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BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

Andrzej Chodyński
Zarządzanie kryzysowe. 
Teoria, praktyka, konteksty, badania,
pod redakcją Jadwigi Stawnickiej, 
Bernarda Wiśniewskiego 
i Roberta Sochy 

[Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie, Szczytno 2011, 166 s.]

Problematyka zarządzania kryzysowego jest przedmiotem szerokiego zaintereso-
wania specjalistów z różnych obszarów funkcjonowania państwa, a także organi-
zacji o różnym charakterze, w tym szkół wyższych, gdzie prowadzone są zajęcia dy-
daktyczne z tego zakresu. Coraz częściej zainteresowanie zarządzaniem kryzysowym 
sięga do poziomu poszczególnych podmiotów gospodarczych. Obserwuje się, że za-
rządzaniem kryzysowym zajmują się reprezentanci różnych dyscyplin naukowych. 

Książka składa się z pięciu rozdziałów poświęconych różnym aspektom zarzą-
dzania kryzysowego: podstawom teoretycznym, praktycznym, problematyce wymiany 
informacji, negocjacjom oraz problematyce komunikowania kryzysowego. 

W rozdziale pierwszym Andrzej Wawrzusiszyn naświetla pojęcie bezpieczeństwa 
i jego rozumienie. Zaprezentowano przemiany zakresu terminu „bezpieczeństwo” 
w ujęciu historycznym. Zwrócono uwagę na przejście od rozumienia bezpieczeństwa 
w ujęciu militarnym na aspekty (jak określa autor) – niewojskowe. Podkreślono ro-
snącą liczbę podmiotów biorących udział w jego zapewnieniu. Autor rozpatruje bez-
pieczeństwo jako stan, ale także proces. Podkreśla znaczenie bezpieczeństwa jako 
naczelnej potrzeby i wartości człowieka i grup społecznych. Odnosi się do bezpie-
czeństwa w wymiarach: podmiotowym, przedmiotowym i procesualnym, zwracając 
uwagę na trudności w jednoznacznym określeniu kategorii bezpieczeństwa. Pod-
kreśla, że prezentowane poglądy wciąż jednak nie tworzą spójnego paradygmatu 
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naukowego. Oczywiście, konstatacja ta wymagałaby znacznie szerszego uzasad-
nienia, wykraczającego poza treści opracowania. Paradygmat wymaga bowiem okre-
ślenia przedmiotu, metodologii i stosowanych metod badawczych, a także powinien 
odnosić się do zastosowania wyników dociekań w praktyce. W przypadku dyskusji 
o tożsamości ewentualnej np. dyscypliny naukowej związanej z bezpieczeństwem in-
teresujące w szczególności byłyby rozważania dotyczące m.in. określenia eklektyzmu 
metodologicznego, a także zakres jej interdyscyplinarności.

Współczesne postrzeganie zagrożeń omawia w tym rozdziale Robert Socha. Autor 
zwraca uwagę, że „zagrożenie” będące antonimem pojęcia „bezpieczeństwo” nie jest 
jednoznacznie interpretowanie w literaturze przedmiotu. Autor odnosi się również do 
pojęcia ryzyka, mogącego wywołać szkodę, spowodowaną występującym zagroże-
niem. Jarosław Gryz podnosi temat zarządzania strategicznego bezpieczeństwem, 
odnosząc je do zorganizowanych podmiotów społecznych, w szczególności państw. 
Wskazuje na możliwości wykorzystania dorobku organizacji o różnym charakterze (or-
ganizacje komercyjne, administracja publiczna) w zakresie realizacji strategii. Przy-
kładem może być przywoływany przez autora model harwardzki (zarządzania stra-
tegicznego). Warto w tym miejscu podkreślić, że współcześni teoretycy zarządzania 
zwracają uwagę na trudności w realizacji tego modelu wobec turbulentnych zmian 
w otoczeniu. Coraz częściej jako zachowanie strategiczne wskazywana jest możliwość 
zachowań o charakterze sytuacyjnym. W kolejnym podrozdziale Janusz Falecki pre-
zentuje teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego, wychodząc od pojęć „kryzys” 
oraz „sytuacja kryzysowa” i odwołując się do podstawowych terminów z zakresu za-
rządzania. Podkreśla, że zarządzanie kryzysowe służy minimalizacji potencjalnych za-
grożeń, a także sprawnemu i skutecznemu działaniu w przypadku ich wystąpienia. 
Wskazuje na konieczność spełniania przez władze określonych warunków przy reali-
zacji celowych działań przez organy na wszystkich szczeblach organizacji państwa. 

W rozdziale drugim autorzy omawiają zagadnienia praktyczne zarządzania kry-
zysowego. Robert Socha i Arkadiusz Letkiewicz rozpatrują zagadnienia prawno-or-
ganizacyjne. W szczególności wskazują na rolę Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o za-
rządzaniu kryzysowym, znowelizowanej Ustawą z 17 lipca 2009 r. Mariola Madej, 
analizując temat ochrony ludności wobec zarządzania kryzysowego, przywołuje i kry-
tycznie omawia istniejące w Polsce akty prawne. Wskazuje na różne poglądy odnośnie 
do problematyki zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, także te wykluczające 
się. Przywołuje m.in. poglądy o zarządzaniu kryzysowym występujące w organizacjach 
o charakterze biznesowym, gdzie podejmowane działania dotyczą przedsięwzięć or-
ganizacyjnych, logistycznych i finansowych dla zapobiegania i likwidacji skutków sy-
tuacji kryzysowych. Autorka odnosi się do pojęcia kryzysu w ujęciu prakseologicznym. 
Wydaje się, że rozważania te mogłyby się znaleźć w części teoretycznej pracy. Włady-
sław Ryszard Sulęta omawia informatyczne wspomaganie procesów zarządzania kry-
zysowego: funkcje baz danych, systemy informacji przestrzennej i projektowanie sys-
temów teleinformatycznych.

W rozdziale trzecim poruszono tematykę związaną z wymianą informacji. Jaro-
sław Prońko i Arkadiusz Letkiewicz wskazują na informacyjne uwarunkowania zarzą-
dzania kryzysowego. Prezentują definicję zarządzania uwzględniającą zasoby (w tym 
informacyjne). Odnoszą się do pojęć: „informacja” i „wiedza”. Przywołują podstawowe 
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pojęcia z zakresu podejmowania decyzji. Wskazują na znaczenie dostępności posiada-
nych informacji i wiedzy w procesach decyzyjnych. Omawiają podstawy systemu za-
rządzania informacjami. Kuba Jałoszyński i Bernard Wiśniewski prezentują problemy 
negocjacji i stresu. Wskazują na negocjacje jako jedną z metod rozwiązywania sytu-
acji kryzysowej przez policjantów. Podkreślają rolę zespołów negocjacyjnych. W ko-
lejnym podrozdziale Tomasz Głuszczak opisuje konsekwencje stresu. 

Rozdział czwarty dotyczy negocjacji policyjnych i kryzysowych. Dariusz Biel omawia 
kierunki prac naukowych w Stanach Zjednoczonych dotyczących negocjacji kryzyso-
wych. Podaje definicje negocjacji kryzysowych i policyjnych, opisuje konkretne sytu-
acje w ujęciu historycznym. 

Jadwiga Stawnicka w rozdziale piątym o komunikowaniu kryzysowym wskazuje 
na aspekt komunikacyjny jako przedmiot opisu naukowego. Poza kwestiami termino-
logicznymi prezentuje m.in. stosowanie reguł wpływu społecznego w negocjacjach 
w sytuacjach kryzysowych, stosowanych modeli zachowań komunikacyjnych czy wy-
stępujące różnice międzykulturowe w prowadzeniu negocjacji. Autorka przytacza 
przykłady przebiegu negocjacji w różnego typu incydentach i prezentuje wybrane 
narzędzia wykorzystywane w negocjacjach. Rozważania poświęcone negocjacjom 
w rozdziale czwartym i piątym zawierają wartościowe treści, zarówno teoretyczne, 
jak i praktyczne. 

W opracowaniu przywołano sporo publikacji zwartych i periodyków. Przytoczono 
akty prawne, a także (w oparciu o strony internetowe) projekty wybranych aktów 
prawnych. 

Książka podnosi problemy aktualne, dotyczące zagadnień o dużym znaczeniu 
praktycznym. Może stanowić wartościowy materiał, wykorzystywany w szczególności 
w procesie dydaktycznym.


