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ZWINNOŚĆ KOORDYNACJI W SIECIACH 
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 

PUBLICZNYM

Wprowadzenie

Szeroki zakres funkcji sektora publicznego, decentralizacja i zawężenie specjali-
zacji oraz jednoczesna internacjonalizacja i regionalizacja sprawiają, że koordynacja 
międzyorganizacyjna w sektorze publicznym jest ważnym, a zarazem niezmiernie 
trudnym zagadnieniem. Realizacja polityk publicznych wymaga bowiem podziału 
odpowiedzialności pomiędzy różne, współdziałające w zróżnicowanym stopniu 
organizacje, które tworzą sieci publiczne. Z tego względu koordynacja jest uważana 
za kamień filozoficzny zarządzania publicznego, gdyż jej brak lub niedosyt stanowi 
przyczynę wielu niepowodzeń w tym obszarze [14, s. 352; 19, s. 95].

W zarządzaniu publicznym koordynacja posiada szczególne znaczenie w dzie-
dzinie bezpieczeństwa publicznego. Wynika to ze złożoności, dynamiki i niepo-
wtarzalności procesów realizowanych w tym obszarze. Ponadto od organizacji 
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa publicznego wymaga się adapta-
cyjności, elastyczności i szybkości działania. Czynniki te stanowią z jednej strony 
kluczowe parametry jakościowe koordynacji działań, a z drugiej – są elementami 
zwinności organizacyjnej, która umożliwia optymalizować realizowane przedsię-
wzięcia [21, s. 445–460; 25, s. 146].

Koordynacja w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest uważana 
za podstawę praktyki działań na rzecz bezpieczeństwa, a zarazem za główny czynnik 
słabej efektywności działań [13, s. 384; 8]. Jednakże sporadycznie jest ona badana 
w sieciach publicznych, zwłaszcza w ujęciu empirycznym. Stosunkowo rzadko jest 
również uwzględniany dynamiczny, złożony i niepewny kontekst koordynacji działań. 
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108 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2018 (181)

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek   

Dodatkowo zwinność w badanym obszarze jest analizowana jedynie w odniesieniu 
do łańcuchów dostaw [17, s. 173–201; 20, s. 115–120]. Istnieje zatem luka badawcza 
i potrzeba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decydują o zwinności 
koordynacji w sieciach publicznych? Niniejszy artykuł będzie stanowił próbę wypeł-
nienia tej luki badawczej przez identyfikację determinantów zwinności koordynacji 
w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

1. Metodyka badawcza

Cel niniejszego artykułu zostanie osiągnięty na podstawie następujących badań:
1. Przegląd literatury polskiej i zagranicznej.
2. Kwestionariusz ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2016 roku wśród ekspertów 

zajmujących się problematyką funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym. W ramach badań przeprowadzono 100 kwestionariuszy, lecz 
w analizach uwzględniono 83 poprawnie uzupełnione ankiety.

3. Dyskusja w gronie 43 ekspertów biorących udział w badaniach ankietowych, co 
umożliwiło zweryfikowanie uzyskanych wyników oraz ułatwiło ich interpretację. 
Eksperci wskazywali bowiem na problematyczne obszary współpracy w systemie 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym, a na przykładach praktycznych wyja-
śniali, jak przebiegają wspólnie realizowane przedsięwzięcia.
W toku analiz został przedstawiony kontekst badawczy, a w tym podstawy koor-

dynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz źródła ryzyka 
występujące w tym obszarze. Została przeprowadzona również ocena czynników 
koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz zaprezento-
wano wymiary tej koordynacji, w tym zwinność. W ostatniej części artykułu scha-
rakteryzowano determinanty zwinności organizacyjnej w badanych sieciach.

2. Podstawy koordynacji sieci publicznych

Koordynacja jest procesem zarządzania przepływami oraz zależnościami między 
działaniami, ukierunkowanym na ich dostosowanie, realizację określonego zbioru 
zadań i osiągnięcie wspólnego celu [18, s. 90; 4, s. 189–197]. Oznacza ona zatem 
dostosowywanie działań jednej organizacji do innych podmiotów w celu realiza-
cji przedsięwzięć niemożliwych do osiągnięcia indywidualnie. Opiera się na sys-
tematycznej i otwartej komunikacji wzmacniającej relacje społeczne w celu lepszej 
integracji wspólnych przedsięwzięć. Brak wspólnego zrozumienia sytuacji ograni-
cza możliwości skutecznej koordynacji. Dodatkowo zakłada się, że dostosowywanie 
działań poszczególnych organizacji jest dobrowolne. W przeciwnym razie pojawia 
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się zagrożenie w postaci konieczności wykorzystania mechanizmów formalnych lub 
– w odwrotnej sytuacji – akceptacji „wolnych jeźdźców”, co w obu przypadkach pro-
wadzi do zmniejszenia możliwości wspólnych działań [4, s. 194]. Skuteczność koor-
dynacji wynika również z podobieństwa struktur organizacyjnych poszczególnych 
organizacji, wspólnego postrzegania sytuacji i podejmowania decyzji, a także podej-
ścia procesowego do realizowanych działań.

Trwający od ponad pięciu dekad rozwój teorii koordynacji zmienił perspektywę 
jej postrzegania od podejścia tradycyjnego, podkreślającego znaczenie kontroli 
i formalizacji, do podejścia współczesnego – opartego na sieciach organizacyjnych 
i międzyorganizacyjnych oraz dynamicznym podejściu do zmian w otoczeniu. Współ-
czesna perspektywa postrzegania koordynacji pozwala wyjść ponad sztywne struk-
tury administracyjne i centralizację zadań w kierunku większej swobody działania 
opartej na dobrej woli, zaufaniu i zaangażowaniu. Korzysta ona również z podejścia 
tradycyjnego, ponieważ uważa się, że w każdym przypadku koordynacja opiera się 
na mechanizmach hierarchicznym, rynkowym i społecznym, które w praktyce wystę-
pują łącznie, lecz z różnym natężeniem [5, s. 62–71; 6, s. 7–10]. Każdy z tych mecha-
nizmów wpływa w określonym zakresie na uporządkowanie przepływów zasobów 
i synchronizację działań międzyorganizacyjnych. Koordynacja sieci publicznych 
korzysta również z podobieństwa struktur organizacyjnych, procedur działań i umów 
formalnych, a także z nieformalnych relacji łączących jednostki i grupy z poszcze-
gólnych organizacji, którym przypisuje się coraz większe znaczenie.

W sieciach publicznych koordynacja jest niezbędna w celu zaspokojenia potrzeb 
i wymagań społeczeństwa, gdyż służy ona rozwojowi zintegrowanych strategii reali-
zacji usług publicznych, a luki w tym zakresie prowadzą do powielania, nakładania 
się i fragmentacji tych usług [10, s. 76–97; 14, s. 352]. Dostarczanie usług publicz-
nych opiera się bowiem na relacjach międzyorganizacyjnych, a koordynacja stanowi 
jeden z ich kluczowych wymiarów. Opiera się ona na dobrowolności, spontaniczności 
i solidarności, a ukierunkowana jest na wspieranie wzajemnego szacunku, zaufania, 
wspólnych norm i wartości organizacyjnych. Jej potrzeba wynika z doraźnego, cza-
sowego i zróżnicowanego charakteru działań podejmowanych w sektorze publicz-
nym, co każdorazowo wymaga odmiennej konfiguracji sił i środków, elastyczności 
i adaptacyjności. Znaczenie koordynacji rośnie wraz ze wzrostem złożoności sieci 
publicznej, co jest szczególnie widoczne w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.

3.  Charakterystyka koordynacji w sieciach zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym

Konieczność podejścia sieciowego do zarządzania bezpieczeństwem publicz-
nym wynika z charakterystyk i zadań organizacji funkcjonujących w tym obszarze. 
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W aspekcie strukturalno-organizacyjnym sieci zarządzania bezpieczeństwem publicz-
nym tworzą autonomiczne podmioty, które współdziałają w celu wytworzenia war-
tości istotnej dla wszystkich uczestników sieci. Należą do nich [23, s. 38]:
1. Samorząd terytorialny, który bezpośrednio i pośrednio wpływa na poziom bez-

pieczeństwa publicznego, zgodnie z zadaniami ustawowymi.
2. Jednostki interwencyjno-ratownicze, a w tym:

 � jednostka główna, w której kompetencjach leży podejmowanie działań w przy-
padku wystąpienia określonego rodzaju zagrożenia; spełnia ona wiodącą rolę 
w przypadku określonego zdarzenia;

 � jednostki pomocnicze, które pomagają w realizacji działań jednostce głównej;
 � jednostki uzupełniające, których wiedza i kompetencje są pomocne w okre-

ślonej sytuacji; są to m.in.: inspekcja farmaceutyczna, inspekcja sanitarno-epi-
demiologiczna, inspekcja weterynaryjna, inspekcja ochrony roślin, inspekcja 
transportu drogowego, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony śro-
dowiska, inspekcja handlowa, państwowa agencja atomistyki, lasy państwowe, 
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad, pogotowie gazowe, pogotowie 
energetyczne, służby ochrony lotnisk i inne, niezbędne w określonej sytuacji.

3. Społeczeństwo: społeczności lokalne i przedsiębiorstwa funkcjonujące na danym 
obszarze terytorialnym.

4. Media: radio, telewizja, prasa, internet.
5. Organizacje pozarządowe, które obejmują ratownictwo ochotnicze (np.: ochotni-

cze straże pożarne, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, górskie ochotnicze 
pogotowie ratunkowe), organizacje zajmujące się pomocą humanitarną (np. Pol-
ski Czerwony Krzyż), a także stowarzyszenia i fundacje ukierunkowane na zwal-
czanie problemów społecznych (np. przemocy, alkoholizmu) oraz ratownictwo 
komercyjne (np. pomoc drogowa).

6. Jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące przy jednostkach interwencyjno-
-ratowniczych (np. laboratoria), szkoły wyższe prowadzące badania w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego, a także instytuty badawcze.
Fundament sieci zarządzania bezpieczeństwem publicznym stanowi Policja, Pań-

stwowa Straż Pożarna oraz jednostki Ratownictwa Medycznego [1, s. 460–475; 2, 
s. 313–334]. Jednostki te najczęściej interweniują oraz są powiązane licznymi rela-
cjami. Z tego względu zostały one wybrane do analiz w niniejszym artykule. Działa-
nia tych jednostek wspierają pozostałe służby, a organizacje pozarządowe, jednostki 
badawczo-rozwojowe, społeczności lokalne spełniają funkcję uzupełniającą. Celem 
działania Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ratownictwa Medycz-
nego jest sprostanie zarówno sytuacjom kryzysowym, jak i codziennym zagrożeniom 
(np. wypadki drogowe, przestępstwa itp.) w ramach działań rutynowych.

Koordynacja w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest kształ-
towana zarówno przez formalne, jak i nieformalne relacje, przebiega w wymiarze 
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wewnątrz- i międzyorganizacyjnym, wertykalnym i horyzontalnym, a ponadto ma 
miejsce na różnych poziomach organizacyjnych w postaci partnerstw, sojuszy i sieci 
[15, s. 33–48]. Jej poziom zależy od zdolności poszczególnych organizacji do przy-
stosowania się do dynamicznych warunków działania oraz od skutecznej komu-
nikacji mającej na celu wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie sposobów 
prowadzenia operacji.

Poziom zaangażowania operacyjnego poszczególnych jednostek oraz koordy-
nacja ich wspólnych działań w sieciach zależą od sytuacji i rodzaju analizowanego 
problemu, a także od fazy procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Pro-
ces ten obejmuje działania podejmowane przed wystąpieniem zagrożenia, w czasie 
zagrożenia oraz po jego zażegnaniu [16, s. 722–727]. W pierwszej fazie koordynacja 
polega na dostosowaniu przedsięwzięć przygotowawczych poszczególnych organizacji 
w celu zapewnienia zdolności międzyoperacyjnych. Służy temu zarówno przygoto-
wywanie planów, wariantów i procedur działań, jak i międzyorganizacyjne szkole-
nia i ćwiczenia, a także zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi. Efekty tych 
przedsięwzięć są weryfikowane w drugiej fazie procesu zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym, kiedy koordynacja opiera się na wspólnym obrazie sytuacji zbudowa-
nym na informacjach przekazywanych przez rozproszone terenowo zespoły opera-
cyjne. Natomiast po zażegnaniu zagrożenia w celu koordynacji jest zapewnienie, że 
działania poszczególnych organizacji będą realizowane w sposób właściwy, szybki 
i bez zbędnego marnotrawstwa. Na każdym etapie procesu zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym koordynacja stanowi duże wyzwanie. Wymaga ona podejścia 
dynamicznego, co wynika z następujących przyczyn, które mogą być źródłem ryzyka 
w realizacji tego procesu:
1. niepewność i zmienność warunków działania,
2. rozproszenie punktów decyzyjnych,
3. sekwencyjność działań międzyorganizacyjnych,
4. różnice w interpretacji i ocenie sytuacji,
5. konflikty międzyorganizacyjne.

Źródła ryzyka w koordynacji sieci zarządzania bezpieczeństwem publicznym 
wynikają zarówno z zawiłości i niepowtarzalności działań, jak i złożoności oraz róż-
nic w wymiarach poznawczym i społecznym organizacji biorących udział w tych 
działaniach. Na poziom tego ryzyka może również wpływać rodzaj sytuacji, liczba 
zaangażowanych podmiotów, współzależności między nimi oraz stosowane metody 
zarządzania wspólnymi działaniami. Dodatkowo indywidualizm organizacyjny i brak 
holistycznego podejścia do zdarzeń, a jedynie przez pryzmat własnej organizacji, 
mogą prowadzić do niezgodności, konfliktów oraz różnic w interpretacji i ocenie 
sytuacji, co ogranicza skuteczność koordynacji.
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4.  Ocena czynników koordynacji w sieciach zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym

Na podstawie wywiadów i obserwacji oraz analizy literatury przedmiotu ziden-
tyfikowano podstawowe atrybuty koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym [22, s. 91].Zostały one poddane ocenie w badaniach ankietowych 
przeprowadzonych wśród ekspertów. Uzyskane wyniki zilustrowano na rysunku 1.

Rysunek 1.  Ocena czynników koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym
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Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że koordynacja w sieciach zarządzania bez-
pieczeństwem publicznym opiera się przede wszystkim na czynnikach formalnych. 
W największym stopniu jest realizowana na podstawie jasnego podziału odpowie-
dzialności (92,8% pozytywnych odpowiedzi), formalizacji procedur i regulami-
nów (86,8%), a także przejrzystości i zrozumiałości zadań (83,1%) i ról (81,9%) 
poszczególnych organizacji. Czynniki te umożliwiają ustrukturyzować sieć w celu 
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wyeliminowania zagrożeń związanych z brakiem podjęcia działań adekwatnych do 
sytuacji, czy też z dublowaniem się przedsięwzięć. Istniejący od ponad dekady trend 
związany z budowaniem relacji międzyorganizacyjnych stwarza również warunki 
do rozwoju działań pozwalających na zwiększenie elastyczności, adaptacyjności, 
a w rezultacie szybkości działania. Jednakże dominują wciąż formalne uwarunko-
wania koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym, co również 
jest widoczne w jej wymiarach, do których należą [22, s. 130]:
1. Standaryzacja, która polega na podziale zadań między organizacje tego systemu 

oraz opracowywaniu procedur wspólnych przedsięwzięć w taki sposób, aby kom-
petencje poszczególnych jednostek uzupełniały się.

2. Centralizacja polegająca na zbieraniu informacji z rozproszonych miejsc, ich 
przetwarzaniu przez jedną osobę lub grupę i przekazywaniu poleceń z powro-
tem do punktów działania.

3. Zwinność, która przejawia się poprzez szybkie reagowanie na zmiany w niepew-
nych i zmiennych warunkach działania, a także poszukiwanie nowych możliwo-
ści oraz rozwijanie posiadanych zasobów.
Standaryzacja jest podstawową metodą koordynacji. W sieciach zarządzania bez-

pieczeństwem publicznym jej celem jest harmonizacja wspólnych działań wielu orga-
nizacji. Zmienność i niepewność uwarunkowań realizacji działań w badanej sieci 
sprawia jednak, że nie jest ona wystarczająca do zapewnienia skuteczności realizowa-
nych przedsięwzięć [11, s. 531–583; 24, s. 327]. Podobnie centralizacja koordynacji 
posiada zalety i wady – ułatwia nadzór nad procesami realizowanymi w złożonych 
strukturach międzyorganizacyjnych, ale z drugiej strony może ograniczać szybkość 
działania. Natomiast zwinność organizacyjna w sieciach zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym dotyczy zdolności realizacji nieplanowanych działań w odpo-
wiedzi na nieprzewidziane potrzeby. Przejawia się przez elastyczność, adaptacyjność 
i szybkość działania, które są osiągane w wyniku integracji procesów oraz między-
organizacyjnego komunikowania się [21, s. 445–460; 25, s. 146]. Wymiar zwinności 
jest aktualnie wyłaniającym się obszarem koordynacji w sieciach zarządzania bez-
pieczeństwem publicznym.

5.  Determinanty zwinności koordynacji w sieciach 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym

Analizy wyników uzyskanych badań pozwoliły ustalić podstawowe determinanty 
zwinności koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym, do 
których należą: rutyny międzyorganizacyjne (inter-organizational routines), wielo-
kierunkowy przepływ informacji (multi-directional information flow), przywództwo 
oparte na współpracy (collaborative leadership), zaangażowanie międzyorganizacyjne 
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(inter-organizational commitment), szybkie zaufanie (swift trust), samoorganizacja 
(self-organization) oraz wspólna percepcja (common cognition). Zostały one zilu-
strowane na rysunku 2.

Rysunek 2.  Determinanty zwinności koordynacji w sieciach zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym

DETERMINANTY O CHARAKTWRZE
ORGANIZACYJNYM

ZWINNOŚĆ KOORDYNACJI
W SIECIACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWEM
PUBLICZNYM

DETERMINANTY O CHARAKTWRZE
RELACYJNYM

Rutyny
międzyorganizacyjne

Wielokierunkowy
przepływ informacji

Przywództwo oparte
na współpracy

Zaangażowanie
międzyorganizacyjne

Szybkie zaufanie

Samoorganizacja

Wspólna percepcja

Źródło: opracowanie własne na podstawie syntezy uzyskanych wyników.

Pierwsze trzy determinanty zwinności koordynacji mają charakter organiza-
cyjny. Z jednej strony rutyny są niezbędne, wynikają z powtarzalności wspólnych 
działań, budują podstawy wspólnych przedsięwzięć, ale z drugiej strony ograniczają 
adaptacyjność organizacji [5, s. 62–71]. Natomiast wielokierunkowość przekazywa-
nia informacji pozwala pozyskać i zweryfikować szybko zmieniające się dane. Moż-
liwości w tym zakresie mogą być ograniczone niekompatybilnością systemów oraz 
niskim poziomem ukierunkowania na komunikację pracowników poszczególnych 
organizacjach. Z kolei przywództwo oparte na współpracy w sieciach zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym jest odmienne niż w przypadku organizacji funkcjo-
nujących jedynie w stabilnym środowisku [12, s. 897]. Jest rozproszone, spoczywa 
w rękach osób, które w danej chwili najlepiej nadają się do tej roli. Ponadto jest osa-
dzone w złożonej sieci interakcji, gdzie bierze się pod uwagę wiedzę, doświadczenie 
i pomysły przedstawicieli innych organizacji. Jest to determinanta, która obok cech 
organizacyjnych posiada również charakter relacyjny.

Pozostałe cztery determinanty mają stricte charakter relacyjny. Zaangażowanie 
polega na chęci włączenia się w działania i maksymalizacji wysiłków w celu osią-
gnięcia zamierzeń. Jest niezbędnym czynnikiem koordynacji, a także kluczową ante-
cedencją zaufania. W zmiennym i niepewnym środowisku zaufanie jest budowane 
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na podstawie bieżącej oceny sytuacji, dlatego określane jest mianem szybkiego [3, 
s. 45–56; 9, s. 1–19]. Szybkie zaufanie w sieciach zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym jest to ufność w słuszność działania, niezawodność i rzetelność innych 
osób i organizacji w tymczasowych zespołach międzyorganizacyjnych, utworzonych 
natychmiastowo po wystąpieniu zagrożenia. Jest to również bardzo wrażliwa deter-
minanta, którą łatwo stracić, zwłaszcza w sytuacjach niestabilnych, gdzie może dojść 
do nieporozumień i konfliktów. Z kolei samoorganizacja odnosi się do spontanicz-
nego pojawienia się porządku w przedsięwzięciach realizowanych w układach mię-
dzyorganizacyjnych, bez konieczności ingerencji poziomu centralnego. W rezultacie 
powstają nowe relacje międzyorganizacyjne i nowe sposoby realizacji działań będące 
źródłem innowacji organizacyjnych. Ostatnią determinantą koordynacji w sieciach 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest wspólna percepcja, która dzięki budo-
wie wspólnego obrazu sytuacji pozwala zmniejszyć rozbieżności między zaplanowa-
nymi działaniami a praktyką. Ułatwia ona dostosowanie sił i środków do potrzeb 
oraz adaptację działań w niepewnych warunkach.

Wszystkie ze zidentyfikowanych determinant zwinności koordynacji w sieciach 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym wzajemnie na siebie wpływają i mogą 
wywołać zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty. Widoczna jest jednak coraz 
większa potrzeba udzielenia pierwszeństwa metodom koordynacji relacyjnej. Postu-
luje się również likwidację sztywnych struktur organizacyjnych na rzecz wspólnej 
pracy twórczej [7, s. 491]. Umożliwiłoby to efektywniej zarządzać współzależnościami 
i zwiększyć zwinność wspólnych działań.

Podsumowanie

Cechą charakterystyczną koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym jest doraźność, krótka perspektywa i nieregularność występowania. 
W takich warunkach formalne metody koordynacji w sieciach zarządzania bezpie-
czeństwem publicznym są niezbędne do stworzenia ram do realizacji działań, acz-
kolwiek istnieje widoczna potrzeba wzmocnienia i zwiększenia wykorzystania relacji 
sieciowych i ukierunkowania na współpracę w celu wzrostu zwinności koordynacji.

Niniejszy artykuł stanowi wkład w rozwój paradygmatu sieci w zarządzaniu bez-
pieczeństwem publicznym, podkreśla znaczenie zwinności w tym obszarze. Wyka-
zano w nim, że zwinność stanowi jeden z trzech kluczowych wymiarów koordynacji 
w badanych sieciach. Przejawia się ona przez szybkie reagowanie na zmiany w nie-
pewnych warunkach działania oraz ciągły rozwój realizowanych procesów w celu 
zapewnienia elastyczności i umiejętności adaptacji do zmian. Jest to wyłaniający się 
obszar koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym, ukierun-
kowany na czynniki relacyjne.
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Rezultatem przeprowadzonych badań jest zidentyfikowanie determinantów 
zwinności koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Do 
determinantów tych należą: rutyny międzyorganizacyjne, wielokierunkowy prze-
pływ informacji, przywództwo oparte na współpracy, zaangażowanie międzyorga-
nizacyjne, szybkie zaufanie, samoorganizacja oraz wspólna percepcja. Każdy z tych 
determinantów jest osobnym problemem badawczym, wymagającym dalszych pogłę-
bionych eksploracji.
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ZWINNOŚĆ KOORDYNACJI W SIECIACH ZARZĄDZANIA 
BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM

Streszczenie

Zwinność posiada kluczowe znaczenie w procesie koordynowania przedsięwzięć w sieciach 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym ze względu na potrzebę konsolidacji sił i środ-
ków wielu organizacji, które realizują działania w ramach swoich możliwości, w określo-
nych warunkach i na podstawie informacji uzyskanych z różnych źródeł. Od organizacji tej 
sieci wymaga się adaptacyjności, elastyczności i szybkości działania. Jednakże problematyka 
zwinności koordynacji jest rzadkim przedmiotem badań. Niniejszy artykuł stanowi próbę 
wypełnienia tej luki badawczej przez identyfikację determinantów zwinności koordynacji 
w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Cel ten został osiągnięty na podstawie 
analizy literatury przedmiotu, badań ankietowych oraz dyskusji w gronie ekspertów.

Słowa kluczowe: zwinność, determinanty zwinności, koordynacja, 
zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, sieci publiczne.

COORDINATION AGILITY IN THE PUBLIC SAFETY 
MANAGEMENT NETWORKS

Abstract

Agility is crucial in the process of coordinating operations in the public safety management 
networks due to the need to consolidate the forces and resources of many organizations car-
rying out activities within their capabilities, under specific conditions and based on the infor-
mation obtained from various sources. Organizations in these networks are required to be 
adaptable, flexible and fast. However, the issue of coordination agility is a rare research sub-
ject. This article is an attempt to fill this research gap by identifying determinants of coordi-
nation agility in the public safety management networks. This goal was achieved based on 
the analysis of the subject literature, questionnaire surveys and discussions among experts.

Key words: agility, determinants of agility, coordination, public 
safety management, public networks.
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