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Procesy zarządzania ryzykiem ekologicznym

Wprowadzenie
Wystąpienie ryzyka można określić jako ilościową ocenę stopnia możliwości 

nastąpienia danej szkody losowej lub nieszczęśliwego wypadku. W zależności od 
tego, w jakich obszarach ryzyko występuje, straty można ująć finansowo, czasowo 
(postęp ekonomiczny, technologiczny i cywilizacyjny, itp.), osobowo, społecznie 
lub przyrodniczo. Rozróżniane są także metody liczenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia szkody (np. probalistyczne, estymacyjne). 
 Ryzyko jako zdarzenie losowe może być zarówno pozytywne (w przypadku wy-
stąpienia korzyści) jak i negatywne, gdy w rezultacie wystąpi wynik inny niż ocze-
kiwany (strata, szkoda majątkowa, utrata życia, zdrowia itd.). Jego zrealizowanie 
jest możliwe, ale nie konieczne, nieprzewidywalne albo prawdopodobne, nieza-
leżne od jednostki nim dotkniętej lub też występuje za sprawą złego zanalizowania
i podjęcia ryzyka przez jednostkę. 

1. Ryzyko ekologiczne
 Ryzykiem ekologicznym jest prawdopodobieństwo nastąpienia zdarzenia, 
które spowoduje degradację środowiska naturalnego i związane z tym skutki. 
Szczególny rodzaj zagrożeń występujących w środowisku to klęski o charakterze 
naturalnym, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, katastrofy i wypadki związane 
z technologiami i wytworami (uwalnianie się niebezpiecznych substancji che-
micznych, wybuchy, katastrofy komunikacyjne), charakteryzujące się niepowta-
rzalnością, losowością, wieloprzyczynowością i różnorodnością bezpośrednich 
skutków. Mogą one powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi, degradację śro-
dowiska czy też poważne straty gospodarcze. 
 Sprawny proces zarządzania przeciw wystąpieniu zagrożenia ekologicznego 
polega, więc na ochronie ludzi i zasobów przyrody przed zagrożeniami związanymi 
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z zanieczyszczaniem wody, powietrza, gleby, a także innych komponentów 
środowiska, w którym została naruszona równowaga. Szkodą w przypad-
ku wystąpienia zagrożenia są negatywne skutki środowiskowe spowodowa-
ne nadmiernym zanieczyszczeniem komponentów środowiska lub zmianami 
w ekosystemach znajdujących się w zasięgu oddziaływania sprawcy. Czynnikami 
wpływającymi na znaczenie szkody ekologicznej jest jej wielkość, rozległość, czas 
trwania oraz charakter szkodliwego działania zanieczyszczenia.
 Od oczekiwanej intensywności działania zdarzenia losowego zależy wielkość 
ryzyka. Ryzyko jest tu więc niewiadomą w tym znaczeniu, że jest to pewna wielkość 
z przedziału (0;1). 
 W przypadku niebezpieczeństw ekologicznych, ryzyko to także potencjal-
na zmienność  zdarzeń, których skutków nie da się precyzyjnie przewidzieć 
i w którego wyniku, zagrożeniu może być poddana pewna liczba ludzi lub czło-
wiek jako jednostka. Poziom ryzyka, w postaci matrycy jakościowej analizy ry-
zyka, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Matryca jakościowej analizy ryzyka – poziom ryzyka

2. Główne czynniki ryzyka
 Najważniejszymi czynnikami ryzyka jest niebezpieczeństwo i hazard. 
Niebezpieczeństwo określane jest jako powód szkody. Występuje stopniowo, jako 
serie niezależnych zdarzeń prowadzących do wypadku. Jako pierwsze pojawiają 
się zagrożenia (potencjalne niebezpieczeństwo), które poprzez zrealizowanie się 
warunkują dane skutki. Rozpoczyna się wówczas proces szacowania wielkości 
szkody i eliminowania zdarzenia losowego.
 Hazard jest główną okolicznością wpływającą na akt realizacji niebezpie-
czeństwa. Może on występować jako zespół właściwości fizycznych, od których 
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ze względu na brak możliwości powrotu do kroku poprzedniego w przypadku, 
gdy sytuacja tego wymaga. Głównymi rezultatami wynikającymi z planów zarzą-
dzania ryzykiem powinno być więc poznanie i zrozumienie procesów zachodzą-
cych podczas wystąpienia niebezpieczeństwa, wiedza na temat ich wrażliwości 
na zmiany, efektywne pod względem kosztów środki zarządzania zagrożeniem, 
a także wykaz gdzie należy stosować dalsze działania/badania.

4. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii
 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalnością produkcyj-
ną przedsiębiorstw wiąże się z identyfikacją ryzyka poprzez zidentyfikowanie obiek-
tów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz okreso-
wą kontrolą instalacji mogących spowodować poważną awarię. Niezbędne jest spo-
rządzanie raportów bezpieczeństwa, zakładowych planów zarządzania ryzykiem 
i planów operacyjno-ratowniczych dla obiektów niebezpiecznych, objętych wy-
mogami prawa ochrony środowiska, jak również zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas przewozu materiałów niebezpiecznych:
▷ wyznaczenie stałych tras przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, 
▷ zapewnienie sprawnego nadzoru nad transportem,
▷ nałożenie na przewoźników obowiązku powiadamiania o przewozie jedno-

stek policji i Państwowej Straży Pożarnej.
 Ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii ze skutkami dla środowiska związa-
ne jest z analizą możliwych przyczyn uwolnienia się substancji niebezpiecznych. 
Zestawienie podstawowych przyczyn przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Przyczyny awaryjnych uwolnień niebezpiecznych substancji

Uszkodzenia mechaniczne 
gwałtowne lub stopniowe

Uwolnienia procesowe 
(upusty, zawory 
bezpieczeństwa)

Nieprzewidziane reakcje 
pomiędzy substancjami 

odwadniającymi (np. kwas 
solny i siarczyn sodu)

szkła, rur z tworzyw
sztucznych, itp.), 

zbiorników), 

krytycznego, 

mechanicznych, 

sprężarek, 

sterowania i zabezpieczeń, 

instalacji wykraczające poza 
granice ustalone założeniami 
projektowymi, 

operacji napełniania i 
rozładowywania 

instalacji przed konserwacją,

procesu, 

substancjami procesowymi 
a niewłaściwie dobranymi 
środkami gaśniczymi, 

ścieków.
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 Kolejnym etapem całej procedury jest pomiar ryzyka, który pozwa-
la na określenie prawdopodobieństwa poniesienia strat lub odniesienia korzyści 
i oszacowanie ich wartości w zależności od częstości i intensywności występowania. 
Pomiar ryzyka może przyjąć formę oceny jakościowej (rodzaj i natężenie zagrożenia) 
oraz oceny ilościowej (liczba osób, wielkość mienia i rozmiary szkód środowiskowych). 
Taka całościowa ocena pozwala na rozpoczęcie kontroli nad wystąpieniem danego 
zagrożenia poprzez zapobieganie, ograniczanie wystąpienia ryzyka oraz działania na 
rzecz kontroli ryzyka. Zapobieganie jako zmniejszenie liczby strat polega również na 
zmianie lub modyfikacji zagrożenia oraz otoczenia, w którym istnieje zagrożenie.
 Celem ograniczenia strat jest zmniejszenie ich wpływu poprzez zbadanie 
okoliczności zdarzenia, kontrolę jego bezpośrednich skutków lub kontrolę dłu-
gookresowych konsekwencji. Jako działania kontrolne stosuje się prewencję, 
przygotowanie planu działania na ewentualność nieprzewidzianej katastrofy oraz 
przygotowanie planu przetrwania.
 Dużą rolę w na tym etapie odgrywa prewencja, która ma za zadanie ogra-
niczenie do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy lub awa-
rii. Ponieważ katastrof nie można uniknąć, ani im całkowicie zapobiec, istotne 
znaczenie ma przewidywanie ich skutków. Jest to możliwe dzięki stosowaniu się 
do wcześniej przygotowanych planów ratowniczych, procedur postępowania, 
zapewnienia sił i środków, systemów powiadamiania i ewakuacji ludności. Jak 
również dzięki zapewnieniu prawidłowego postępowania poawaryjnego oraz 
umiejętność analizy wyciągania wniosków na przyszłość z zaistniałej sytuacji. 
 W przypadku zagrożeń ekologicznych niezbędne jest prowadzenie wzmoc-
nionych działań mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, 
w celu uniknięcia paniki i umożliwienia prawidłowych reakcji (określonych za-
chowań). Kluczowe znaczenie ma także współpraca na szczeblu lokalnym, dzięki 
której możliwe jest przeprowadzenie sprawnego, systemu prewencji i przeciw-
działania w sytuacjach niebezpiecznych.
 Końcowym etapem procesu zarządzania ryzykiem jest ogół działań na rzecz 
finansowania ryzyka, polegających na dostarczeniu środków na pokrycie strat 
i na finansowaniu innych programów, mających na celu zmniejszenie niepewności 
i ryzyka lub zwiększenie zakresu pozytywnych wyników.

Wnioski
 Szacowanie poziomu ryzyka jest bardzo istotnym elementem w zapobieganiu 
zagrożeń środowiska. Analiza poziomu zagrożenia, niezależnie od konieczności 
stałego monitorowania, prowadzona być powinna przy wprowadzaniu nowych 
rozwiązań technologicznych, bądź modernizacji rozwiązań dotychczas stosowa-
nych. Wprowadzane rozwiązania z zakresu technologii, transportu, gospodarki 
odpadami, zagospodarowaniem przestrzennym itp. powinny uwzględniać możli-
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