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Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – ujęcie funkcjonalne 
 
Termin: 
8 marca 2021 - on line, platforma szkoleniowa 8h ( 6hczęść teoretyczna, 2h ćwiczenia) 
 
 
 
Szczegółowy program wraz z opisem treści szkolenia: 
 
BLOK 1 - Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego 

 
• definicje bezpieczeństwa powszechnego i publicznego 

 
Omówienie kryteriów bezpieczeństwa (kryteria podmiotowe, przedmiotowe, 
przestrzenne, czasu) zgodnie z: 
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999, s. 31‒32. 
 
Omówienie definicji stanu i procesu bezpieczeństwa zgodnie z: 
B. Wiśniewski, Pojecie oraz typologie bezpieczeństwa i zagrożeń [w:] B. Wiśniewski (red.), 
Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno 2011, s. 17‒18. 
 
Omówienie korelacji bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego z wykorzystaniem 
analogii do wstęgi Möbiusa zgodnie z: 
D. Bigo, Security(s): Internal and External, the Möbius ribbon, <www.academia.edu>. 
 
Omówienie definicji i znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego zgodnie z: 
B. Wiśniewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa [w]: B. Wiśniewski, S. Zalewski (red.), 
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, 
Bielsko‐Biała 2006, s. 26. 
 
Omówienie definicji i znaczenia bezpieczeństwa publicznego zgodnie z:  
B. R. Kuc, Z. Ścibiorek, Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, PTM, Warszawa, 
2013, s. 16. 
 
Omówienie definicji i znaczenia bezpieczeństwa powszechnego zgodnie z: 
B. Wiśniewski, Bezpieczeństwo Powszechne w: B. Wiśniewski, S. Zalewski (red.), 
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, 
Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006, s. 5. 

 
• systemowe ujęcie bezpieczeństwa 

 
Omówienie bezpieczeństwa z perspektywy teorii systemów (system= zbiór elementów 
+ relacje). Omówienie aksjomatów systemów (synergii, kontekstu, sprawności, 
równoważności). Omówienie podmiotów systemu bezpieczeństwa (ujęcie 
instytucjonalne). Omówienie relacji w systemie bezpieczeństwa (relacje w systemie 
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bezpieczeństwa określane są poprzez prawa, obowiązki, uprawnienia, procedury, 
zalecenia, utrwalone sposoby działań, doświadczenia, zwyczaje). 

 
• procesowe ujęcie bezpieczeństwa 

 
Omówienie procesowego ujęcia bezpieczeństwa z perspektywy teorii domina H.W. 
Heinricha oraz faz procesu zarządzania kryzysowego. 
 

• bezpieczeństwo społeczne i odporność społeczna 
 

Omówienie definicji i znaczenia bezpieczeństwa społecznego zgodnie z: 
A.J.K. Bailes, What role for the private sector in ‘societal security’?, EPC Issue, Paper No.56, 
October 2008. 

 
Omówienie definicji i znaczenia odporności społecznej zgodnie z: 
(1) M. Keck, P. Sakdapolrak, What is social resilience? Lessons Learned and ways forward, 
Erdkunde, Vol. 67 No. 1 5–19, 2013. 
(2) S. Górski, Citizen Empowerment in Crisis Management, Internal Security. Semiannual 
Journal Volume 11, Issue 2, Szytno 2019. 

 
BLOK 2 - Zarządzanie kryzysowe 

 
• formalno-prawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego 

 
Omówienie kluczowych definicji oraz struktury systemu zarządzania kryzysowego na 
podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. 

 
• fazy zarządzania kryzysowego 

 
Omówienie faz zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. 
o zarządzaniu kryzysowym. 

 
• ujęcie funkcjonalne zarządzania kryzysowego 

 
omówienie funkcji zarządzania kryzysowego (funkcja monitorująca, informacyjna, 
alarmująca, inicjująca działania, planistyczna, ciągłości działania, edukacyjna) zgodnie z: 
S. Górski, O znaczeniu i funkcjach zarządzania kryzysowego [w:] Racjonalizacja 
zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo wewnętrzne. Tom II, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2017, 
s.202. 

 
• ochrona ludności 

 
omówienie definicji i znaczenia ochrony ludności z: 
(1) W. Kitler, Ochrona ludności jako podstawowa misja bezpieczeństwa narodowego [w:] 
A. Skrabacz (red.) Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny, 
Warszawa 2010, s. 20. 
(2) S. Górski, Współczesna ochrona ludności. Aspekty prawne i organizacyjne, Warszawa 
2016, s. 30. 

 
• ochrona przestrzeni publicznej 



 
omówienie problematyki ochrony przestrzeni publicznej z perspektywy zagrożeń 
terrorystycznych zgodnie z: 
A Counter-Terrorism Agenda for the EU: Anticipate, Prevent, Protect, Respond (COM(2020) 
795 final. 

 
• ochrona infrastruktury krytycznej (ujęcie sektorowe i usługowe) 

 
omówienie problematyki ochrony infrastruktury krytycznej z perspektywy krajowej 
(zgodnie z NPOIK 2020) oraz europejskiej (zgodnie z dyrektywą ECI 2008/114). 

 
• informacja w zarządzaniu kryzysowym 

 
omówienie problematyki komunikacji w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników krytycznych - niesprzyjających (np. szum informacyjny, 
TMI, dezinformacja, zagrożenia hybrydowe) oraz zasad sprawnej komunikacji (zasada 
need to know, właściwa atrybucja odbiorców, czytelność komunikatów, adekwatność 
treści i czasu przekazywanych informacji). 

 
• doskonalenie i kumulacja wiedzy w zarządzaniu kryzysowym 

 
Omówienie znaczenie kumulacji i rozwoju wiedzy w oparciu o doświadczenia własne i 
innych, dane historyczne, dane statystyczne, opracowania naukowe, raporty, badania 
terenowe, obserwacje środowiskowe, konsultacje eksperckie. 
 
Omówienie nastawień poznawczych: Teoria perspektywy (Prospect theory) oraz Efekt 
kadrowania (Framing effect) wg D.Kahnemana i A.Tverskyego. 

 
• finansowe aspekty zarządzania kryzysowego 

 
Omówienie form dofinansowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Omówienie dotacji ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych 
(zasiłki celowe, dotacje powodziowe i osuwiskowe). 

 
• europejskie mechanizmy zarządzania kryzysowego 

 
Omówienie mechanizmu koordynacji reagowania kryzysowego UE IPCR (ang. EU 
Integrated Political Crisis Response Arrangements) zgodnie z: 
(1)Decyzją Wykonawczą Rady (UE) 2018/1993 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zintegrowanych uzgodnień UE dotyczących reagowania na szczeblu politycznym w 
sytuacjach kryzysowych. 
(2) S. Górski, Mechanizmy reagowania kryzysowego w Unii Europejskiej [w:] 
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi 
za bezpieczeństwo wewnętrzne. Tom IV, Warszawa 2019. 
 
Omówienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zgodnie z: 
(1) Decyzją PE i Rady nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności. 



(2) S. Górski, K.R. Zieliński, Od autonomii do dychotomii - zmiany w europejskim wymiarze 
ochrony ludności [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów 
bezpieczeństwa. Tom VII, Siedlce 2018. 

 
Omówienie funkcjonowania Funduszu Solidarności UE z uwzględnieniem progów 
kwalifikowalności zgodnie z: 
 
(1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 
(2) Rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej 
(3) Rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 2020/461 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej 
państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia 
do Unii znacząco dotkniętym w związku z poważnym stanem zagrożenia zdrowia 
publicznego. 
 

BLOK 3 - Planowanie cywilne 
 

• identyfikacja zagrożeń (zagrożenia naturalne i antropogeniczne, zagrożenia 
hybrydowe) 

 
Omówienie publicznych źródeł informacji przydatnych w identyfikacji zagrożeń, w 
szczególności danych statystycznych GUS (atlasy statystyczne województw), danych 
statystycznych PSP (zestawienia zdarzeń na poziomie województwa, powiatu i gminy). 
Omówienie systemowych źródeł informacji o zagrożeniach (Regionalny System 
Ostrzegania, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa). Omówienie raportu RCB o 
zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Omówienie ocen zagrożeń EUROPOL (TE-
SAT, SOCTA, IOCTA). Omówienie innych źródeł informacji o zagrożeniach (media 
społecznościowe, media lokalne). 
 
Omówienie rodzajów zagrożeń zgodnie z: 
S. Górski, Projekty badawcze realizowane w obszarze ochrony ludności – wybrane 
zagadnienia, BiTP, CNBOP-BIP 2016/02, s. 38. 
 
Omówienie problematyki monitorowania zagrożeń z wykorzystaniem publicznych 
systemów wykrywania i alarmowania (krajowych i międzynarodowych), w tym 
omówienie systemów wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach zgodnie z: 
Rozporządzeniem RM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i 
powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. 
 
Omówienie Informatycznego Systemu Osłony Kraju. Omówienie systemu monitoringu 
satelitarnego UE COPERNICUS. Omówienie portalu informacyjnego UE Emergency 
Response Coordination Centre. Omówienie globalnego systemu koordynacji i 
alarmowania ONZ - Global Disaster Alert and Coordination System. 

 
• identyfikacja zasobów 

 
Omówienie identyfikacji zasobów (wiedza, umiejętności, kompetencje, personel, 
infrastruktura) z uwzględnieniem zasobów własnych (służby, inspekcje, straże, 



administracja, infrastruktura publiczna), zasobów kontraktowych (eksperci, ośrodki 
naukowe i instytuty badawcze, sektor prywatny) oraz zasobów wolnych (organizacje 
non-profit, społeczne organizacje ratownicze, wolontariusze). 

 
• ocena ryzyka 

 
Omówienie definicji ryzyka eksperckiego. Omówienie definicji ryzyka z uwzględnieniem 
czynnika P. Sandmana. Omówienie definicji oceny ryzyka zgodnie z: 
(1) PN-ISO 31000:2012 
(2) Decyzją PE i Rady nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności. 

 
Omówienie procesu identyfikacji i analizy ryzyka. Omówienie podatności ryzyka oraz 
barier systemowych i suplementowych. Omówienie kategorii ryzyka. Omówienie 
szacowania ryzyka z wykorzystaniem kryterium Savage'a. Omówienie sposobów 
postępowania z ryzykiem (unikanie ryzyka, redukcja ryzyka, transfer ryzyka, 
współdzielenie ryzyka, akceptacja ryzyka). Omówienie standardu zarządzania ryzykiem 
FERMA oraz indeksów ryzyka INFORM. Omówienie zdarzeń o dużych skutkach i niskim 
prawdopodobieństwie – HILP. 

 
• plany zarządzania kryzysowego 

 
Omówienie modułowego ujęcia planu zarządzania kryzysowego na przykładzie 
Krajowego Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK, cz A i B). Omówienie wykorzystania 
siatki zagrożeń, standardowych procedur operacyjnych (SPO) oraz identyfikacji 
modułów zadaniowych. Omówienie katalogu XXVI KPZK cz. B (2019) – zadania ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. 
 

Ćwiczenia: 
 

• (1) Case Study – wykorzystanie planu zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia 
terrorystycznego. Identyfikacja pomiotu wiodącego oraz pomiotów współpracujących w 
KPZK w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Identyfikacja katalogów i modułów właściwych 
dla tego zagrożenia. 
 

• (2) Case Study – aktywacja UMOL związana z COVID-19. Wskazanie sposobów aktywacji i 
działania UMOL w sytuacji repatriacji obywateli UE z krajów trzecich w związku z COVID-19 (I 
połowa 2020 r.). 

 


