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Identification and reduction of inhibitors in systems communications crisis management 

Streszczenie: W artykule przestawiono unika-
towy materiał dotyczący inhibitorów (elemen-
tów blokujących, spowalniaczy) w systemach 
łączności, na okoliczność wystąpienia sytuacji 
kryzysowych. Prezentowane wyniki badań 
uzyskano w ramach realizacji projektu FREESIC 
(ang. Free Secure Interoperable Communica-
tion). Celem badań było opracowanie platformy 
komunikacyjnej dedykowanej w obszar zarzą-
dzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem fazy reagowania. Metodologia badań 
bazuje na podejściu holistycznym, względnie 
rzadko stosowanym w projektowaniu syste-
mów łączności dla zarządzania kryzysowego. 
Badania zrealizowano na dwóch grupach inte-
resariuszy. Pierwszą grupę stanowili tzw. użyt-
kownicy końcowi (ang. end-users), zaś drugą 
grupę stanowili eksperci w zakresie łączności. 
Wyniki badań naukowych zrealizowanych w 
ramach projektu FREESIC wskazują zarówno na 
przesyt jak i deficyt informacyjny, szczególnie w 
fazie reagowania. Potwierdzili taką diagnozę 
wszyscy konsorcjanci biorący udział w projekcie 
(9 podmiotów, z 6 krajów europejskich). Sytu-
acja taka wymaga natychmiastowych działań 
naprawczych, aby poprzez niedomagania w 
sferze komunikacji nie powstawały nowe za-
grożenia dla życia i zdrowia ludzi. Ważne jest 
również, aby decyzje podejmowane w zarzą-
dzaniu kryzysowym były obarczone jak naj-
mniejszym ryzykiem. Zasadnicze rekomendacje 
wynikające z badań naukowych, zrealizowa-

Abstract. Unique material concerning inhibi-
tors (blocking elements, deceleration ele-
ments) in communication systems in case of 
happening crisis situation is presented in the 
article. The presented results were obtained 
within the framework of the project FREESIC 
(Free Secure Interoperable Communication). 
The aim of the research was to develop a 
communication platform dedicated to the 
area of crisis management, with particular 
emphasis on the response phase. Research 
methodology is based on a holistic approach, 
relatively rarely used in the design of commu-
nication systems for crisis management. The 
research was carried out on two groups of 
stakeholders. The first group consisted of end-
users, while the second group consisted of 
experts in the field of communications. The 
results of research carried out in the frame-
work of the project FREESIC indicate both 
satiety and information deficit, especially in 
the response phase. They confirmed the 
diagnosis of all consortium members involved 
in the project (9 bodies from 6 European 
countries). This situation requires immediate 
corrective action, because due to deficiencies 
in the sphere of communication are not being 
produced new threats to human life and 
health. It is also important that decisions 
taken in crisis management have a minimal 
level of risk. The principal recommendations 
arising from the research carried out in the 

                                                           
  Katedra Bezpieczeństwa Narodowego/ Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim 



Identyfikacja i redukcja inhibitorów w systemach łączności w zarządzaniu kryzysowym 

 370 

nych w ramach międzynarodowego konsor-
cjum jednoznacznie wskazują, aby już na etapie 
projektowania, uwzględniać w większym niż 
dotychczas zakresie bariery pozatechniczne.   
 
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, komu-
nikacja, inhibitory, faza reagowania 

framework of an international consortium 
clearly show that already at the design stage, 
a greater range of non-technical barriers 
should be taken into account. 
 
Key words: crisis management, communica-
tion, inhibitors, response phase. 
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WSTĘP 

Lawinowo postępujący stopień złożoności współczesnych procesów zarządza-

nia kryzysowego implikuje coraz większe wymagania na systemy wspomagające 

rozwiązywanie złożonych problemów zarządczych. Dotychczas stosowane podej-

ścia wymagają permanentnego doskonalenia, w tym wytworzenia układu nadąż-

nego, za tym co oferują dojrzałe teorie naukowe.  Artykuł dotyczy identyfikowania 

i pokonywania inhibitorów w zakresie komunikacji na okoliczność wystąpienia 

sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwypukleniem fazy reagowania. 

Merytoryczna wartość artykułu, to przede wszystkim interpretacja unikato-

wych wyników badań dotyczących wymagań użytkowników na lepszą niż dotych-

czas platformę komunikacyjną dla zarządzania kryzysowego. Badania zrealizowano 

na dwóch grupach interesariuszy. Pierwszą grupę stanowili tzw. użytkownicy koń-

cowi (ang. end-users), zaś drugą grupę stanowili eksperci w zakresie łączności 

(tzw. PPDR). PPDR to określenie dla wszystkich wymienionych służb poprzez Mię-

dzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU, agencję Organizacji Narodów Zjedno-

czonych). Głównym zadaniem PPDR jest ochrona bezpieczeństwa publicznego i 

ochrona przed katastrofami. Publiczne Organizacje Bezpieczeństwa (PSO) są nie-

zbędną strukturą społeczeństwa i każdego narodu.  

Zazwyczaj definiowane są następujące rodzaje interakcji komunikacyjnej mię-

dzy obywatelami oraz organizacjami ratunkowymi, a obywatelami zaangażowa-

nymi w zdarzenie o charakterze kryzysowym: dwukierunkowa komunikacja po-

między poszczególnymi obywatelami i PPDR,  wielokierunkowa komunikacja we-

wnątrz i pomiędzy różnymi PPDR, dwukierunkowa/wielokierunkowa komunikacja 

między PPDR i społeczeństwem, grupą obywateli bądź wszystkimi obywatelami, 

dwukierunkowa/wielokierunkowa komunikacja między obywatelami.  
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Wynikami badań upublicznianymi w tym artykule mogą być zainteresowani 

eksperci dziedzinowi – projektanci, specjaliści zajmujący się problematyką zarzą-

dzania kryzysowego, w szczególności systemami łączności dedykowanymi, kon-

struowanymi, zestawianymi i eksploatowanymi na okoliczność wystąpienia sytu-

acji kryzysowych (Wykres 1).  

 

Wykres 1.  Liczba inhibitorów zidentyfikowana w poszczególnych domenach.  

Źródło: opracowanie własne. 

Po analizie sformułowano istotne zagregowane inhibitory (Wykres 2). 

 

Wykres 2. Liczba zagregowanych inhibitorów zidentyfikowana w poszczególnych domenach.  

Źródło: opracowanie własne 
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Novum artykułu przejawia się w:  

1. Wyeksponowaniu trudnomierzalnych aspektów, które zazwyczaj nie są 

uwzględniane przez konstruktorów systemów łączności dla zarządzania 

kryzysowego; 

2. Połączeniu problemów z domen, które niezwykle rzadko są zestawiane w 

praktyce konturowania systemów łączności dla zarządzania kryzysowego 

(istotne sprzężenia, korelacje, koincydencje, związki przyczynowo skut-

kowe). Poszczególne inhibitory przyporządkowano do jednej z sześciu 

domen: technicznej, procesowej, kulturowej i praktycznej, finansowej i 

komercyjnej, prawnej, bezpieczeństwa; 

3. Identyfikacji unikatowych mechanizmów powstawania inhibitorów w 

konstruowaniu systemów łączności, ze szczególnym uwzględnienie spe-

cyfiki fazy reagowania. 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU FREESIC 

Projekt Free Secure Interoperable Communication (FREESIC) dotyczy zorgani-

zowania lepszej niż aktualnie istniejącej komunikacji mobilnej na okoliczność wy-

stąpienia sytuacji kryzysowych. Konkretyzując - chodzi o komunikację mobilną, 

online, w fazie reagowania. FREESIC to projekt, w ramach Siódmego Programu 

Ramowego (7PR), który był finansowany przez Komisję Europejską od 2012. Kon-

cept na realizację projektu FREESIC został wypracowany podczas realizacji wcze-

śniejszego projektu europejskiego - SECRICOM - Seamless Communication for 

Crisis Management. Projekt SECRICOM skupiał się na skonstruowaniu systemu 

łączności odpornego na celową działalność destrukcyjną przy zachowaniu wysokiej 

jakości usług. Więcej na temat projektu SECRICOM, m.in. w: [Zych 2012, 65-80; 

Zych, Wojciechowicz 2012, 351-358, Wojciechowicz 2012, 101-110].  

Konsorcjum, które zrealizowało badania w ramach projektu FREESIC to sześć 

krajów europejskich reprezentowanych przez dziewięć wiodących podmiotów  

w dziedzinie opracowywania i wdrażania tego typu platform komunikacyjnych. 

Konsorcjanci to uznane za wiodące w Europie podmioty komercyjne specjalizujące 

się w opracowywaniu, eksploatowaniu systemów łączności w sytuacjach kryzyso-

wych, jak również uznawani eksperci, przedstawiciele ośrodków naukowych: Briti-

sh Association of Public Safety Communication Officers (Wielka Brytania), NEXTEL 

S.A. (Hiszpania), Centre de Communiacations du Gouvernement (Luksemburg),  
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National Security Authority of the Slovak Republic (Słowacja), Ardaco a.s. (Słowa-

cja), Pramacom (Czechy), Universite du Luxembourg (Luksemburg), World Consult 

(Słowacja). ITTI (Polska). 

Celem projektu FREESIC było opracowanie platformy komunikacyjnej dedyko-

wanej w obszar zarządzania kryzysowego. Projekt FREESIC istotnie odróżnia się od 

innych tego typu projektów z kilku powodów: 

1. Wyniki projektu zorientowane są na istotne zwiększenie możliwości ra-

towania życia i zdrowia ludzi. Naczelna idea przyświecająca konstrukto-

rom nowego systemu bazowała na traktowaniu życia i zdrowia człowieka 

jako wartości najwyższej, najważniejszej, niezamienialnej na żadną inną 

„walutę”; nieprzeliczalną na żaden inny wskaźnik. 

2. Koncentruje się na fazie reagowania, a więc jednej z czterech faz zarządza-

nia kryzysowego – fazie najbardziej dynamicznej, nieprzewidywalnej, obar-

czonej dużym ryzykiem, temporalnymi trudnościami z interoperacyjnością; 

wymagającej sprawnej, na jak najwyższym poziomie niezawodnej łączności, 

postrzeganej jako specyficzny układ nerwowy, bez którego nie jest możliwa 

dobra koordynacja działań i racjonalne podejmowanie decyzji. 

3. Uwzględnia unikatowe doświadczenia wszystkich członków konsorcjum, 

dobre praktyki, pozytywne wzorce oraz lessons learned (uczenie się z do-

świadczeń) w zakresie zapewnienia łączności w fazie reagowania. 

4. Uwzględnia perspektywę podmiotów, które faktycznie są zaangażowane 

w reagowanie kryzysowe, co implikuje szereg problemów z interopera-

cyjnością w kilku relacjach komunikacyjnych, np.: komunikacją z obywate-

lem, komunikacją między służbami, komunikacją między jednostkami 

administracji, komunikacją poza i z poza kraju. 

ISTOTA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM 

Teoria zarządzania kryzysowego ciągłe ewoluuje pod wpływem analiz, wypra-

cowanych wniosków i skutków z różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych. Zarządza-

nie kryzysowe powstało w wyniku doświadczeń empirycznych i kształtowało się  

w ciągu ostatnich kilkuset lat, gdy ludzie byli zmuszeni niwelować wiele różnych 

negatywnych zdarzeń w wymiarach jednostkowych, lokalnych, narodowych oraz 

międzynarodowych. 
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Wnioski z doświadczeń (prowadzonych badan empirycznych) i uzyskanych  

w różnych sytuacjach kryzysowych, umożliwiają sformułowanie stwierdzenia, że 

prawie wszyscy ludzie pragną żyć i pracować w uporządkowanym otoczeniu i śro-

dowisku bezpieczeństwa. Pojedynczy ludzie i całe społeczności osiągając cele ży-

ciowe dążą przede wszystkim do tego, aby: 1) Skutecznie zapobiegać niebezpiecz-

nym i nieprzyjemnym zdarzeniom, nie przekraczając granic zbędnego ryzyka; 2) 

Przygotować się do funkcjonowania w sytuacjach trudnych tak, aby móc niwelo-

wać potencjalne zagrożenia – przynajmniej w początkowym okresie wystąpienia 

tych zagrożeń; 3) Reagować racjonalnie na występujące zagrożenia, nie pogłębiać  

i tak trudnej sytuacji, nieść pomoc jej potrzebującym; 4) Budować systemy  

o względnie dużym poziomie odporności na zagrożenia. 

Celem głównym zarządzania kryzysowego jest skonstruowanie rozwiązań sys-

temowych umożliwiających obronę i ochronę ludności, przy czym wymienione 

rozwiązania powinny być realizowane przez władze publiczne wszystkich szczebli 

organizacyjnych we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytu-

cjami. Względnie często w te przedsięwzięcia angażowane są nie tylko duże kor-

poracje , ale również małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcia te realizo-

wane są w umownych etapach i fazach, w których ciągle najtrudniejszą jest faza 

reagowania.  

PLANOWANIE 

Etap planowania obejmuje całokształt działalności wszystkich organów władzy 

publicznej, organizacji pozarządowych, mediów, kierownictw przedsiębiorstw, 

służb i innych podmiotów, których działania wpływają na warunki życia ludności  

i kształtowanie jej otoczenia przed wystąpieniem zagrożeń w dowolnej formie, 

lecz wykraczających poza granice tzw. zagrożeń standardowych. Zagrożenia stan-

dardowe różnią się od zagrożeń kryzysowych, ponieważ tym, iż do ich opanowania 

wystarczającym staje się uruchomienie sił dyżurnych (straży pożarnej, policji, po-

gotowia ratunkowego, drogowego, gazowego i innych). Wszystkie te podmioty 

użytkują systemy łączności. Nie ma zatem konieczności korzystania z pomocy 

służb sąsiednich jednostek administracyjnych, wojska oraz innych instytucji i orga-

nizacji lub mobilizacji większych sił. Przyjmuje się, że zagrożenia standardowe nie 

wymuszają potrzeby uruchomiania procedur „kryzysowych”. 
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ZAPOBIEGANIE 

Faza zapobiegania wydaje się zawierać ogromny potencjał, ciągle jeszcze nie-

zagospodarowany.  Gdy jest ku temu odpowiedni czas i okoliczności należy przede 

wszystkim zapobiegać, działać prewencyjnie. Nie czas kopać studnię, gdy się chce 

pić. Zapobieganie jest zespołem przedsięwzięć chroniących życie i redukujących 

skutki kryzysu najmniejszym nakładem kosztów. Jego skuteczność zależy głównie 

od tego, czy będzie ono realizowane powszechnie i na wszystkich szczeblach 

struktury organizacyjnej państwa, poczynając od jednostki, a na współpracy mię-

dzynarodowej kończąc. Zapobieganie rozpoczyna się chwili uświadomienia sobie 

zagrożenia, możliwości wystąpienia różnych rodzajów zagrożeń i ryzyka z tym 

związanego. Kończy się natomiast przygotowaniem i przyjęciem instrumentów 

prawnych, opracowaniu koncepcji i rozwinięciu ich w alternatywne plany działa-

nia, ustawicznym kształceniu i szkoleniu, funkcjonowaniu i utrzymaniu sprawnych 

struktur menedżerskich. Omawiana faza jest przede wszystkim wyzwaniem dla 

menadżerów kryzysowych, których w wielu krajach nie jest odpowiednio doce-

niona i prawdopodobnie dlatego każde zdarzenie mające znamiona sytuacji kryzy-

sowej pociąga za sobą straty materialne, a często również utratę zdrowia a nawet 

życia. 

PRZYGOTOWANIE 

Faza przygotowania w swojej istocie jest przedłużeniem zapobiegania, a jej za-

kres zależy głównie od profesjonalnego podejścia do procesu zapobiegania nie 

tylko prawdopodobnym zagrożeniom, ale także symptomom tych zagrożeń. 

Oznacza to, że wyeliminowanie poszczególnych rodzajów zagrożeń wpływa na 

minimalizację kosztów przygotowań. Przedsięwzięcia realizowane w tej fazie wy-

magają profesjonalnego podejścia, a z powodu kosztów są często najtrudniejsze 

do zrealizowania. „Rozgrywanie” w państwie, województwie, starostwie czy gmi-

nie sporów branżowych, partyjnych czy koalicyjnych tzw. „kartą przygotowania do 

sytuacji kryzysowych”, zawsze miało negatywne skutki w przypadku wystąpienia 

kryzysu. Współczesne nowe wyzwania wymagają lepiej przygotowanych kadr 

menedżerskich, wybitnych profesjonalistów, sprawnych systemów łączności, a nie 

dyletantów reprezentujących stanowisko danej partii politycznej. W przypadku 

przekroczenia przez zagrożenia wartości granicznych uruchamiać się powinno 

dodatkowe siły i procedury kryzysowe. Etap realizacji rozpoczyna się w chwili uru-

chomienia działań pozarutynowych (kryzysowych), a kończy się w momencie 
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przywrócenia normalnych warunków życia zapewniających poczucie bezpieczeń-

stwa powszechnego. Etap ten obejmuje dwie fazy: reagowania i odbudowy. 

REAGOWANIE 

Faza reagowania jest bezpośrednią reakcją na zaistniałą lub oczekiwaną sytu-

ację kryzysową. Jeżeli zagrożenie wystąpiło, należy przystąpić w odpowiednim 

momencie do jego niwelowania. Jeżeli natomiast przewidujemy zaistnienie zagro-

żenia za jakiś czas, to są sprzyjające okoliczności na zastosowanie tzw. działań pre-

dykcyjnych, które powinny zmierzać do minimalizowania skutków zagrożenia. 

Omawianą fazę charakteryzuje następująca specyfika: 1) Występuje względnie 

duża liczba zdarzeń w krótkim przedziale czasowym wymagająca podjęcia działań; 

2) Deficyt czasu uniemożliwia tworzenie nowych systemów wspomagania komu-

nikacji; 3) Prowadzenie działań odbywa się w warunkach spontanicznych i często 

nieracjonalnej reakcji poszkodowanej ludności; 4) Od kadry menedżerskiej wyma-

gane jest w taki sposób dysponowanie siłami i środkami, aby formować często 

nieracjonalne zachowania ludności na racjonalne i pożądane w danej sytuacji. 

INHIBITORY DECYZYJNE W FAZIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Specyfiką projektu FREESIC jest również to, iż wykracza poza typowe zadania 

inżynierskie i głęboko sięga w obszar nauk społecznych. Mimo, że zasadniczą gru-

pą zaangażowano w projekt byli przedstawiciele nauk o bezpieczeństwie, to zaan-

gażowano też w ten projekt specjalistów z innych dyscyplin naukowych. W wyniku 

czego pojawiły się dodatkowe (pozainżynierskie) problemy wynikające z odmien-

nych paradygmatów, wypracowanych kultur korporacyjnych, konwencji do ata-

kowania problemów, ale również uwzględniono indywidualne uwrażliwienie i 

wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego. W wyniku przeprowadzenia 6 warsz-

tatów, każdy w innym kraju reprezentowanym przez członków konsorcjum (warsz-

taty przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, Hiszpanii, Luksembur-

gu i Słowacji) zidentyfikowano szereg problemów do tej pory postrzeganych od-

dzielnie. Starano się dociec przyczyn błędnie funkcjonujących systemów łączności 

w zarządzaniu kryzysowym, w fazie reagowania. W każdej rozpatrywanych kon-

kretnych sytuacji wskazano na czynniki określane jako inhibitory, spowalniacze lub 

elementy blokujące. W oparciu o wyniki przeprowadzonych warsztatów autor 

artykułu eksponuje 3 zagregowane grupy tych barier. Są to bariery: kompetencyj-

ne; organizacyjne; informacyjne. 
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INHIBITORY KOMPETENCYJNE 

Istotne uwarunkowania mające związek z wymienionymi grupami barier doty-

czą przede wszystkim deficytu lub nadmiaru informacyjnego, ciągle niedoskona-

łych rozwiązań technicznych, niespójności w obowiązujących przepisach praw-

nych, ograniczoności środków finansowych, dostępnych zasobów (materialnych  

i niematerialnych), a także niepewności i ryzyka. Warto przypomnieć, że decyzje  

w sprawie organizacji systemów komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym 

prawem, a to w szczególnych przypadkach może uniemożliwiać uruchomienie 

szczególnych opcji (np. podsłuchu ad hoc w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia). 

Równie często identyfikowaną barierą, która może znacząco zawęzić możliwości 

funkcjonowania systemu łączności, jest ograniczenie środków finansowych i in-

nych zasobów. W praktyce każda z podejmowanych decyzji w fazie reagowania 

jest ograniczona wieloma barierami, które zazwyczaj zmniejszają swobodę doko-

nywania wyboru. 

Drucker [Drucker 2005, 16-17] uważa, że istotną rolę w procesie konstruowa-

nia nowych systemów odgrywa właściwe zdefiniowanie tzw. warunków brzego-

wych, które będą precyzyjnie określały, jakie procedury prawne muszą być prze-

strzegane oraz wskazywały niezbędne środki, zasoby i czas realizacji danego 

przedsięwzięcia. Projektanci i konstruktorzy muszą dokładnie wyznaczyć koniecz-

ne kryteria i zasady, które należy uwzględnić. Podstawowym warunkiem podjęcia 

właściwej decyzji jest prawidłowa i szczegółowa analiza problemu decyzyjnego. 

Oznacza to, że szybkość podejmowania decyzji ma istotne znaczenie, ale nie zaw-

sze jest najważniejsza. Uważa się, że decyzja, która nie spełnia warunków brzego-

wych, jest gorsza niż taka, która jest oparta na błędnej definicji problemu. Ponadto 

myślenie w kategoriach warunków brzegowych pozwala się zorientować, kiedy 

należy zrezygnować z niemożliwych w danych warunkach wariantów działania.  

W przypadku wielu decyzji sytuowanych w fazie reagowania w zarządzaniu 

kryzysowym dokonywanie wyboru może być określone jako działanie w warun-

kach niepewności w tym sensie, że na wynik podjętej decyzji będą również wywie-

rały wpływ czynniki i uwarunkowania, które pozostają niezależne od decydenta 

oraz trudne do przewidzenia. Ta niepewność najczęściej wiąże się z faktem, że nie 

wszystkie rezultaty, w bliższej lub dalszej przyszłości czy też konsekwencje podej-

mowanych decyzji dają się jednoznacznie określić. Warto zauważyć, że w momen-

cie podejmowania decyzji opieramy się na pewnej wiedzy dotyczącej świata ze-
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wnętrznego, na bazie której staramy się przewidzieć, jakie korzyści i straty spowo-

duje dokonanie danego wyboru. Niepewność związana z możliwością wystąpienia 

nieoczekiwanych okoliczności, nieprzewidzianych zdarzeń, a także zmian, które 

mogą nastąpić w świecie zewnętrznym, będzie oznaczała, że nie zawsze można 

jednoznacznie określić i trafnie przewidzieć, czy planowana decyzja przyniesie  

z góry oczekiwane wyniki i korzyści. Podobnie można rozpatrywać zasadność  

i słuszność podjętej decyzji w kontekście zaistniałych skutków i efektów, które są 

jej pochodną, zgodnie z myślą wyrażoną przez Pszczołowskiego, że każde działanie 

niemal zawsze daje się usprawnić, tzn. wykonać pod jakimś względem lepiej i to 

tym lepiej, im bardziej jest złożone [Pszczołowski 1982, 35].  

Innymi ważnymi czynnikami mogącymi ograniczać racjonalność i trafność wy-

borów są zjawiska pojawiające się np. w przypadku podejmowania decyzji w za-

rządzaniu kryzysowym przez organy kolegialne, gdzie merytoryczne argumenty  

i właściwe założenia nie zawsze mają rozstrzygające znaczenie. Dzieje się tak 

przede wszystkim, dlatego że z racji podejmowania decyzji poprzez grupę osób 

rozmywa się odpowiedzialność. Jest to sytuacja inna niż w przypadku, gdy może-

my precyzyjne wskazać jedną konkretną osobę, która bierze na siebie ciężar od-

powiedzialności za podjęte decyzje. Po drugie, w niektórych gremiach kolegialnych 

mogą zdarzać się przypadki, że siła merytorycznych argumentów zostaje zwycię-

żona siłą liczby oddanych głosów. Takie jest jednak prawo demokracji i należy 

szanować podejmowane w ten sposób decyzje. Oznacza to jednak, że nie w każ-

dym przypadku, gdy decyzje zarządcze podejmowane są przez organy kolegialne, 

osoby w nich zasiadające będą skłonne do podejmowania wyborów i działań sta-

nowiących wynik racjonalnego i przemyślanego rozumowania. Nie oznacza to, że 

decyzje podejmowane autokratycznie przez jedną osobę są wolne od takich za-

grożeń. W przypadku decyzji grupowych, poszczególne osoby mogą liczyć na to, że 

nie będą rozliczane z konsekwencji swojego działania, że pozostają anonimowe,  

a także nie poniosą takiej odpowiedzialności, jak jednostka firmująca podjęte de-

cyzje własnym imieniem i nazwiskiem [Zych 2013, 87].  

Opinie formułowane przez ekspertów dziedzinowych znacząco różniły się w za-

leżności od pochodzenia (kraju), w którym funkcjonował ekspert. Było to pewnego 

rodzaju zaskoczeniem dla moderatorów projektu, że aż tak głębokie są różnice  

w postrzeganiu warunków brzegowych systemów łączności dedykowanych  

w obszar reagowania kryzysowego. Główne rozbieżności wynikały z: kultury orga-
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nizacyjnej, różnic proceduralnych, niespójności legislacyjnych, jak i stosowanych 

technologii wspomagających zapewnienie interopeacyjności pomiędzy służbami 

reagowania kryzysowego.  

INHIBITORY ORGANIZACYJNE 

Poszukiwanie nowych rozwiązań łącznościowych bazujących np. na mobilnym 

standardzie IEEE 802.16e to jeden z fundamentalnych i aktualnie nierozwiązanych 

na poziomie satysfakcjonującym problemów z obszaru reagowania kryzysowego. 

Świadomość jak istotne zmiany w organizacji zarządzania kryzysowego wymuszają 

nowe technologie radiowej łączności szerokopasmowej jest ciągle niewielka. Jak 

wykazały badania – występują istotnie różnice w poszczególnych rozwiązaniach 

narodowych Rekomendowane rozwiązania autoryzowane przez ekspertów  

z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga to: lepsze niż dotychczas wykorzystanie 

sieci LTE, w szerszym zakresie wykorzystywanie chmury obliczeniowej (ang. cloud 

computing). Wyraźnie część ekspertów posługiwała się ogólnikami, co nie stanowi 

wystarczających podstaw do implementacji konkretnych rozwiązań (do zopera-

cjonalizowania konceptu). Możliwości oferowane przez współczesne technologie 

łącznościowe nie są wystarczające, aby poradzić sobie z wygórowanymi oczekiwa-

niami służ reagowania kryzysowego (w przypadkach szczególnych, np. ewakuacja 

ludzi podczas imprezy masowej czy atak terrorystyczny), które szczególnie ekspo-

nują funkcjonalności systemów łączności dotyczących wsparcia w procesach decy-

zyjnych. W tym zakresie prowadzone są obecne intensywne prace nad standary-

zacją 5G (nowy, jeszcze niezdefiniowany standard sieci komórkowej nowej gene-

racji). Finalne opracowanie standardu 5G spodziewane jest jednak nie wcześniej 

niż w 2020 roku. Co więcej – nawet Komisja Europejska oraz ESA (ang. European 

Space Agency) promuje prace zapewniające zacieśnioną współpracę pomiędzy 

różnymi technologiami zaimplementowanymi w domenie łączności. Praktycznym 

wyrazem tych działań jest właśnie projekt FREESIC. Jednak na poziomie organiza-

cyjnym, a konkretnie chodzi aspekt finansowy operatorzy sprzedający usługi łącz-

nościowe dla reagowania kryzysowego bazują na infrastrukturze, jaką uznali za 

uzasadnioną z punktu widzenia biznesowego. Tak więc w każdym zdarzeniu kryzy-

sowym obsługiwanym przez system łączności zazwyczaj występuje oczywisty kon-

flikt pomiędzy oczekiwaniami służb zarządzania kryzysowego, a funkcjonalnością 

jaką zapewniają systemy łączności. Oczywiście wymaga to rozstrzygnięcia dylema-

tu, czy konstruktorzy i dostawcy nowych technologii łączności mają wprowadzać 
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nowsze rozwiązania tylko, jako potencjalną opcję dodatkową (płatną extra), czy 

też zmiany powinni wprowadzać nawet, gdyby wiązały się z dodatkowymi inwe-

stycjami uznawanymi za konieczne, a generujące zyski w odległym horyzoncie 

czasowym. Jak wykazały badania zrealizowane w ramach projektu FREESIC pro-

blem ten na dzień dzisiejszy pozornie jest nieusuwalny, gdyż publiczne systemy 

łączności są zestawiane dla potrzeb i specyfiki użytkowników średnio - obciążają-

cych system (bo takie rozwiązania generują największe zyski dla firm telekomuni-

kacyjnych). Odpowiednio są optymalizowane pod względem: pokrycia sygnałem 

danego terenu, jego pojemności dotyczącej przechowywania danych multime-

dialnych, prędkości transmisji, szybkości połączeń, stabilności [Zych 2015, 367-

379]. Jednak potrzeby służb zarządzania kryzysowego, szczególnie w fazie reago-

wania są skrajnie inne, niż te stawiane standardowym systemom łączności. 

INHIBITORY INFORMACYJNE 

Z punktu widzenia operatora sieci kluczowymi cechami są zasięg przy braku 

bezpośredniej widoczności radiowej urządzeń oraz zintegrowane mechanizmy 

zarządzania, pozwalające na sprawowanie całkowitej kontroli nad systemem bez-

przewodowym oraz skuteczny monitoring jego stanu i efektywną reakcję na 

ewentualne nieprawidłowości. Żaden z badanych, istniejących systemów nie speł-

niał na poziomie akceptowalnym wymagań na system łączności dla reagowania 

kryzysowego. Inhibitor ten posiłkuje się pojęciami szum i smog informacyjny.  

Przez szum informacyjny w łączności (ang. noise) należy rozumieć zbyt dużą 

ilość informacji, która utrudnia ich odbiór. Dzięki rozwojowi Internetu, telewizji, 

radia etc. mamy dostęp do zbyt dużej ilości informacji na niemal dowolnie wybra-

ny temat. Zjawisko to wpływa na kształtowanie się m.in. efektywności i skuteczno-

ści akcji ratowniczych oraz ogólne na jakość reagowania kryzysowego.  

W niektórych jednak przypadkach dostępność informacji jest tak duża, że  

w tym samym momencie ma do niej dostęp zbyt duża liczba użytkowników koń-

cowych i zarządzających podczas reagowania kryzysowego. Z punktu widzenia 

reagowania kryzysowego wraz ze wzrostem poziomu szumu informacyjnego ro-

śnie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Zbyt duża ilość informacji prowadzi często 

do dezinformacji. Tak właśnie działa szum informacyjny - przeszkadza zarządzają-

cym jak i użytkownikom końcowym.  

W dobie ery informacyjnej dostęp do wszelkich danych stał się o wiele łatwiej-

szy. Problem polega na tym, że trudno jest odróżnić w czasie rzeczywistym istotne 
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informacje od tych bezwartościowych. Opanowanie szumu informacyjnego jest 

jednak do pewnego stopnia możliwe. W tym celu należy stworzyć indywidualny 

system zarządzania informacją, który nie pozwoli na generowanie zakłóceń. Każda 

informacja może zostać wykorzystana na różne sposoby. Każda może być inaczej 

interpretowana. W tym wypadku eksperci ds. łączności zwracali uwagę na to, jak 

istotne dla każdego zagrożonego człowieka jest zrozumienie pułapek, jakie niesie 

za sobą szum informacyjny, łatwy i szybki dostęp do naszych prywatnych informa-

cji uzyskanych z systemu łączności, które mogą być użyte dla destrukcji, gdyby 

posiadł je terrorysta.  

W przypadku smogu informacyjnego mamy do czynienia z różnymi przyczy-

nami niskiej jakości i wartości informacji. Jest to przede wszystkim problem zbyt 

dużych opóźnień, zdezaktualizowanych, mało wiarygodnych i nieaktualnych źródeł 

informacji, a także obecności informacji „toksycznej”, „zatrutej” treściami świa-

domie i celowo szkodliwymi (celowo lub niecelowo generujących dodatkowy cha-

os, bałagan, zwiększających poziom entropii).  

Nie możemy dziś żyć i działać bez obiegu informacji i stojącego za nim techno-

logicznego zaplecza. Lawinowy wzrost liczby informacji, zwiększenie doń dostępu, 

łatwość magazynowania, szybkość transmisji stwarza jednak liczne problemy. 

Większość z nich ma charakter techniczny lub psychologiczny. Były one dostrzeżo-

ne przez ekspertów biorących udział w warsztatach. Rejestrują informację i podda-

ją potocznej analizie także tzw. zwykli obywatele. Na co dzień nierzadko słyszy się 

opinie, iż „przytłacza nas ogrom informacji". Towarzyszą im dodatkowo przekona-

nia, iż coraz częściej informacja jest mało wartościowa. Dzieje się tak z wielu po-

wodów. Podczas fazy reagowania kryzysowego występuje nadprodukcja informa-

cji, doprowadzając do inflacji jej wartości w systemach łączności. Wyniki badań 

naukowych zrealizowanych w ramach projektu FREESIC wskazują na przesyt in-

formacji, szczególnie w fazie reagowania. Niektórzy eksperci literalnie nazywali to 

zjawisko smogiem czy wręcz zaczadzeniem informacyjnym.  

Badania wykazały również, że zarządzający akcjami w ramach reagowania kry-

zysowego są sfrustrowani nadmiarem informacji. Nierzadki jest stan umysłowej 

dezorientacji. Ponad połowa z pośród ankietowanych stwierdziła, że nie jest  

w stanie przetworzyć docierających do nich wszystkich informacji. Nadmiar da-

nych zaburza ich funkcjonowanie, utrudniając podejmowanie decyzji. Przepusto-

wość kanałów informacyjnych ciągle rośnie i generuje określone problemy z funk-
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cjonowaniem systemów łączności w fazie reagowania kryzysowego. Nadmiar 

informacji nie ułatwia też pracy służbom zarządzania kryzysowego.  

W konkluzji końcowej z tego rozdziału uzasadnione jest stwierdzenie, że nowy 

system łączności musi niwelować zidentyfikowane inhibitory informacyjne. 

PODEJŚCIE HOLISTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI  

Holizm rozpatruje obiekty i zjawiska jako syntetyczne całości. Holizm można 

uznać za antytezę metodologii redukcjonistycznej. Wydaje się, że nauka nie może 

rozwijać się jedynie na podstawie podejścia redukcjonistycznego i wymaga uzu-

pełnienia koncepcjami holistycznymi. Proponowane ujęcie promuje pogląd, że 

problematyka projektowania systemów łączności na okoliczność wystąpienia sy-

tuacji kryzysowych jest niepodzielna i nieredukowalna. Holizm w tym przypadku 

pełni rolę komplementarną w stosunku do redukcjonizmu. Badania wyizolowa-

nych problemów cząstkowych i ich sumowanie, nie pozwalają właściwie zamode-

lować złożonego zjawiska, gdy brak jest informacji o korelacji poszczególnych by-

tów (użytkownik, stacja bazowa, kanał komunikacyjny, zgłoszenie) i procesów 

(transmisja danych, obsługa zgłoszenia). Istnieje zatem potrzeba w pracach z tego 

zakresu, wypracowania mechanizmów uwzględniających współzależność proce-

sów występujących w obszarze reagowania kryzysowego, wykraczających poza 

zastosowania narzędzi matematycznych i statystycznych. Można sformułować trzy 

grupy argumentów uzasadniających zastosowanie perspektywy holistycznej do 

projektowania systemów łączności dla ratowania życia i zdrowia ludzi: 

1) Specyfika nauk stricte technicznych ogranicza postrzeganie szerszego do-

strzegania i uwzględniania zdarzeń mających wpływ na działanie syste-

mów łączności, a także zawęża pole proponowanych rozwiązań; 

2) Podejście holistyczne, które pozwala na całościowe ujęcie kwestii reago-

wania kryzysowego i w tym kontekście rozważanie poszczególnych ele-

mentów, również analizy zagrożeń wynikających ze specyfiki danego sys-

temu; 

3) Identyfikacja potencjalnych korzyści i utraconych korzyści jest lepsza  

w przypadku szerszego niż węższego uwzględniania aspektów pozainży-

nierskich. 

Perspektywa wyjścia poza aspekty stricte inżynierskie przejawia się również  

w krytyce zbytniego zmatematyzowania procesów projektowania systemów re-
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agowania kryzysowego. To, że metody matematyczne są przydatne przy badaniu 

wyizolowanych w czasie i przestrzeni elementów nie oznacza, że istnieje formalny 

aparat matematyczny dający możliwość globalnej analizy zjawisk występujących  

w reagowaniu kryzysowym. Mimo iż wyróżnienie w każdym zdefiniowanym pro-

cesie komunikacyjnym jego podstawowych czynników (bytów i relacji) daje moż-

liwość poznania fundamentalnych typów oddziaływań, to jednak pomija wiele 

subtelnych lecz bardzo istotnych determinant, od których zależy wielokrotnie 

zdrowie i życie ludzi. Najbardziej ogólną charakterystyką podejścia holistycznego 

jest to, że odnosi się ono i obejmuje wszystko to, co ludzkie, a kwestie życia  

i zdrowia człowieka niewątpliwie dotyczą należy zakwalifikować do takiej kategorii. 

Należy też dodać, że proponowane podejście zwraca uwagę na historyczne ujęcie 

procesów reagowania kryzysowego w tym sensie, że poszukuje uwarunkowań  

i genezy stanów aktualnych w przeszłości. Jednocześnie przekraczają one granice 

historii, zwracają uwagę ku przyszłości, eksponując dążenie i oczekiwania tych, 

którzy koordynują reagowanie kryzysowe.  

Nieinżynierowie preferują podejście holistyczne kosztem podejścia redukcjoni-

stycznego i pod wieloma względami takie podejście jest uzasadnione. Dzieląc zło-

żony proces, jakim jest reagowanie kryzysowe, na części mniejsze, czegoś się  

o nim dowiadujemy. Na podstawie tej wiedzy można odtworzyć własności złożo-

nych obiektów i procesów. Jednak współzależności, jakie występują między bytami 

w obszarze reagowania kryzysowego, nie dają się opisać za pomocą rozbicia na 

proste części. Wydaje się, żeby je właściwie analizować należy je postrzegać w taki 

sposób, że reagowanie kryzysowe ma nieredukowalny, całościowy charakter. 

Zatem konieczne wydaje się badanie samych procesów, jak również ich analizo-

wanie jako całości. Są jednak „koszty uboczne” takiego podejścia. Próby całościo-

wego opisu zjawisk są znacznie bardziej złożone i trudniejsze, toteż w konsekwen-

cji należy się spodziewać znacznie skromniejszych rezultatów. Te próby nie dają 

jednak interesujących rezultatów z powodu braku odpowiednich metod opisu 

poza-zmatematyzowanego i zmatematyzowanego, np. ilościowej analizy zjawisk. 

Badanie bezpieczeństwa jako zespołu słabo ze sobą powiązanych prostych skład-

ników, prowadzi do zbyt ubogiego naukowego obrazu rzeczywistości. Obraz taki 

prezentuje atomistyczną strukturę, natomiast jego złożoność i jego całościowy 

charakter nie powinien być ignorowany jako analityczna metoda badawcza.  
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Czynniki trudnomierzalne, ulotne, istnieją, a ich pomijanie w konwencjach ba-

dawczych, jakie wypracowały nauki ścisłe jest błędem. Problematyka będąca  

w obszarze zainteresowania nauk o bezpieczeństwie wymaga, aby nie tylko od-

krywać relacje i stosunki powiązane ze zdarzeniami np. politycznymi, ekonomicz-

nymi, klimatycznymi oraz na podstawie odkrytych relacji budować ogólne zasady 

funkcjonowania sektora bezpieczeństwa, ale także, a może przede wszystkim 

chodzi o wypracowanie argumentów, jak powinno być i jak należy postępować.  

Uogólniając, zarządzanie kryzysowe charakteryzuje się m.in. tym, że raczej nie 

występują w nim proste układy o słabo powiązanych elementach. Wydaje się, że 

to co najistotniejsze, to co determinuje podejście holistyczne do badań, związane 

jest z istnieniem układów silnie zintegrowanych tworzących spójne całości. Każdy 

podział na części prowadzi do utraty pewnej informacji o całości, do zagubienia jej 

integralnego charakteru. Nie oznacza to, że autor prezentuje pogląd o niepodziel-

ności pewnych systemów. Dzieląc system na jakiekolwiek części, czegoś się o nim 

dowiadujemy. Chodzi o to, aby pamiętać zawsze, że również coś tracimy. Dlatego 

istotna jest tutaj tzw. „sztuka upraszczania”. Należy ją rozumieć jako umiejętność 

kontrolowanego tworzenia uproszczonych modeli badanej sytuacji, zbyt skompli-

kowanej dla całościowego opisu jej własności i struktury, jednak jednocześnie 

modeli na tyle szczegółowych, aby możliwe było dostrzeganie w procesie badaw-

czym istotnych, kluczowych relacji. Wtedy można mówić o sztuce budowania 

systemów łączności. W strukturach dyssypacyjnych (nietrwałych, które w reago-

waniu kryzysowym mają miejsce) pojawiają się swoiste prawa organizacji zarzą-

dzania, w dużym stopniu niezależne od natury składników tych struktur. Możliwe 

są one do zrozumienia dzięki postrzeganiu zarządzania kryzysowego jako całości 

[Zych 2013, 52]. 

PODSUMOWANIE 

Zamiast konkluzji autor artykułu formułuje kilka otwartych pytań, na temat 

projektowania systemów łączności dedykowanych reagowaniu kryzysowemu: 

1) W jakim zakresie i w jakich aspektach badania zrealizowane w ramach 

projektu FREESIC przyczynią do wypracowania w pełni satysfakcjonującej 

łączności w reagowaniu kryzysowym? 

2) Czy w reagowaniu kryzysowym możliwy jest konsensus w kwestii imple-

mentacji jednej zunifikowanej platformy komunikacji, czy będzie funkcjo-

nować kilka systemów równolegle? 



Jan ZYCH                                                                                                                             ASO.A.7(1)/2016/369-386 

 385 

3) Czy wdrożenie nowej platformy łączności w reagowaniu kryzysowym nie 

wygeneruje nowych problemów określanych przez ekspertów dziedzi-

nowych, jako inhibitory z komunikacją? 

4) Czy to jest prawidłowość, że projektanci systemów łączności dedykowa-

nych reagowaniu kryzysowemu techniczne inhibitory traktują jako inhibi-

tory mniejszej wagi (mniejszego znaczenia)? 

5) Jakie mechanizmy wykorzystywać w przyszłości, by właściwie identyfiko-

wać i przezwyciężać inhibitory w konstruowaniu systemów komunikacji, 

w fazie reagowania kryzysowego? 

6) Czy operatorzy telekomunikacyjni poddadzą się presji społecznej i wdrożą 

nowe, bardziej wydajne, bardziej odporne za zakłócenia rozwiązania, mi-

mo iż będzie to wymagało z ich strony dodatkowych inwestycji, spłacal-

nych w długim horyzoncie czasowym? 

7) Jak pokonać inhibitory?; Czy poddawać je dekompozycji i pojedynczo 

rozwiązywać problemy czy też holistycznie atakować zagadnienia? 
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