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Publiczne zarzÈdzanie kryzysowe
w dziaïalnoĂci instytucji finansowych
Janusz Zawiïa-Nieděwiecki*, Antoni Rakoczy**
W wyniku ewolucji publicznego zarzÈdzania kryzysowego (od zapewniania bezpieczeñstwa
w kierunku gwarantowania komfortu ĝycia spoïecznego) instytucje finansowe sÈ stopniowo
uznawane za kluczowe dla Ăwiadczenia usïug publicznych w sytuacjach kryzysowych, tj. za tzw.
operatorów infrastruktury krytycznej pañstwa, a wobec tego coraz mocniej obciÈĝane nowymi
obowiÈzkami z zakresu publicznego zarzÈdzania kryzysowego. Przedstawione w artykule
projekty badawczo-wdroĝeniowe wprowadzÈ do sfery publicznego zarzÈdzania kryzysowego
podejĂcie metodyczne, analogiczne do zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym w sferze czysto biznesowej. W artykule pokazano: analogie publicznego zarzÈdzania kryzysowego i zarzÈdzania
ryzykiem operacyjnym; istotÚ logistyki spoïecznej, której czÚĂciÈ jest publiczne zarzÈdzanie
kryzysowe, oraz logikÚ metodycznego reagowania kryzysowego.
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Public crisis management in the activities of financial institutions
As a result of the evolution of public crisis management (from providing security to the
direction of guaranteeing the comfort of social life), financial institutions are gradually being
recognized as crucial for the provision of public services in emergency situations, ie. the
so-called “operators of critical infrastructure of the state”, and therefore increasingly charged
with new responsibilities, in the field of public crisis management. The article demonstrates
how R&D projects bring to the sphere of public crisis management methodological approach
similar to operational risk management in the sphere of purely business. The article presents:
analogies between public crisis management and operational risk management; the essence
of social logistics, which part consists the public crisis management; and methodical logic
emergency response.
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1. Wprowadzenie
Artykuï powstaï na tle dwóch projektów
badawczych finansowanych przez NCBiR
w zakresie badañ naukowych ib projektów
rozwojowych na rzecz obronnoĂci i bezpieczeñstwa pañstwa, których instytucjonalnymi beneficjentami sÈ: RzÈdowe Centrum Bezpieczeñstwa, Komenda Gïówna
Pañstwowej Straĝy Poĝarnej oraz Departament Ochrony LudnoĂci i ZarzÈdzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw WewnÚtrznych i Administracji, a realizowanych przez
Wydziaï ZarzÈdzania Politechniki Warszawskiej w konsorcjach z innymi podmiotami (Szkoïa Gïówna Sïuĝby Poĝarniczej,
Akademia Obrony Narodowej, Instytut
Naukowo-Badawczy Techniki Przeciwpoĝarowej oraz spóïka Medcore):
• projektu pt. Metodyka oceny ryzyka
wb ochronie infrastruktury krytycznej
pañstwa, prowadzonego od roku 2012
(zakoñczony w 2017 r.) w ramach umowy
z konkursu NCBiR 3/2012.
• projektu pt. Opracowanie i wykonanie
na potrzeby podmiotów administracji
publicznej i jednostek organizacyjnych
KSRG wysoko zaawansowanego narzÚdzia informatycznego wspomagajÈcego
planowanie cywilne i ratownictwo, prowadzonego od roku 2015 (zakoñczenie
w 2018 r.) w ramach umowy z konkursu
NCBiR 7/2015
Ustawa o zarzÈdzaniu kryzysowym (Dz.U.
2007 nr 89 poz. 590) oraz tzw. Unijny Mechanizm Ochrony LudnoĂci (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/
EU.), a takĝe analogiczne regulacje w USA
i Kanadzie, okreĂlajÈ nastÚpujÈce systemy
tzw. infrastruktury krytycznej pañstwa:
• zaopatrzenia w energiÚ, surowce energetyczne i paliwa;
• produkcji, skïadowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych, w tym rurociÈgi
substancji niebezpiecznych;
• transportowe;
• ïÈcznoĂci;
• sieci teleinformatycznych;
• finansowe;
• zapewniajÈce ciÈgïoĂÊ dziaïania administracji publicznej;
• zaopatrzenia w ĝywnoĂÊ;
• zaopatrzenia w wodÚ;
• ochrony zdrowia;
• ratownicze;
• zasobów dziedzictwa narodowego.
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Podmioty dziaïajÈce w obrÚbie tych systemów sÈ tzw. operatorami infrastruktury
krytycznej pañstwa i bÚdÈ coraz mocniej
obciÈĝane obowiÈzkami z zakresu publicznego zarzÈdzania kryzysowego (Skomra,
2018). Jak widaÊ z wykazu systemów infrastruktury krytycznej, bÚdÈ to teĝ instytucje
finansowe – w pierwszej kolejnoĂci banki
(prostÈ ilustracjÈ niech bÚdzie obowiÈzek
zapewnienia funkcjonowania wybranych
usïug bankowych, np. wypïat Ărodków,
albo odwrotnie – zawieszenia realizacji
zobowiÈzañ przez kredytobiorców, w trakcie np.b duĝej powodzi) (KoleĂnik, 2014).
Wymienione na wstÚpie projekty wprowadzÈ do sfery publicznej (uregulowanej
ustawÈ o zarzÈdzaniu kryzysowym) podejĂcie metodyczne, analogiczne do zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym w sferze czysto
biznesowej. W artykule przedstawiono:
• analogie publicznego zarzÈdzania kryzysowego i zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym przez podmioty gospodarcze;
• istotÚ ksztaïtujÈcej siÚ subdyscypliny
nauk o zarzÈdzaniu – logistyki spoïecznej, której czÚĂciÈ jest publiczne zarzÈdzanie kryzysowe;
• logikÚ metodycznego podejĂcia do identyfikacji zagroĝeñ, analizy i oszacowania
ryzyka, planowania zabezpieczeñ oraz
projektowania planów postÚpowania
kryzysowego.

2. Publiczne zarzÈdzanie kryzysowe
a zarzÈdzanie ryzykiem
operacyjnym
ZarzÈdzanie kryzysowe odnosi siÚ do
ryzyka, które przez konkretne zagroĝenia moĝe oddziaïywaÊ zakïócajÈco na
funkcjonowanie okreĂlonej spoïecznoĂci, np.b gminy, miasta, regionu czy kraju.
Warto wobec tego rozwaĝyÊ stopieñ analogii miÚdzy zarzÈdzaniem kryzysowym
ab zarzÈdzaniem operacyjnym w przedsiÚbiorstwie, które po pierwsze teĝ moĝe
byÊ postrzegane jako specyficzna spoïecznoĂÊ, a po drugie moĝe byÊ administratorem jednego z systemów infrastruktury
krytycznej pañstwa i odpowiadaÊ za jego
zawodnoĂÊ w ujÚciu Ustawy o zarzÈdzaniu
kryzysowym (Skomra, 2018; Dz.U. 2007
nrb89 poz. 590).
Z kolei ryzyko operacyjne to ryzyko
strat materialnych i reputacyjnych oraz
odpowiedzialnoĂci prawnej, wynikajÈcych
z niedostosowania lub zawodnoĂci proce-
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sów i niezbÚdnych dla nich zasobów (osobowych, materialnych, informacyjnych
ib finansowych), a powstajÈcych w wyniku
zakïóceñ bÚdÈcych nastÚpstwem oddziaïywania zagroĝeñ wewnÚtrznych i zewnÚtrznych (Zawiïa-Nieděwiecki, 2013, s. 62).
Wyartykuïowane w tej definicji czynniki
ryzyka sugerujÈ intencje, które w Ăwietle
teorii organizacji i zarzÈdzania moĝna ujÈÊ
nastÚpujÈco:
• moĝliwe sÈ okreĂlone zdarzenia
wewnÚtrzne i zewnÚtrzne zakïócajÈce
dziaïanie organizacji, tzn. naruszajÈce
prowadzenie procesów,
• procesy sÈ w okreĂlonym stopniu i zakresie podatne na zdarzenia zakïócajÈce,
• okreĂlone zasoby sÈ newralgiczne dla
utrzymania procesów,
• organizacja moĝe ponosiÊ prawnÈ odpowiedzialnoĂÊ za konsekwencje naruszenia procesów lub zasobów.
Do takich samych aspektów ryzyka
odwoïuje siÚ zarzÈdzanie kryzysowe.
Ryzyko operacyjne jest w swej istocie triadÈ zagadnieñ, na którÈ skïadajÈ
siÚ (Zawiïa-Nieděwiecki, 2013, s. 55–57):
samo ryzyko operacyjne, zapewnianie
bezpieczeñstwa w odniesieniu do zagroĝeñ wyraĝajÈcych to ryzyko w okreĂlonym
kontekĂcie spoïecznym i organizacyjnym oraz zapewnianie ciÈgïoĂci dziaïania
wbsytuacjach speïniania siÚ zagroĝeñ, czyli
materializowania siÚ ryzyka. Kluczowym
aspektem jest postulat zapewniania ciÈgïoĂci dziaïania pomimo zakïóceñ. Ryzyko
operacyjne w tym aspekcie jest zwiÈzane
z kwestiÈ horyzontu czasowego, w jakim
rozwaĝa siÚ planowane dziaïanie oraz
towarzyszÈce mu ryzyko ib wynikajÈce
zbtego zagroĝenia. JeĂli przyjmuje siÚ perspektywÚ odlegïego horyzontu czasowego,
wtedy jest to kwestia z zakresu dyscypliny
ekonomia, natomiast jeĂli przyjmuje siÚ
perspektywÚ bliskiego horyzontu czasowego, jest to kwestia z zakresu dyscypliny
nauk o zarzÈdzaniu, a ryzyko operacyjne
jest rozwaĝane jako ryzyko niedostatecznej
skutecznoĂci dziaïania zb perspektywy celu
operacyjnego (bieĝÈcego) tego dziaïania.
W tym ujÚciu ryzyko operacyjne polega
na moĝliwoĂci niespeïnienia oczekiwañ
technicznych, efektywnoĂci lub kwalifikacji, abtakĝe umyĂlnego popeïnienia szkody.
Stanowi wiÚc ono o tym, na ile wewnÚtrzne
procesy organizacyjne sÈ doĂÊ skuteczne,
wbtym odporne na zakïócenia, aby organizacja mogïa realizowaÊ swe cele.
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LogicznÈ konsekwencjÈ uĂwiadomienia, zidentyfikowania i oceny ryzyka jest
poszukiwanie rozwiÈzañ zabezpieczajÈcych
i naprawczych. W szczególnoĂci wart podkreĂlenia jest synergiczny zwiÈzek zagadnieñ zapewniania bezpieczeñstwa i zapewniania ciÈgïoĂci dziaïania. Z perspektywy
zadañ stawianych zapewnianiu ciÈgïoĂci
dziaïania wszelkie poczynania na rzecz
bezpieczeñstwa majÈ charakter prewencji.
Z kolei z perspektywy zapewniania bezpieczeñstwa rozwiÈzania ciÈgïoĂci dziaïania
sÈ reakcjÈ naprawczÈ wobec nieskutecznej
ochrony. Wynika z tego takĝe rola racjonalnego przypisywania znaczenia z jednej
strony zapewnianiu bezpieczeñstwa, gdy
lepiej nie dopuszczaÊ do zakïóceñ, a z drugiej poszukiwaniu zastÚpczych warunków
ciÈgïoĂci dziaïania, gdy ochrona jest nieracjonalna ekonomicznie lub nieskuteczna.
Oba te elementy, osadzone w rozwiÈzaniach jakoĂciowego staïego doskonalenia,
zapewniajÈ organizacji elastycznoĂÊ wobec
ryzyka, które w warunkach rosnÈcej konkurencji na rynku takĝe roĂnie.
Z aktualnej teorii i praktyki tak pojmowanego zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym wynika teĝ wiele sugestii pod adresem publicznego zarzÈdzania kryzysowego
(Zawiïa-Nieděwiecki, 2014).
Prawidïowa analiza i ocena ryzyka
powinna uwzglÚdniaÊ jego dynamicznÈ
strukturÚ i to w dwóch aspektach. Pierwszym jest ciÈg logiczny biegnÈcy od przyczyn zdarzeñ krytycznych, przez mechanizm ich speïniania siÚ, po ostateczne
speïnienie czyli skutki. Ryzyko w gruncie
rzeczy dostrzega siÚ bowiem przez (ZawiïaNieděwiecki, 2013).
• zagroĝenia, które stanowiÈ o przyczynowym obrazie ryzyka,
• interakcjÚ tych zagroĝeñ z podatnoĂciami podmiotu, który doĂwiadcza
ryzyka, co stanowi istotÚ mechanizmu
speïniania siÚ ryzyka,
• skutki speïniania siÚ ryzyka.
Postrzeganie ryzyka silnie zaleĝy od
perspektywy strony nim dotkniÚtej. RównoczeĂnie nie sÈ to wszystkie przesïanki
relatywizacji spojrzenia na ryzyko. W ujÚciu
przyczynowym bardziej niĝ w ujÚciu skutkowym moĝna mówiÊ o obiektywnym definiowaniu ryzyka, poniewaĝ w tym ujÚciu
jest badany mechanizm jego powstawania
i moĝna precyzyjnie opisaÊ jego cechy. Od
strony skutków ryzyko postrzegane jest juĝ
natomiast wyraěnie subiektywnie, gdyĝ to
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samo zdarzenie moĝe rodziÊ skutki o róĝnych konsekwencjach dla róĝnych podmiotów o nawet podobnym profilu dziaïalnoĂci
i umiejscowieniu.
Wpïywanie na ryzyko operacyjne, tj.
reagowanie organizacji na zidentyfikowane ryzyko, moĝe polegaÊ na oddziaïywaniu na jego przyczyny, mechanizm
speïniania siÚ go lub jego skutki. Dziaïanie takie odbywa siÚ wb kontekĂcie istoty
samego ryzyka ibmoĝliwoĂci oddziaïywania
na nie oraz wbkontekĂcie zdolnoĂci organizacji do podjÚcia siÚ takiego oddziaïywania,
czy to wb znaczeniu dysponowania wïaĂciwymi Ărodkami/narzÚdziami, czy posiadania odpowiednich umiejÚtnoĂci. Sytuacja
taka na ogóï jest pozytywnie dynamiczna,
tzn. coraz lepsze poznawanie ryzyka oraz
praktykowanie oddziaïywania na nie daje
organizacji doĂwiadczenie, które zwiÚksza
skutecznoĂÊ ograniczania ryzyka.
Wbrew pozorom nie zakïada siÚ automatycznej wyĝszoĂci dziaïañ prewencyjnych
nad naprawczymi. Ocena i dobór dziaïañ
dokonywane sÈ przy wykorzystaniu kryteriów ekonomicznych – niekiedy racjonalnym
podejĂciem do ryzyka jest naprawianie jego
skutków, a nie zapobieganie im. Pierwszy
rodzaj oddziaïywania okreĂla siÚ mianem
zapewniania bezpieczeñstwa operacyjnego,
drugi zaĂ zapewnianiem ciÈgïoĂci dziaïania.
Oddziaïywania obu rodzajów bazujÈ na analizie ryzyka, jego przyczyn i skutków, ale
takĝe na analizie istoty dziaïania organizacji, zwiÈzanego z danym przejawem ryzyka.
Na praktykÚ zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym istotny wpïyw ma silny zwiÈzek
tego ryzyka z zasobami organizacji. Ich niedostatek, zbyt maïa dostÚpnoĂÊ lub niska
jakoĂÊ sÈ w praktyce dziaïania organizacji
postrzegane jako zagroĝenia, natomiast
pewnoĂÊ dysponowania tymi zasobami
na odpowiednim poziomie i o odpowiedniej jakoĂci jest postrzegana jako przejaw
bezpieczeñstwa. W intuicyjnym odbiorze
bezpieczeñstwo jest kojarzone z rodzajem
zasobu i fakt ten czÚsto znajduje odzwierciedlenie organizacyjne – zarzÈdzanie
ryzykiem operacyjnym jest dzielone na:
ochronÚ fizycznÈ (i technicznÈ), bezpieczeñstwo osobowe, bezpieczeñstwo informacji i systemów informatycznych oraz
zapewnianie ciÈgïoĂci dziaïania.
Oczekiwanie bezpieczeñstwa implikuje
rozwiÈzania, których zasadniczym celem
jest prewencja polegajÈca na dostrzeganiu
czynników zagroĝeñ, monitorowaniu cha-
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rakterystycznych i typowych symptomów
ich aktywizowania siÚ oraz zapobieganiu
ich interakcji z systemem dziaïania organizacji lub z jej otoczeniem. JeĂli te posuniÚcia zawodzÈ i dochodzi do zakïócenia dziaïalnoĂci organizacji, to przychodzi czas na
zaplanowanÈ i zorganizowanÈ aktywnoĂÊ
naprawczÈ jako zdolnoĂÊ do utrzymywania
ciÈgïoĂci dziaïania (Zawiïa-Nieděwiecki,
2013, s. 91–92).
Ryzyko, jakiemu podlega organizacja,
jest bezpoĂredniÈ konsekwencjÈ prowadzonego dziaïania, którego koniecznoĂÊ
i sens wynikajÈ ze Ăwiadomej decyzji co
do potrzeby i kierunku takiego dziaïania.
Dopiero ono ma charakter ryzykowny.
Zagroĝenia, jako formy przejawiania siÚ
ryzyka, sÈ przedmiotem analizy pod kÈtem
ich ewentualnego wpïywu na organizacjÚ
i sÈ potencjalnymi zjawiskami, na które
nakierowane sÈ: obserwacja przesïanek
zaistnienia zakïóceñ oraz dziaïania prewencyjne dokonywane w celu zapobieĝenia
interakcji zagroĝenia z systemem dziaïania
organizacji (jej podatnoĂciami). Z kolei
to zakïócenia (speïnienie siÚ zagroĝeñ)
sÈ faktycznym obiektem dziaïañ okreĂlanych mianem szeroko rozumianej polityki
zapewniania ciÈgïoĂci dziaïania. Gdy dane
zagroĝenie oddziaïuje na system dziaïania
organizacji lub jego otoczenie, a system
staje siÚ podatny na to oddziaïywanie, ma
siÚ do czynienia z zakïóceniem. Wobec tego
postÚpowanie sïuĝÈce zapewnianiu ciÈgïoĂci dziaïania jest podobne do postÚpowania
sïuĝÈcego zabezpieczaniu przed zagroĝeniami. Róĝni je relacja czasowa i charakter
oddziaïywania wobec zagroĝenia, któremu
majÈ przeciwdziaïaÊ zabezpieczenia i które
ma byÊ ograniczane w wyniku postÚpowania zapewniania ciÈgïoĂci dziaïania. Oba
uzupeïniajÈ siÚ.

3. Publiczne zarzÈdzanie kryzysowe
a logistyka spoïeczna
Fenomenem logistyki spoïecznej, a wiÚc
zjawiskiem (zagadnieniem) wyróĝniajÈcym
tÚ problematykÚ, jest usïuga publiczna,
wb której istocie tkwi nie tylko mechanizm
funkcji dostarczania tej usïugi, lecz takĝe
zbiór wartoĂci zwiÈzanych z kwestiami: spoïecznej integracji, sprawiedliwym spoïecznie podziaïem dóbr skoñczonych, ochronÈ
„sïabszych” w spoïeczeñstwie, spoïecznej
solidarnoĂci wobec zagroĝeñ przekraczajÈcych zdolnoĂÊ reagowania jednostki.
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Dopiero w nastÚpnej kolejnoĂci brane sÈ
pod uwagÚ zagadnienia sprawnego zarzÈdzania, a wiÚc: skutecznoĂci, sprawnoĂci,
efektywnoĂci (Kisilowski i Zawiïa-Nieděwiecki, 2016, s. 337–351).
WïaĂciwa hierarchia wartoĂci powinna
byÊ punktem wyjĂcia ustalenia zakresu
usïugi powszechnej (usïugi uĝytecznoĂci
publicznej), którÈ pañstwo przez swoje
organy – w ramach zadañ logistyki spoïecznej – ma obowiÈzek ĂwiadczyÊ obywatelom.
To zakres usïug i dziaïañ, na które moĝe
liczyÊ obywatel na co dzieñ, a szczególnie
wtedy, gdy on lub caïa spoïecznoĂÊ, do której naleĝy, znajdzie siÚ w sytuacji kryzysowej. Istotne dla prawidïowego okreĂlenia
tego zakresu jest zdefiniowanie pojÚcia
infrastruktury krytycznej, czyli systemów
oraz wchodzÈcych w ich skïad – powiÈzanych ze sobÈ funkcjonalnie – obiektów,
urzÈdzeñ ibusïug kluczowych dla: po pierwsze jakoĂci ĝycia spoïecznego i indywidualnego, abpo drugie dla bezpieczeñstwa pañstwa ibjego obywateli, zarówno w warunkach
stabilnych, jak i w sytuacjach wystÚpujÈcego
zagroĝenia (Koĝuch i Koĝuch, 2011).
Wedïug Traktatu Lizboñskiego odpowiedzialnoĂÊ za podejmowanie wszelkich
dziaïañ zmierzajÈcych do ochrony ludnoĂci, mienia oraz Ărodowiska naturalnego
wbsytuacjach zagroĝeñ, w tym prowadzenie
dziaïañ ratowniczych, spoczywa na poszczególnych pañstwach czïonkowskich. Zadaniem Unii jest wspieranie wspóïpracy operacyjnej krajowych sïuĝb ochrony ludnoĂci
na terytorium Unii oraz zwiÚkszania spójnoĂci dziaïañ miÚdzynarodowych. DziaïalnoĂÊ ta nosi nazwÚ Unijnego Mechanizmu
Ochrony LudnoĂci (UMOL).

4. Metodyczne podejĂcie
do publicznego zarzÈdzania
kryzysowego
Opracowana, w wyniku pierwszego
zb projektów wymienionych na poczÈtku
artykuïu, metodyka oceny ryzyka w publicznym zarzÈdzaniu kryzysowym opiera siÚ na
modelu zïoĝonym z wzajemnie powiÈzanych moduïów, realizujÈcych procesy skïadajÈce siÚ na przygotowanie, przeprowadzenie oraz wykorzystanie oceny ryzyka. Za
podstawÚ do budowy modelu oceny ryzyka
przyjÚto podejĂcie systemowe, nakazujÈce traktowanie poszczególnych komponentów modelu oceny ryzyka (moduïów),
jako zbioru wyodrÚbnionych z otoczenia
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i wzajemnie powiÈzanych elementów. Na
metodykÚ oceny ryzyka skïadajÈ siÚ z nastÚpujÈce moduïy: M1 – organizacja pracy
zespoïu oceny ryzyka, M2 – charakterystyka
podmiotu chronionego, M3 – wyznaczanie
podsystemów i grup zasobów infrastruktury
krytycznej pañstwa, M4 – obliczanie zmiennych ryzyka, M5 – identyfikacja zagroĝeñ
(M5a) oraz analiza i oszacowanie ryzyka
(M5b), M6 – kryteria akceptowalnoĂci
ryzyka, M7 – uwzglÚdnianie zaleĝnoĂci
wb ocenie ryzyka oraz prognozowanie rozprzestrzeniania siÚ zagroĝeñ, M8 – ustalanie kryteriów przejĂcia zagroĝenia w sytuacjÚ kryzysowÈ, M9 – sprawozdawczoĂÊ
ib miÚdzyszczeblowe przekazywanie oceny
ryzyka. Uzupeïnia je quasi moduï zarzÈdzania wiedzÈ o ryzyku w zarzÈdzaniu kryzysowym (Kosieradzka i Zawiïa-Nieděwiecki,
2016, rozdz. 6).

5. Zakoñczenie
Istnieje wyraěna analogia miÚdzy zarzÈdzaniem kryzysowym (odnoszonym do
spoïecznoĂci funkcjonujÈcej w ramach
pewnego obszaru administracyjnego z jego
organami wïadzy publicznej odpowiedzialnej za to zarzÈdzanie) a zarzÈdzaniem ryzykiem operacyjnym w ramach pojedynczego
przedsiÚbiorstwa. ½ródïem tej analogii sÈ
koncepcje zarzÈdzania, w Ăwietle których
przedsiÚbiorstwo jest zawsze odzwierciedleniem struktur i mechanizmów spoïecznych,
poniewaĝ jest powoïane i uformowane
przez ludzi oraz dziaïa dla ludzi. Dlatego
teĝ dobre praktyki Ărodowiska podmiotów
gospodarczych, dotyczÈce poszczególnych
elementów triady „Ryzyko–Bezpieczeñstwo–CiÈgïoĂÊ”, powinny byÊ rozwaĝane
i uwzglÚdniane na potrzeby opracowania
dokumentów planistycznych zwiÈzanych
zb systemami zarzÈdzania kryzysowego
ib relacji miÚdzy tymi systemami. Róĝnica
miÚdzy tymi rodzajami zarzÈdzania polega
tylko na tym, ĝe pojedyncza organizacja
(przedsiÚbiorstwo), w przypadku ryzyka
operacyjnego, jest Ărodowiskiem duĝo bardziej jednorodnym niĝ spoïecznoĂÊ, którÈ
chroni siÚ przed kryzysami. Charakteryzowanie ryzyka (w ujÚciu przyczynowym,
podatnoĂci i skutkowym), jego ocena oraz
tok postÚpowania prewencyjnego i naprawczego sÈ natomiast co do zasady toĝsame.
Podobne teĝ sÈ reguïy zarzÈdzania ibtworzenia struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za panowanie nad ryzykiem. Szcze-
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gólnie istotny w analizie ryzyka jest podziaï
na perspektywÚ przyczyn i podatnoĂci oraz
perspektywÚ skutków. UjÚcie przyczynowe
pozwala na systematyczne wprowadzanie
zabezpieczeñ przed ryzykiem ib doskonalenie praktyki bieĝÈcego dziaïania uwzglÚdniajÈcego istnienie ryzyka. UjÚcie skutkowe
pozwala zaĂ na systematyczne przygotowywanie sposobów i zasobów postÚpowania naprawczego na wypadek zaistnienia
sytuacji kryzysowych. W szczególnoĂci zaĂ
w zarzÈdzaniu kryzysowym warto poszukiwaÊ analogii do zarzÈdzania ryzykiem
operacyjnym co do nastÚpujÈcych ustaleñ
(Kosieradzka i Zawiïa-Nieděwiecki, 2016,
s. 96–104, 133–136):
1. ZarzÈdzanie ryzykiem operacyjnym
rozumiane jako triada „Ryzyko operacyjne–Bezpieczeñstwo–CiÈgïoĂÊ dziaïania” jest kwintesencjÈ zarzÈdzania,
podejmujÈc w samej swej istocie kwestie
skutecznoĂci, sprawnoĂci i efektywnoĂci
dziaïania organizatorskiego.
2. ZarzÈdzanie zapewnianiem ciÈgïoĂci
dziaïania jest czÚĂciÈ nauki o zarzÈdzaniu o docelowej roli i wartoĂci analogicznej do znaczenia teorii niezawodnoĂci
wbdziedzinie nauk technicznych.
3. Z perspektywy spoïecznej zarzÈdzanie
zapewnianiem ciÈgïoĂci dziaïania, odnoszone do pojedynczej organizacji, uzupeïnia teoriÚ zarzÈdzania kryzysowego
przypisanÈ do skali regionalnej lub krajowej.
4. ZarzÈdzanie zapewnianiem ciÈgïoĂci dziaïania jest równoczeĂnie przeciwdziaïaniem ryzyku operacyjnemu.
Pozostaje przy tym w zwiÈzku z pozostaïymi obszarami takiego przeciwdziaïania, tj. zarzÈdzaniem zapewnianiem
bezpieczeñstwem i zarzÈdzaniem jakoĂciÈ. Poniewaĝ ryzyko operacyjne jest
wyrazem niedoskonaïoĂci organizacji,
to zarzÈdzanie zapewnianiem ciÈgïoĂci
dziaïania jest jednÈ z dróg doskonalenia
organizacji i w tym sensie wpisuje siÚ
wbszerokie rozumienie zarzÈdzania przez
jakoĂÊ.
5. Modelowe reagowanie na moĝliwoĂÊ
zaistnienia zakïóceñ sprowadza siÚ do
czterech postaw reagowania, zwanych:
tolerowaniem, monitorowaniem, zapobieganiem i planowaniem.
6. ZarzÈdzanie zapewnianiem ciÈgïoĂci
dziaïania jest procesem, który wymaga
przypisania dedykowanej struktury organizacyjnej, okreĂlenia zasad dziaïania,
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zadañ i odpowiedzialnoĂci oraz przydzielenia zasobów.
ZarzÈdzanie zapewnianiem ciÈgïoĂci
dziaïania wymaga staïego doskonalenia
rozwiÈzañ, czego powodem jest zmiennoĂÊ wewnÚtrzna organizacji, jej procesów i zasobów, oraz zmiennoĂÊ otoczenia
zewnÚtrznego i jego oddziaïywania na
organizacjÚ. Waĝnym elementem tego
doskonalenia jest systematyczne gromadzenie uporzÈdkowanej wiedzy o zjawiskach
zagroĝeñ, o zaistniaïych zakïóceniach,
a wb tym kontekĂcie ocena stosowanych
dotÈd i dostÚpnych wb przyszïoĂci rozwiÈzañ zaradczych. Podobnie istotne jest Êwiczenie (testowanie) sprawnoĂci organizacji
w rozwiÈzywaniu sytuacji krytycznych na
drodze symulowania sytuacji pojawienia
siÚ zakïóceñ.
Omówione kwestie, tj. problematyka
logistyki spoïecznej oraz publicznego zarzÈdzania kryzysowego, powinny znaleěÊ siÚ
wb krÚgu zainteresowañ Ărodowiska instytucji finansowych, w tym organów nadzoru
nad rynkiem finansowym, gdyĝ instytucje
te sÈ w interpretacji UMOL czÚĂciÈ infrastruktury krytycznej pañstwa i stopniowo
powinny podjÈÊ zadania publiczne jako
operatorzy tej infrastruktury. BiorÈc pod
uwagÚ dorobek ostatnich lat w zakresie
rekomendacji dobrych praktyk zarzÈdzania
ryzykiem operacyjnym w tych instytucjach,
nie powinna to byÊ terra incognita.
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