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Zarządzanie kryzysowe rozwijało się na bazie doświadczeń wielu pokoleń.  
Od zarania dziejów człowiek był narażony na zagrożenie w wymiarze 
jednostkowym, lokalnym, narodowym oraz międzynarodowym. 

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej jest integralną częścią 
bezpieczeństwa narodowego. Spełnia zasadniczą rolę w rozwiązywaniu – pod 
presją czasu – sytuacji kryzysowych, wiążących się z ryzykiem, napięciem  
groźnych dla bezpieczeństwa. Polega na przeciwdziałaniu zagrożeniom, 
przygotowaniu się na wypadek ich wystąpienia oraz utrzymaniu lub przywracaniu 
stabilizacji. Zarządzanie kryzysowe jest działaniem celowym, realizowanym przez 
organy władzy na wszystkich szczeblach organizacji państwa, angażującym 
wykwalifikowane organizacje, inspekcje, straże, a także ludność. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku definiuje i określa zarządzanie  
jako: Działalność administracji publicznej będąca elementem kierowania 
bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom 
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nią kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 
oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. 

W literaturze dotyczącej zarządzania kryzysem można znaleźć wiele definicji 
zarządzania kryzysowego, według których jest to: 

 reagowanie na nadciągający lub trwający kryzys i usuwani jego skutków  
w cyklu zdarzeń i czynności, od przewidywania i planowania antykryzysowego 
wraz z reagowaniem na codzienne zdarzenia, aż po zakończenie odbudowy 
ze zniszczeń (przygotowanie, reagowanie, odbudowa); 

 całokształt rozwiązań systemowych w sferze ochrony ludności, wypełnianych 
przez władze publiczne wszystkich szczebli, we współdziałaniu  
z wyspecjalizowanymi organizacjami i innymi sytuacjami w celu zapobiegania 
sytuacjom niebezpiecznym stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia 
obywateli oraz środowiska; 

 proces decyzyjny zmierzający do wyboru racjonalnej strategii przeciwdziałania 
realnym i/lub potencjalnym sytuacjom kryzysowym; sposób zarządzania 
specyficznymi zasobami systemu zapewniający powrót do stanu normalnego 
ze stanu kryzysu lub utrzymania tego stanu mimo wystąpienia symptomów 
sytuacji kryzysowej. 

Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych definicji można stwierdzić, iż celem 
zarządzania kryzysowego jest zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń oraz 
sprawne i skuteczne przeprowadzenie działań w razie ich wystąpienia. Sprawność  
i skuteczność zależna jest w dużym stopniu od umiejętności, kompetencji oraz wiedzy 
osób kierujących działaniami, jak i jednostek biorących udział w akcjach ratowniczych. 
Sprawność to zdolność do osiągania zaplanowanych celów, a skuteczność to stopień 
osiągnięcia. 

Jeżeli chodzi o istotę zarządzania kryzysowego to jest to formułowanie celów 
działania, planowanie, pozyskiwanie i organizowanie zasobów (ludzkich i rzeczowych), 
dowodzenie oraz kontrola, co stanowi podstawowe funkcje zarządzania. 

 
 

 



Złożoność problematyki zarządzania kryzysowego wynika z konieczności 
podjęcia działań adekwatnych do zagrożeń przed jego zaistnieniem. Inaczej mówiąc, 
sens zarządzania kryzysowego sprowadza się do działań, które nie dopuszczą do 
utworzenia się sytuacji kryzysowych. Dlatego też duży nacisk trzeba położyć na 
przygotowanie na wypadek wystąpienia potencjalnych zagrożeń, planowanie działań, 
podział odpowiedzialności i kompetencji, technologie, zagospodarowanie przestrzenne 
i systemy zabezpieczeń. 

Identyfikacja teorii i praktyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych, to wiodący 
temat monografii, przedstawiony w artykułach, których autorzy, wywodzący się  
z środowisk naukowych i zawodowych, prezentują swoje teoretyczne i praktyczne 
wnioski z badań, a szczególnie z działań w sytuacjach zagrożeń. 

Mam nadzieję, że tematyka, a szczególnie treści materiałów, stanowić będą 
źródło wiedzy dla kręgu ludzi nauki, studentów i pracowników administracji 
realizujących zadania zarządzania kryzysowego. 
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