ISTOTA I ZNACZENIE
KULTURY BEZPIECZEŃSTWA DLA PODMIOTÓW FIZYCZNYCH I PRAWNYCH,
w sytuacjach „normalnych” i kryzysowych
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SEKCJA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

STRUKTURA WYSTĄPIENIA

Wprowadzenie
Dlaczego kultura bezpieczeństwa?
Co to jest KB i jak ona działa?
Perspektywa psychospołeczna
Perspektywa strukturalna

Konkluzje i wnioski

Wprowadzenie

POJĘCIE „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” POJAWIŁO SIĘ W JĘZYKU NAUKOWYM PO KATASTROFIE W CZARNOBYLU.
Zainteresowanie tym fenomenem zmieniało się. Wzrastało w związku z sytuacjami kryzysowymi, a potem malało.

Dlaczego kultura bezpieczeństwa?

W ostatnich
W XXI wieku
kilkuza
dziesięcioleciach,
ZMIANAMI ŚRODOWISK
wraz z dynamicznymi
BEZPIECZEŃSTWA,
ZMIANAMI
różnych
szczególnie
w zakresie
nowych
orazŚRODOWISK
pojawiającymiBEZPIECZEŃSTWA,
się w nich nowymi rodzajami
wyzwań,
zagrożeń,
szans technologii,
i ryzyk
oraz pojawiającymi się w tych środowiskach nowymi rodzajami…

…WYZWAŃ, SZANS, ZAGROŻEŃ I RYZYK, …

….ludzie, instytucje i organizacje uświadamiają
sobie coraz wyraźniej,
że ich dotychczasowe kompetencje,
niezbędne dla zapewniania bezpieczeństwa,
okazują się niewystarczające.

POJAWIA SIĘ WIĘC PYTANIE:
CZY WSPÓŁCZESNA CYWILIZACJA
NIE STANĘŁA NA „ROZSTAJU DRÓG”, MAJĄC DO WYBORU…

Co to jest KB i jak ona działa?

Najprostsze rozumienie KULTURY BEZPIECZEŃSTWA (KB)

KB jest to uniwersalny rodzaj kompetencji
podmiotów fizycznych i prawnych, przejawiający się w ich

SPOSOBACH:
1. MYŚLENIA o bezpieczeństwie,
a w nim o wyzwaniach, zagrożeniach, szansach i ryzykach,

2. ODCZUWANIA i PRZEŻYWANIA
bezpieczeństwa,
3. ZAPEWNIANIA bezpieczeństwa sobie
i innym podmiotom, w bliższym (czasowo i przestrzennie)
i dalszym otoczeniu.

WĄSKIE I SZEROKIE ROZUMIENIE BEZPIECZEŃSTWA

SZEROKIE…

WĄSKIE…
B = brak zagrożeń

2. PRZETRWANIE

B = brak zagrożeń + rozwój

W sytuacjach
kryzysowych

2. ROZWÓJ
Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa

1. TRWANIE

3. PRZETRWANIE

W sytuacjach
„normalnych”

1. TRWANIE
(jakość życia)

Poziom i charakter kultury bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych
jest wypadkową dwóch podstawowych grup czynników:
A. PSYCHOSPOŁECZNYCH
i
B. STRUKTURALNYCH

A. PSYCHOSPOŁECZNE elementy
KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

IDEALNY MODEL KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
- jej elementy i sektory
Skuteczne komunikowanie się i W S P Ó Ł D Z I A Ł A N I E
INFORMACJA – WIEDZA - MĄDROŚĆ

POSTAWY
Gotowość do działania i współdziałania

OTOCZENIE

OTOCZENIE

Sfera emocji i motywacji głębokiej

INNESFERY Sfera wiedzy i „technologii intelektu”
BEZPIECZEŃSTWA

NORMY

turbulentne

BEZPIECZEŃSTWO

trudno
przewidywalne

EKOLOGICZNE
BEZPIECZEŃSTWO
MILITARNE

I ZDROWOTNE
WARTOŚCI

WARTOŚCI
T O Ż S A M O Ś Ć
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO
EKONOMICZNE

POLITYCZNE

OTOCZENIE

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE

OTOCZENIE

Efekt - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ w wymiarze osobowym i strukturalnym

Jak to działa?

PODMIOTY „X i Y– MODEL IDEALNY – SYTUACJA POWODZI
WARTOŚCI NORMY POSTAWY

M Ą D R O ŚĆ

INFORMACJE sytuacyjne, zanim pobudzą podmiot
do działania (albo nie), przechodzą przez „filtr”
MĄDROŚCI, a w nim przez system norm i wartości
(ZASAD, REGUŁ), którymi w różnych sytuacjach
kierują się podmiot y fizyczne i prawne,
łącząc dobro indywidualne i zbiorowe.
Umiejętne korzystanie z danych, informacji, wiedzy
i MĄDROŚCI sprzyja rozwojowi MYŚLENIA
PROSPEKTYWNEGO, PRZEWIDYWANIU zmian
sytuacji i skutków aktywności (albo jej braku),
a także podejmowaniu odpowiednich decyzji
i DZIAŁAŃ, również PREWENCYJNYCH
i PRZYGOTOWAWCZYCH.

ZACHOWANIA

Sprzyja to podejmowaniu trafnych decyzji,
doraźnych i długofalowych, oraz sprawnych,
skutecznych, ekonomicznych i efektywnych działań
i współdziałań osób i struktur organizacyjnych.
Ważna rola mądrze wykorzystywanych procedur..

Refleksyjno-działaniowy model funkcjonowania podmiotów,

charakteryzujących się wysokim poziomem kultury bezpieczeństwa, także informacyjnego
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DYSFUNKCJONALNY MODEL KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

POSTAWY

OTOCZENIE

Gotowość do działania

OTOCZENIE

Sfera emocji i motywacji
BEZPIECZEŃSTWO
EKOLOGICZNE
I ZDROWOTNE

Sfera wiedzy i „technologii
intelektu”

„NORMY”?

INNE SFERY
BEZPIECZEŃSTWA
np. informacyjne

turbulentne
BEZPIECZEŃSTWO
EKONOMICZNE

trudno
przewidywalne

BEZPIECZEŃSTWO
MILITARNE

WARTOŚCI

„WARTOŚCI”?

OTOCZENIE

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE

BEZPIECZEŃSTWO
POLITYCZNE
OTOCZENIE

Dążenie do WZROSTU nie dbając o rozwój powoduje permanentne kryzysy i konflikty…

Dominuje wąskie rozumienie bezpieczeństwa

PODMIOTY” Z i Q – MODEL DYSFUNKCJONALNY
WARTOŚCI?
NORMY?

POSTAWY

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości „podmioty”
nie są w stanie przystosować się do tych zmian. Czują się
one ubezwłasnowolnione (m. in. z powodu deficytu KB)
i nieradzenia sobie z ryzykiem.
Stają się one „przekaźnikami” informacji i poleceń,
oraz ich bezwolnymi wykonawcami.
Wiąże się to, nierzadko, z nieprzestrzeganiem (omijaniem)
reguł i zasad, z manipulowaniem informacjami i ludźmi.

Takie „podmioty”, zagubione w natłoku informacji,
wykazują duże trudności z realną oceną sytuacji. Mogą do
tego przyczyniać się także zbyt szczegółowe przepisy,
przeregulowanie, oraz powielane przez pokolenia
stereotypy i nastawienia, przyzwyczajenia i nawyki.

„Intuicyjne” decyzje i behawioralne reakcje
(zachowania) takich „podmiotów” nie sprzyjają:
rozwijaniu refleksyjności, nabieraniu cech „organizacji
uczącej się”, zdobywaniu wiedzy i MĄDROŚCI,
oraz „trzeźwej” ocenie sytuacji.

DZIAŁANIA
I WSPÓŁDZIAŁANIA??

Trudności w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim utrudniają
podejmowanie aktywności, wykazywanie się kreatywnością
i innowacyjnością. Dążenie do WZROSTU dominuje nad rozwojem.
Takim „podmiotom” pozostaje rola wykonawców i „strażników”.

Towarzyszą temu trudności z:
przewidywaniem zmian sytuacji i oceną ryzyka,
przygotowaniem się do nowych wyzwań,
szans i zagrożeń oraz skutecznym
radzeniem sobie z nimi.
Deficyt myślenia prospektywnego, strategicznego, oraz
działań prewencyjnych, nie jest wtedy zjawiskiem
rzadkim.

Dysfunkcjonalny model reagowania „PODMIOTÓW”, przy niskim poziomie kultury
bezpieczeństwa, zdominowanej przez kulturę strachu.

KONKLUDUJĄC

WIĘKSZOŚĆ ZACHOWAŃ, DZIAŁAŃ I WSPÓŁDZIAŁAŃ
PODMIOTÓW FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W TZW. SYTUACJACH NORMALNYCH
LOKUJE SIĘ NA SKALI MIĘDZY TYMI SKRAJNYMI MODELAMI.
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, SZCZEGÓLNIE O CHARAKTERZE KASKADOWYM
TAKICH JAK PANDEMIA COVID – 19 CZY BLACKOUT,
WYRAŹNIEJ UWIDACZNIAJĄ SIĘ ZACHOWANIA I DZIAŁANIA SKRAJNE,
OPISYWANE PRZEZ OBA MODELE.

B. STRUKTURALNE elementy
kultury bezpieczeństwa

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
Model idealny
OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

A/ Sfera kultury mentalnej

(świadomościowej, duchowej,..) -

B/ Sfera kultury organizacyjnej
(prawo, procedury, struktury org., …)
C/ Sfera kultury materialnej

(technika, infrastruktura, finanse…)

OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

Efekt finalny - zrównoważony rozwój człowieka i jego środowiska – osiąganie bezpieczeństwa
w wymiarze strategicznym

MODEL DYSFUNKCJONALNY 1
OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

A/ Sfera kultury mentalnej
(„świadomościowej”, duchowej,…) B/ Sfera kultury organizacyjnej
(prawo, procedury, struktury org, …)
C/ Sfera kultury materialnej

(technika, infrastruktura, finanse…)

OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

„PERSPEKTYWA ŻABY”

MODEL DYSFUNKCJONALNY 2

OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne
A/ Sfera kultury mentalnej

(świadomościowej, duchowej,..) -

B/ Sfera kultury organizacyjnej
(prawo, procedury, struktury prg., …)

C/ Sfera kultury materialnej
(technika, infrastruktura,
finanse,…)
OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

OTOCZENIE,
turbulentne, trudno
przewidywalne

„PERSPEKTYWA KRABA”

Czynniki te wpływają na funkcjonalny lub dysfunkcjonalny charakter

PIRAMIDY BEZPIECZEŃSTWA

PIRAMIDA BEZPIECZEŃSTWA – MODEL IDEALNY
Warunek – wysoki poziom kultury bezpieczeństwa, także informacyjnego

Bezpieczeństwo

Inne

Bezpieczeństwo polityczne

Kultura bezpieczeństwa informacyjnego

B. militarne B. Publiczne

kulturowe

Bezpieczeństwo gospodarcze/ekonomiczne
Bezpieczeństwo ekologiczne i zdrowotne
Bezpieczeństwo
informacyjne

PIRAMIDA BEZPIECZEŃSTWA – MODEL DYSFUNKCJONALNY

Inne
Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo ekologiczne i zdrowotne
Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo gospodarcze
Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo polityczne
„Bezpieczeństwo” informacyjne

„Bezpieczeństwo” informacyjne

Konkluzje i wnioski

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA JAKO „PODWALINA” WSPÓLNEGO DOMU BEZPIECZEŃSTWA
MODEL IDEALNY

WSPÓLNY DOM BEZPIECZEŃSTWA

KULTURA BEZPIECZEŃSYWA
ELEMENTY KULTURY
MENTALNEJ I DUCHOWEJ

ELEMENTY KULTURY
ORGANIZACYJNEJ

- wartości

-regulacje prawne

- normy

- struktury
organizacyjne

- zasady
- postawy
- „technologie intelektu”

- procedury
- inne

- inne

Informacja

Wiedza

ELEMENTY KULTURY
MATERIALNEJ
- infrastruktura
- technologie
- stanowiska pracy
- finanse
- inne

MĄDROŚĆ ...

EDUKACJA jako rodzaj wsparcia – „wędka”, a nie tylko „ryba”

Szwajcaria
przeznacza na
edukację około
20% PKB

METAFORA „WSPÓLNEGO DOMU BEZPIECZEŃSTWA”
MODEL DYSFUNKCJONALNY - „PERSPEKTYWA ŻABY”

ELEMENTY KULTURY
MENTALNEJ I DUCHOWEJ
ELEMENTY KULTURY
ORGANIZACYJNEJ

- wartości

ELEMENTY KULTURY
MATERIALNEJ

- infrastruktura

-normy

-regulacje prawne

- „technologie intelektu”

- struktury organizacyjne

- technologie

- procedury

- stanowiska pracy

- inne

- finanse

- inne

- inne

Informacja

Wiedza …

...

EDUKACJA - częściej „ryba” niż „wędka”

METAFORA „WSPÓLNEGO DOMU BEZPIECZEŃSTWA”
MODEL DYSFUNKCJONALNY - „PERSPEKTYWA KRABA”

„WSPÓLNY” DOM BEZPIECZEŃSTWA

ELEMENTY KULTURY
MENTALNEJ I DUCHOWEJ

ELEMENTY KULTURY
ORGANIZACYJNEJ

ELEMENTY KULTURY
MATERIALNEJ

- infrastruktura

- wartości

-regulacje prawne

- technologie

- normy

- struktury organizacyjne

- zasady

- procedury

- stanowiska pracy

- postawy

- finanse

- inne

- „technologie intelektu”

- inne

- inne

Informacja

Wiedza …

...

EDUKACJA - częściej „ryba” niż „wędka”

SKUTKI „budowania wspólnego domu”
bez dbałości o jego „fundamenty”
czyli o kulturę bezpieczeństwa
i jej filary („korzenie”).

Podstawą doskonalenia kultury bezpieczeństwa jest umiejętność posługiwania się

„A B E C A D Ł EM” BEZPIECZEŃSTWA,

czyli 8 elementami, niezbędnymi w analizach i ocenach sytuacyjnych, także podczas sytuacji kryzysowych,
oraz przy podejmowaniu ważnych decyzji w sytuacjach „normalnych” i kryzysowych.

2. ŚRODOWISKA bezpieczeństwa (turbulentne, trudno przewidywalne), a w nich:

2.1. inne podmioty, 2.2. materia, 2.3. energia i 2.4. informacje, oraz ich pochodne, np. nowe technologie.

7. FAKTY, PROCESY, ZJAWISKA, SYTUACJE

3. RELACJE

(offline lub/i online), a w nich:

3.1.wyzwania – 3.2.zagrożenia – 3.3.szanse
– 3.4.ryzyka - 3.5. kryzysy

4. SYSTEMY

5. CZAS, 6. PRZESTRZEŃ

jako splot czynników 1 – 7).

E..

jako splot czynników 1 – 7).

8. SYTUACJE,

3.RELACJ

8. SYTUACJE,

7. FAKTY, PROCESY, ZJAWISKA, SYTUACJE

3. RELACJE

3.1.wyzwania – 3.2. zagrożenia –
3.3. szanse – 3.4. ryzyka - 3.5. kryzysy

K
B
K
B

(offline lub/i online), a w nich:

K
B

4. SYSTEMY

5. CZAS, 6. PRZESTRZEŃ

1. PODMIOT (człowiek, rodzina, instytucja, organizacja), oraz wzrastające:

1.1. potrzeby i 1.2. interesy, za którymi nie nadąża ich - 1.3. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA i 1.4. MORALE

WNIOSKI
1. W sytuacjach „normalnych” KB spełnia kilka ważnych funkcji, w tym przede wszystkim
funkcję prorozwojową; w sytuacjach kryzysowych może ona być „kołem ratunkowym”,
lub przysłowiową „kulą u nogi” osób, instytucji i organizacji.
2. KB można/trzeba diagnozować i doskonalić. Uwaga ta dotyczy
pracowników instytucji i organizacji, ale także ich interesariuszy.
3. Dobrze, jeśli proces doskonalenia KB poprzedzony jest diagnozą poziomu i charakteru KB.
W tym zakresie zebrano już znaczące doświadczenia.
4. Poziom i charakter KB podmiotów fizycznych i prawnych można diagnozować:

4.1. W stosunkowo prosty, jednak czasami zawodny sposób,
na podstawie zachowań, działań i współdziałań osób, grup społecznych, instytucji i organizacji,
oraz osiąganych efektach;
4.2. W sposób naukowy, przy pomocy wypracowanych i systematycznie
doskonalonych metod, technik i narzędzi badawczych.

5. Najlepsze efekty osiąga się wtedy, kiedy doskonalenie KB
rozpoczyna się w domu i w przedszkolu.
6. KB powinno się doskonalić w szkołach, w uczelniach i w zakładach pracy.
7. Warto jednak pamiętać, że na efekty tego „siewu” trzeba cierpliwie czekać.
W „zabieganym” (przed pandemią) Świecie nie było to zadanie łatwe.
Szczególne słowa uznania należą się tym, którzy misję promowania kultury bezpieczeństwa
realizują cierpliwie i konsekwentnie.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

SEKCJA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

