform for standardizing multidisciplinary 
approach to social logistics, (b) identify issues for further 
research, which should enrich the theory of social logistics, 
(c) proposal an “open” risk management methodology in 
crisis management of the state.
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social logistics, public security, crisis management, 
operational risk
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