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WPROWADZENIE 

Zespół stresu pourazowego (PTSD) stwierdza się u osób, 
które przeżyły traumatyczne wydarzenie.  
Doświadczenie to powoduje powracające, natrętne  
i wywołujące cierpienie wspominanie tego zdarzenia, 
obejmujące obrazy i odczucia. 
 
Choroba zwykle rozwija się u osób, które przeżyły traumatyczne 
wydarzenie, tzn. były świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń, które 
obejmowały śmierć lub zagrażały życiu, a dodatkowo towarzyszyły 
temu uczucia, takie jak: intensywny lęk, bezsilność lub przerażenie. 
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RODZAJE KATASTROF 

Katastrofy mają miejsce coraz częściej, a ich wpływ na 
nasze społeczeństwo jest coraz większy 
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RODZAJE KATASTROF 

Decydującym czynnikiem jest zorganizowanie  
w otaczającym chaosie, a głównym elementem działania 
jest Plan działania w czasie incydentu 
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ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE 
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ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 RATOWANIE ŻYCIA 
 OCHRONA EKONOMII, KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ  

- PLANY, SZKOLENIA, TRENINGI, DOBÓR WYKWALIFIKOWANEJ 
KADRY WSZYSTKICH SZCZEBLI 

 BUDOWA ODPORNOŚCI SPOŁECZEŃSTW  
- SOCJOTECHNIKA , INFORMATYZACJA, MASSMEDIA 

 CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA  
- WAŻNOŚĆ PLANÓW ZARZADZANIA  I ODBUDOWY 

 ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI I MOŻLIWOŚCI SŁUŻB  
- SZKOLENIE I MODERNIZACJA 
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ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE 

TERRORYZM PSUJE ŚWIATOWĄ EKONOMIĘ 

ZAATAKOWANE CENTRA FINANSOWE LONDYNU I NOWEGO JORKU  
(1996, 2001) 
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ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WOJNĘ? 
 
Aby pokonać państwo, wystarczy dziś precyzyjne uderzenie  
w czułe punkty infrastruktury prowadzące do paraliżu sieci 
komputerowych, telefonicznych, transportu, odcięcia dostaw 
wody, prądu, żywności, leków, pieniędzy i informacji.  
Do tego stosowane są akty dywersji, dezinformacja  
i wywołanie paniki. 

 
CZY PAŃSTWO I OBYWATELE MOGĄ SIĘ NA TO PRZYGOTOWAĆ ? 
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ZAGROŻENIA PSYCHOLOGICZNE 

Dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, w zależności  
od rodzajów kryzysu, pokazuje nam ten sam symptom  
– budzimy się następnego dnia w innej rzeczywistości.  
 
Największe zagrożenie dla umiejętności przetrwania to nasz 
zwykły sposób życia. 
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ZAGROŻENIA PSYCHOLOGICZNE 

Wysoki poziom życia /cywilizacji/ chroni nas stosunkowo 
dobrze przed zagrożeniami przyrodniczymi – systemy 
alarmowania i informowania, cyfryzacja społeczeństw.  
 
Jeśli jednak nadejdzie coś nieprzewidzianego, momentalnie 
znika wszystko, do czego przywykliśmy: ciepłe, bezpieczne 
budynki, opieka zdrowotna, zapasy żywności i wody itd.… 
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ZAGROŻENIA PSYCHOLOGICZNE 

Psychologiczne skutki takiej zmiany będą bardzo głębokie – 
właśnie wtedy potrzeba nam jasnego umysłu i fizycznej 
sprawności. Pojawią się szok i zagubienie 



13 

STRES I ZAŁAMANIE PSYCHICZNE 

Reakcję stresową wykształcili nasi prehistoryczni 
przodkowie, stale potrzebujący nagłej dawki energii, by 
stawić czoła śmiertelnemu zagrożeniu ze strony dzikich 
zwierząt lub grupy innych łowców.  
Dziś rzadko stajemy w obliczu podobnych sytuacji, jednak 
uczucia stresu nie są nam obce. 
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STRES I ZAŁAMANIE PSYCHICZNE 

Atak z użyciem broni, aktywny strzelec, wzięcie zakładników, 
wybuch w pociągu, atak chemiczny, atak biologiczny, wybuch 
bomby, porwanie samolotu, zamach w kurorcie, zmasowany 
cyberatak – to wszystko już się wydażyło w różnych miejscach 
na naszym globie.  
Społeczeństwa, podobnie jak i służby poddani takiej sytuacji, 
w której nagle coś zagraża, są często dosłownie sparaliżowani 
fizycznie i psychicznie przez nieznaną im falę hormonów. 
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STRES I ZAŁAMANIE PSYCHICZNE 

Powtarzające się odczucia tego typu mogą doprowadzić do 
kompletnego załamania psychicznego. Niestabilność 
umysłowa pojawia się zwykle po 5-10 dniach wielkiego 
niebezpieczeństwa /w zależności od stopnia zaspokojenia 
podstawowych potrzeb – jedzenia, snu itp./. 
Szukanie zajęcia i uznanie się za całkowicie 
samowystarczalnego to najlepsze lekarstwo na zły stan 
psychiczny. 
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ZARZADZANIE INFORMACJĄ 

W sytuacjach zarządzania bezpieczeństwem w czasie 
katastrof lub innych zdarzeń – najważniejszym czynnikiem 
jest informacja. 
 
Informacja zarządzana jest na trzech poziomach 
operacyjnych: 
 technicznym,  
 analitycznym,  
 zarządzającym /menadżerskim/. 
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ZARZADZANIE INFORMACJĄ 

Do tak przedstawionego schematu zarządzania 
podporządkowane są struktury personalne, wyselekcjonowane 
w zależności od poziomu wykonywania obowiązków.  
 
Dlatego bardzo istotne są szkolenia i treningi z zakresu stresu  
i psychologii dla grup, które odbierają jako pierwsze 
komunikaty o zdarzeniach. 
 
 Analitycy określają czy ,,efekt motyla” to początek apokalipsy 
czy zwykłe zdarzenie. 
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ZARZADZANIE INFORMACJĄ 

 Poziom kierowniczy – menadżerski w oparciu o struktury 
połączonego dowodzenia oraz plany ciągłości działania 
uruchomi procedury adekwatne do sytuacji, w celu 
ratowania życia i ochrony społeczeństwa. 

 Bez ochrony psychologicznej tych grup, nie możemy 
powiedzieć, mamy kompleksowy system kierowania  
i dowodzenia. 
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PRZECIWDZIAŁANIA INDYWIDUALNE I MASOWE 

 O przeciwdziałaniach indywidualnych, wspominałem na 
początku, głównie określają je zdolności psychofizyczne 
każdego z uczestników systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. 

 Przeciwdziałanie masowe, najbardziej kluczowe ponieważ 
dotyczy społeczeństw – niewinnych ofiar, poszkodowanych, 
dla których szok i trauma będzie trwała bardzo długo. 
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PRZECIWDZIAŁANIA INDYWIDUALNE I MASOWE 

 Bardzo ważną rolę odgrywają media oraz poziom cyfryzacji 
społeczeństw, dostęp online do informacji itp. 
 

 Te dziedziny muszą być w takich sytuacjach pod ścisłą 
kontrolą rządową, regionalną w zależności od stopnia 
kierowania akcją /mogą ze zwykłego incydentu wytworzyć 
element paniki i strachu lub odwrotnie zlekceważyć groźną 
sytuację/. 
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PODSUMOWANIE 

 Siła woli może decydować o przetrwaniu.  
 

 Chęć przeżycia za wszelką cenę często zastępuje wiedzę  
i zdolności.  
 

 Musimy pamiętać, że zarządzanie katastrofą to zespół 
planów i przedsięwzięć opartych na sprawdzonych 
przykładach walki ze stresem i strachem, które mogą 
komplikować racjonalne działania. 
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