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Streszczenie: Większość decyzji podejmowanych w ramach działalności gospodarczej obar-
czonych jest ryzykiem, które zresztą obejmuje wszystkie sfery życia człowieka. Działalność 
gospodarcza ma także często negatywny wpływ na środowisko. W rozdziale zaprezento-
wano zagadnienia teoretyczne dotyczące ryzyka środowiskowego, a w tym ekologicznego. 
Opisano w nim procedurę wdrożenia zarządzania ryzykiem ekologicznym w przedsiębiorstwie. 
Głównym celem pracy jest zaprezentowanie modelu zarządzania ryzykiem ekologicznym i jego 
monitorowania na przykładzie spalarni odpadów komunalnych.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ryzyko, ryzyko ekologiczne, spalarnia, metoda ma-
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1. Wprowadzenie

Ryzyko jest zjawiskiem powszechnie występującym. Obejmuje ono wszystkie sfery 
życia człowieka. Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej wiąże się 
także z ciągłym podejmowaniem ryzyka. Nie ma decyzji, która nie byłaby nim obar-
czona. Ryzyko to może wynikać z różnych przyczyn i mieć różnorodne uwarunkowa-
nia. Często zjawisko ryzyka kojarzone jest z jego negatywną postacią i bywa postrze-
gane jako zagrożenie. Ma ono jednak również drugi aspekt, świadome podejmowanie 
ryzyka może bowiem przynosić pozytywne efekty czy też zminimalizować straty. 

1 Publikacja została sfinansowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie 
(subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).



76 E. Kubińska-Jabcoń, M. Niekurzak, B. Paliś

Zarządzanie ryzykiem jest więc procesem będącym bardzo ważną częścią zarządzania 
całym przedsiębiorstwem. Jego rozwój związany jest z pojawieniem się ryzyka w dzia-
łalności gospodarczej. Dzięki umiejętnemu działaniu w tej sferze przedsiębiorstwo 
może osiągać założone cele, a nawet wynik lepszy od oczekiwanego.

Ryzyko występujące podczas eksploatacji spalarni odpadów komunalnych także 
ma wiele aspektów. Odnosi się ono nie tylko do środowiska naturalnego, ale również 
do zagrożeń związanych z kadrą kierowniczą, pracownikami czy stanem technicznym 
spalarni.

W pracy na przykładzie wybranego rodzaju ryzyka – ryzyka ekologicznego – 
przedstawiono jedną z możliwości monitorowania i zarządzania ryzykiem za pomocą 
algorytmu i drzewa niezdatności FTA. Algorytm ten można zastosować do wszystkich 
rodzajów ryzyka (Hopkin, 2018; Jajuga, 2018; Yoe, 2019).

2. Różnica między ryzykiem ekologicznym  
a ryzykiem środowiskowym

W obecnych czasach przedsiębiorstwo musi liczyć się z możliwością wystąpienia 
wielu rodzajów ryzyka. Jest ono obecne w każdej działalności prowadzonej przez 
człowieka. Można je zdefiniować jako kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia 
zdarzenia oraz jego skutków (Norma ISO/IEC 73).

Jednym z rodzajów ryzyka, na które narażone jest przedsiębiorstwo, jest ryzyko 
środowiskowe. Przez większość autorów utożsamiane jest ono z ryzykiem ekologicz-
nym. W definicji ryzyka środowiskowego należy jednak położyć większy nacisk na 
to, że może ono być powodowane przez dwa rodzaje oddziaływań:

1. sił przyrody na człowieka i gospodarkę (antroposferyczne),
2. człowieka czy prowadzonej przez niego działalności na środowisko (biosfe-

ryczne).

Ryzyko środowiskowe można zdefiniować jako prawdopodobieństwo wystąpie-
nia szkód majątkowych i osobowych, zarówno w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, 
jak i w środowisku naturalnym, co wynika z wzajemnych oddziaływań przedsiębior-
stwa i środowiska (Borys i Panasiewicz, 2002).

Według The Global Risks Report 2021 ryzyko środowiskowe określane jest jako 
takie ryzyko, z którym wiążą się ekstremalne zmiany pogodowe i szkody przez nie 
wyrządzone, utrata różnorodności biologicznej, kryzysy zasobów naturalnych, niepo-
wodzenie działań w dziedzinie klimatu, szkody wyrządzone środowisku naturalnemu 
czy katastrofy ekologiczne (World Economic Forum, 2021, s. 8–12).

Na ryzyko środowiskowe składają się trzy rodzaje ryzyka (Borys i Panasie-
wicz, 2001):

1. środowiskowe ryzyko zdrowotne – prawdopodobieństwo wystąpienia szkód 
osobowych, które wynikają z wzajemnego oddziaływania przedsiębiorstwa 
i środowiska; w tym przypadku zanieczyszczenie będzie miało wpływ na 
zdrowie ludzi;



Możliwość zastosowania algorytmu do monitorowania i zarządzania ryzykiem... 77

2. ryzyko ekologiczne – prawdopodobieństwo wystąpienia szkód w środowi-
sku naturalnym, które wynikają z wzajemnych oddziaływań przedsiębiorstwa 
i środowiska; w tym przypadku zanieczyszczenie będzie miało wpływ na 
środowisko naturalne;

3. środowiskowe ryzyko majątkowe – prawdopodobieństwo wystąpienia szkód 
majątkowych, które wynikają z wzajemnego oddziaływania przedsiębiorstwa 
i środowiska; w tym przypadku zanieczyszczenie będzie miało wpływ na 
majątek ludzi.

Działalność człowieka wiąże się często z niekorzystnym oddziaływaniem na śro-
dowisko. Może ona bowiem powodować nieodwracalne szkody w poszczególnych 
jego komponentach. Niebezpieczne dla środowiska mogą okazać się nagłe zagrożenia, 
jak np. awarie i katastrofy przemysłowe. Negatywne skutki działalności człowieka dla 
środowiska były dostrzegane już w latach 60. XX wieku. Doprowadziło to w efekcie 
do powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju (Panasiewicz, 2015, s. 230), po raz 
pierwszy sformułowanej w 1987 roku przez Światową Komisję do spraw Środowiska 
i Rozwoju. Jego celem było powiązanie rozwoju gospodarczego i społecznego z eko-
logicznym, przy jednoczesnym zachowaniu jakości życia w czystym środowisku. 
Założenia zrównoważonego rozwoju zostały określone na forum ONZ (Agenda 21), 
a w okresie następnych 30 lat zweryfikowano je i zaktualizowano, przygotowując 
Agendę 2030 (Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2015). Choć koncepcja ta była 
od początku adresowana do przedsiębiorstw, to pierwotnie była przedmiotem zainte-
resowania w skali globalnej i regionalnej. Proces jej implementacji przebiegał powoli 
(Adamczyk, 2001, s. 31, 32 i dalsze). Obecnie koncepcja zrównoważonego rozwoju jest 
paradygmatem we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem (Adamczyk, 2018, 
s. 8; Szadziewska i in., 2021, s. 9). Dyskusja na temat konieczności prowadzenia 
działalności gospodarczej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju toczy się od 
końca XX wieku (Szadziewska i in., 2021, s. 9). Koncepcję tę powinny wdrażać przede 
wszystkim podmioty gospodarcze, gdyż to one w największym stopniu przyczyniają 
się do degradacji środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo działające zgodnie z za-
sadami zrównoważonego rozwoju nazywane jest przedsiębiorstwem zrównoważonym 
(sustainable enterprise). Zorientowane jest ono na aspekty ekonomiczne, społeczne 
i ekologiczne (Panasiewicz, 2015, s. 230), a jednocześnie spełnia oczekiwania interesa-
riuszy (Adamczyk, 2017, s. 6). Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju istotne 
jest oparcie działalności gospodarczej na wartościach etycznych, innowacjach oraz 
dążeniu do osiągania celów w skali makro, tj. dobrobytu społeczno-gospodarczego 
zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń (Szadziewska i in., 2021, s. 9)2.

Zrównoważone przedsiębiorstwo może maksymalizować zysk, a równocześnie ogra-
niczać swoje niekorzystne oddziaływanie na środowisko (Szadziewska, 2011). Na całym 
świecie obserwuje się wzrost znaczenia ochrony środowiska w działalności organizacji. 
Przedsiębiorstwa muszą we właściwy sposób zarządzać swoim wpływem na środowisko, 
tak aby zmniejszać swoje negatywne oddziaływanie. Jednym z narzędzi, które pozwala 

2 Więcej na temat rozwoju zrównoważonego piszą Bergman i in. (2017).
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na obniżenie negatywnego oddziaływania na środowisko, jest zarządzanie ryzykiem 
ekologicznym. W przedsiębiorstwie zarządzającym ryzykiem ekologicznym ustalany 
jest rodzaj zagrożenia, skala tego wpływu oraz podejmowane są działania zapobiegawcze 
lub minimalizujące jego skutki (Panasiewicz, 2015, s. 231). Pomiędzy przedsiębior-
stwem a otoczeniem zachodzą wzajemne oddziaływania, które stwarzają dla obu stron 
zarówno szanse, jak i zagrożenia. Kluczowe jest właściwe zarządzanie ryzykiem ekolo-
gicznym, a w celu jego eliminowania niezbędne jest wdrożenie odpowiednich procedur.

3. Zarządzanie ryzykiem ekologicznym

Zarządzanie ryzykiem ekologicznym to inaczej działania, których celem jest wy-
eliminowanie lub obniżenie ryzyka ekologicznego do akceptowalnego poziomu 
(Mniszek, 2002). Sprawny proces zarządzania zapobiegającego wystąpieniu zagroże-
nia ekologicznego polega zarówno na ochronie ludzi, jak i zasobów przyrody przed 
zagrożeniami dotyczącymi zanieczyszczania wody, powietrza, gleby czy innych kom-
ponentów środowiska, w których została naruszona równowaga. Szkodą w przypadku 
wystąpienia zagrożenia są negatywne skutki środowiskowe, które są spowodowane 
zanieczyszczeniem komponentów środowiska lub zmianami w ekosystemach znaj-
dujących się w zasięgu oddziaływania sprawcy. Czynniki wpływające na znaczenie 
szkody ekologicznej to jej wielkość, rozległość, czas trwania oraz charakter szko-
dliwego działania zanieczyszczenia (Dołęga i Biernat, 2009, s. 157–158). Według 
M. Dołęgi i K. Biernat (2009, s. 159) „proces zarządzania ryzykiem polega na identy-
fikacji, ocenie i kontrolowaniu zagrożenia”.

W procesie zarządzania ryzykiem ekologicznym można wyróżnić dwie fazy:
 – analiza ryzyka, czyli zidentyfikowanie i ocena ryzyka;
 – postępowanie z ryzykiem, czyli wybór metod sterowania ryzykiem, wdro-

żenie ich oraz monitorowanie i aktualizacja podjętych rozwiązań (Biesiada 
i Bubak, 2000, za: Panasiewicz, 2015, s. 233).

W przypadku ryzyka ekologicznego analiza może dotyczyć specyficznych przed-
sięwzięć dotyczących określonych procesów technologicznych, instalacji, czynności 
operacyjnych, procesów chemicznych, systemów bezpieczeństwa, działań prewen-
cyjnych, problemów produkcyjnych czy awarii pojawiających się w trakcie procesów 
(Dołęga i Biernat, 2009, s. 159). Analiza ryzyka ekologicznego jest procesem, w czasie 
którego bada się dwa składniki ryzyka, a mianowicie narażenie i skutki oraz relacje za-
chodzące pomiędzy nimi. W tym przypadku stosuje się metody ilościowe i jakościowe 
w celu scharakteryzowania ryzyka narażenia na określoną substancję zanieczyszcza-
jącą (Biesiada i Bubak, 2000, za: Panasiewicz, 2015, s. 233; Borysiewicz, 2002). 
Identyfikacja ryzyka polega na zbieraniu i ocenie danych w odniesieniu do zagrożeń.

Należy przede wszystkim zebrać informacje o:
 – stanie środowiska przyrodniczego terenu narażonego na oddziaływanie czyn-

ników niebezpiecznych emitowanych przez przedsiębiorstwo (określenie ist-
niejących ekosystemów, identyfikacja warunków środowiskowych mogących 
wpływać na wielkość narażenia, czyli klimatu, roślinności, rodzaju gleby itp.);
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 – potencjalnych i istniejących źródłach emisji zanieczyszczeń (określenie czyn-
ników szkodliwych dla środowiska, wielkości emisji, możliwości przemian 
substancji w środowisku i ich przemieszczania się, gdyż zanieczyszczenie, 
które dostaje się do środowiska, może przemieszczać się do powietrza, gleby, 
pobliskich rzek i wód gruntowych lub też dostać się do łańcucha pokarmo-
wego) (Borysewicz, 2000);

 – tym, czy dany czynnik chemiczny lub fizyczny powoduje szkodliwe działanie 
oraz jakiego rodzaju szkody powoduje.

Należy poddać analizie całą organizację. Identyfikacja zaczyna się od spisania 
wszystkich zagrożeń mogących spowodować szkody ekologiczne. Celem tego etapu 
jest stworzenie szczegółowej listy zagrożeń. Istnieje wiele metod identyfikacji i oceny 
ryzyka ekologicznego w przedsiębiorstwie. Identyfikacja ryzyka to szczególnie ważny 
etap analizy, ponieważ uzyskane wyniki wykorzystywane są na pozostałych etapach 
i wpływają na efektywność całego procesu (Panasiewicz, 2015, s. 230–232).

Zgodnie z powszechną definicją (wprowadzoną przez Amerykańską Agencję 
Ochrony Środowiska) ocena ryzyka ekologicznego jest procesem, „w którym ocenia 
się prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków ekologicznych w wy-
niku narażenia na oddziaływanie jednego lub więcej czynników powodujących stres” 
(US EPA, 1998, s. 124).

W dalszej części tego rozdziału monografii rozważania zawężono do ryzyk funk-
cjonujących w spalarni odpadów.

Podsumowując powyższe rozważania, należy zwrócić uwagę, że na podstawie 
decyzji wykonawczej Komisji UE 2019/2010 od grudnia 2023 roku spalarnie będą 
miały obowiązek wdrożenia planu zarządzania opartego na ocenie ryzyka i będą-
cego częścią systemu zarządzania środowiskowego, który obejmuje następujące 
elementy:

 – identyfikację potencjalnych warunków innych niż normalne warunki eksploatacji 
(np. awaria urządzeń o krytycznym znaczeniu dla ochrony środowiska [...]), ich przy-
czyn i potencjalnych konsekwencji oraz regularny przegląd i aktualizację wykazu zi-
dentyfikowanych innych niż normalne warunki eksploatacji [...];

 – odpowiednie zaprojektowanie urządzeń o krytycznym znaczeniu (np. podział filtra wor-
kowego, techniki podgrzewania spalin [...] itp.);

 – opracowanie i wdrożenie zapobiegawczego planu utrzymania dla urządzeń o kluczowym 
znaczeniu [...];

 – monitorowanie i rejestrowanie emisji w innych niż normalne warunki eksploatacji 
i związanych z nimi okoliczności [...];

 – okresowa ocena emisji w innych niż normalne warunki eksploatacji (np. częstość wy-
stępowania zdarzeń, czas ich trwania, ilość wyemitowanych zanieczyszczeń) oraz, 
w stosownych przypadkach, wdrażanie działań naprawczych (Decyzja wykonawcza 
Komisji (UE) 2019, BAT 18).

W celu przeprowadzenia analizy zagrożeń związanych z ryzykiem ekologicznym 
należy wybrać odpowiednią metodę.
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4. Analiza zagrożeń związanych z ryzykiem ekologicznym  
za pomocą metody macierzowej

Ze względu na specyfikę procesów występujących w spalarni ryzyko ekologiczne może 
dotyczyć wielu zagadnień. Przede wszystkim jednak jest związane z ponadnormatywną 
emisją szkodliwych substancji oraz powstawaniem dużej ilości odpadów wtórnych, 
towarzyszących procesom spalania. Jeżeli ustawodawca zaostrzy standardy emisyjne 
dotyczące wysokości dopuszczalnej emisji szkodliwych substancji do powietrza, wody 
i gleby, a kierownictwo spalarni nie zdąży się do tego przygotować, to przedsiębiorstwu 
mogą grozić wysokie kary finansowe za zaistniałe przekroczenia dopuszczalnej emisji. 
Po zapoznaniu się ze specjalistyczną literaturą dotyczącą omawianego zagadnienia na-
leży podkreślić, że nie ma wystarczających narzędzi zarządzania ryzykiem w odniesie-
niu do spalarni. Jednym z takich narzędzi może być algorytm monitorujący i zarządza-
jący ryzykiem ekologicznym w spalarni. W celu stworzenia tego algorytmu konieczne 
jest wyszczególnienie istotnych zagrożeń dotyczących danego ryzyka oraz określenie 
tych spośród nich, które będą najbardziej zagrażały poprawnej działalności przedsię-
biorstwa. Do tego celu służy metoda macierzowa (Buła, 2003; Kubińska-Jabcoń, 2018).

Jej pierwszym etapem jest identyfikacja obszarów ryzyka. Należy tu wypisać 
wszystkie zagrożenia związane z danym ryzykiem, określić prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz dotkliwość dla przedsiębiorstwa. Następnie konieczne jest sporządze-
nie listy możliwości reakcji na przewidywane czy już zaistniałe ryzyko, na podstawie 
której będzie można oceniać skuteczność przeciwdziałania skutkom ryzyka w danym 
przedsiębiorstwie. W metodzie tej występuje trójstopniowa skala prawdopodobień-
stwa: m – prawdopodobieństwo małe, s – prawdopodobieństwo średnie, d – prawdo-
podobieństwo duże.

W odniesieniu do ryzyka i szans (możliwości przeciwdziałania danemu zagroże-
niu lub jego minimalizacji) zastosowana została następująca skala:

 – M – szansa mała / ryzyko małe,
 – S – szansa średnia / ryzyko średnie,
 – D – szansa duża / ryzyko duże.

Następnie na podstawie uzyskanych danych została sporządzona autorska tabela 
analizy zagrożeń i szans urzeczywistnienia negatywnych skutków ryzyka dotycząca 
ryzyka ekologicznego (tab. 1–2).

Tabela 1
Analiza zagrożeń związanych z ryzykiem ekologicznym w spalarni odpadów

Zagrożenia Prawdo- 
podobieństwo

Dotkliwość 
skutków

1. Zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych 
i podziemnych, gleby i złóż kopalin, zagrożenie 
dla ludzi, świata roślin i zwierząt, krajobrazu, dóbr 
materialnych

d D
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2. Emitowanie wtórnych zanieczyszczeń do środowiska 
wynikających z tego, że podczas spalania nie niszczy 
się materii, a jedynie zmienia jej postać i skład 
chemiczny. W wyniku procesu spalania może nastąpić 
emisja zanieczyszczeń gazowych poza kontrolą 
systemu oczyszczania spalin i monitoringu oraz zrzut 
zanieczyszczonych ścieków powstających podczas 
chłodzenia żużli z paleniska czy ścieków z mokrego 
oczyszczania spalin oraz powstawanie toksycznych 
odpadów wtórnych – popiołów, pozostałości po 
oczyszczaniu spalin

d D

3. Zwiększenie masy odpadów po procesie spalania. 
Ponieważ do spalania pobierany jest tlen, a do 
oczyszczania woda, to produkty spalania ważą więcej 
niż spalone odpady komunalne

s S

4. Opór społeczny przeciwko lokalizacji spalarni 
w pobliżu terenów zamieszkanych s S

5. Zagrożenie hałasem. Głównym źródłem hałasu 
są napędy mechaniczne (np. rusztu), wentylatory, 
sprężarki, dźwig suwnicowy z chwytakiem 
łupinowym (do załadunku odpadów do leja 
zasypowego)

s M

6. Uciążliwość samochodów – śmieciarek, które dowożą 
odpady do spalarni. W przypadku dużych spalarni 
może być ich kilkadziesiąt dziennie

m S

7. Zanieczyszczenia trafiające do wody: ścieki 
z urządzeń kontrolujących zanieczyszczenie 
powietrza, np. sole, metale ciężkie; końcowy 
proces zrzucania ścieków z oczyszczalni, 
np. sole, metale ciężkie; woda z kotłowni – wycieki 
podczas przedmuchiwania kotła, np. sole; woda 
chłodząca – z zasilanych płynami systemów 
chłodzących, np. sole, biocydy; drenaż dróg 
i innych nawierzchni, np. wycieki rozcieńczonych 
odpadów; obszary magazynowania, transportowania 
i przekazywania dostarczanych odpadów, 
np. rozcieńczone dostarczane odpady; obszary 
magazynowania surowców, np. środki chemiczne 
do uzdatniania; obszary transportu, obróbki 
i magazynowania pozostałości, np. sole, metale 
ciężkie, związki organiczne, ścieki pochodzące 
głównie z mokrych filtrów, takie jak fenole, cyjanki, 
fluorki, arsen i metale ciężkie

s D

Tabela 1 cd.



82 E. Kubińska-Jabcoń, M. Niekurzak, B. Paliś

Zagrożenia Prawdo- 
podobieństwo

Dotkliwość 
skutków

8. Zanieczyszczenie pyłami: pozostałości poreakcyjne 
z oczyszczania gazów spalinowych (z filtra 
tkaninowego) zawierających znaczne ilości metali 
ciężkich oraz dioksyn, usuniętych w procesie 
oczyszczania gazów spalinowych. Odpad ten może 
być składowany jedynie na specjalnych, dobrze 
uszczelnionych i izolowanych składowiskach 
odpadów niebezpiecznych. Stosowanie 
zaproponowanych metod przeciwdziałania podnosi 
wymiernie koszty spalania, a w dodatku nie 
rozwiązuje problemu rosnącego składowiska pyłów

d D

9. Zagrożenie żużlami i popiołami paleniskowymi d D

10. Konieczność zagospodarowania niektórych frakcji 
zawartych w odpadach komunalnych, które nie 
powinny trafić do spalarni, jak np. gruz, odpady 
metalowe i wielkogabarytowe, szkło (składowiska 
odpadów). Frakcje takie stanowią zwykle ponad 
20%; w przypadku odpadów krajowych najczęściej 
znacznie więcej – powyżej 40% ogólnej ilości 
odpadów, co stanowi dużą część odpadów do 
zagospodarowania

s S

11. Niska kaloryczność odpadów s S

12. Zagrożenie odorem s M

13. Nieusuwanie metali nadających się do recyklingu 
przed wstępnym spalaniem s S

14. Zagrożenie związane z pozostałościami 
zawierającymi stężone ilości zanieczyszczeń, często 
nienadające się do recyklingu

s D

15. Powstawanie placków filtrowych 
z fizycznej/chemicznej obróbki ścieków z mokrej 
obróbki spalin, charakteryzujących się bardzo 
wysoką zawartością metali ciężkich i mogących także 
zawierać sole o ograniczonej rozpuszczalności, takie 
jak gips

d D

Źródło: Kubińska-Jabcoń i Niekurzak (2019)

Tabela 1 cd.
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Tabela 2
Analiza szans związanych z ryzykiem ekologicznym w spalarni odpadów

Możliwości przeciwdziałania Prawdo- 
podobieństwo

Korzystność 
skutków

1. Zastosowanie metod ograniczania emisji 
zanieczyszczeń gazowych z procesów 
technologicznych: pierwotnych (charakteryzujących 
się ingerencją w proces technologiczny i stworzenie 
takich warunków jego przebiegu, by ilość 
powstających zanieczyszczeń była możliwie 
najmniejsza) oraz wtórnych (polegających na 
zastosowaniu konkretnych urządzeń i technologii 
ograniczających emisję zanieczyszczeń)

d D

2. Zastosowanie wielostopniowego systemu 
oczyszczania spalin, czyli systemu odpylania spalin, 
układu usuwania gazów kwaśnych, dozowania koksu 
aktywnego (węgla aktywnego) w celu eliminacji 
(adsorpcji) polichlorowanych dioksyn i furanów, 
a także odpylanie gazów spalinowych na filtrach 
tkaninowych (tzw. metoda strumieniowo-pyłowa) 
oraz systemu redukcji tlenków azotu. Obecnie 
ścieki ze spalarni są oczyszczane w oczyszczalniach 
technologicznych i odprowadzane do odbiorników 
lub stosowane są tzw. zamknięte obiegi wody do 
wtórnego wykorzystania

d D

3. Właściwe, racjonalne zagospodarowanie odpadów d S

4. Projektowanie architektonicznie akceptowalnych 
i funkcjonalnych spalarni, dobrze komponujących się 
z otaczającym je krajobrazem, które same w sobie 
będą obiektami sztuki architektonicznej (np. spalarnia 
Spittelau w Wiedniu, Saint Ouen w Paryżu, spalarnia 
w Grenoble, spalarnia w Krakowie). Przekonanie 
różnymi akcjami informacyjno-promocyjnymi 
o nieuciążliwości lokalizacji w pobliżu zabudowań 
mieszkalnych, w centrach miast (np. Wiedeń – 
spalarnia Spittelau, Berno, Lozanna, Winthertur, 
Uppsala itp.), jak również w rejonach o wybitnych 
walorach turystycznych (np. Palma de Mallorca, Las 
Palmas de Gran Canaria, Bermudy czy Monte Carlo) 

s D

5. Lokalizacja spalarni odpadów komunalnych na 
działkach o znacznych powierzchniach, położonych 
w pewnej odległości od terenów zamieszkania

s D
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Możliwości przeciwdziałania Prawdo- 
podobieństwo

Korzystność 
skutków

6. Zapewnienie bezkolizyjnego dowozu odpadów, 
najlepiej nowej sieci dróg dowozowych oddalonych 
od siedzib ludzkich

s D

7. Zastosowanie odpowiedniego zagospodarowania 
odpadów procesowych z oczyszczania spalin, 
np. w Wiedniu placki filtracyjne z procesu mokrego 
oczyszczania spalin wywozi się na składowiska 
w wyrobiskach solnych, zlokalizowanych poza 
granicami Austrii

d S

8. Budowanie specjalnych składowisk, zestalanie ich 
w betonie lub przeprowadzenie procesu zeszkliwienia. 
Stosowanie technik redukcji emisji pyłów – odpylaczy 
elektrostatycznych, kondensacyjnych, jonizujących 
oraz mokrych płuczek, filtrów tkaninowych, 
cyklonów i multicyklonów. Poszukiwanie nowych 
metod zagospodarowania tych odpadów 

d D

9. Wtórne zagospodarowanie metali żelaznych 
i nieżelaznych, popiołów paleniskowych jako 
materiałów konstrukcyjnych, a odpadu żużla jako 
kruszywa budowlanego przy budowie dróg

d S

10. Recykling szkła, metali d S
11. Wymieszanie odpadów komunalnych z paliwem 

bardziej kalorycznym, np. węglem czy też 
wysokokalorycznymi odpadami przemysłowymi

d S

12. Wykorzystanie do wyładunku odpadów do bunkra 
pojazdów z podnoszoną lub wysuwaną naczepą, gdyż 
otwory mogą być zamykane, a tym samym służyć 
jako zabezpieczenie przed odorami i dodatkowe 
uszczelnienie. Stosowanie instalacji podciśnieniowych 
deodoryzacyjnych. Ponadto powietrze z bunkra jest 
zasysane i kierowane do spalania 

d D

13. Zastosowanie urządzeń do oddzielania metali: 
magnesów do dużych przedmiotów żelaznych, 
np. pociętych beczek; magnesów do niewielkich 
i ciężkich przedmiotów żelaznych, takich jak 
baterie, gwoździe, monety itp.; separatorów do 
metali nieżelaznych – przede wszystkim miedzi 
i aluminium – stosowanych w opakowaniach 
i komponentach elektrycznych w celu odzyskania 
nadających się do recyklingu strumieni metali; 
poprawa jakości metali, które nie zostały częściowo 
utlenione w wysokiej temperaturze w spalarni; 
obniżenie zawartości lotnych metali w spalinach, 
prowadzące do obniżenia skażenia pozostałości 
z oczyszczania spalin; poprawa jakości popiołów 
paleniskowych dzięki redukcji zawartości metali

d D

Tabela 2 cd.
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14. Znalezienie bezpiecznego dla środowiska sposobu 
ostatecznego unieszkodliwienia odpadów. 
Najczęściej w formie składowania ich jako odpadów 
niebezpiecznych. Zagospodarowanie pozostałości po 
oczyszczaniu spalin

s S

15. Usuwanie odpadów przez składowanie na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych. Gips 
może także być odzyskiwany z oczyszczaniem lub 
bez niego, w zależności od parametrów procesu 
i wymagań jakościowych. Odzyskiwanie gipsu jest 
możliwe, gdy wapień lub wapno jest wykorzystywane 
w dwuetapowej mokrej płuczce z efektywnym 
separatorem kropelkowym. Możliwe składowanie 
odpadów w podziemnych wyrobiskach suchych 
kopalni

s S

Źródło: Kubińska-Jabcoń i Niekurzak (2019)

Analizując tabelę 1 i tabelę 2, można wyodrębnić najbardziej istotne czynniki 
wpływające w sposób negatywny bądź pozytywny na ryzyko ekologiczne w spalarni 
odpadów. Są to zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, którym zastało przydzielone 
duże prawdopodobieństwo, przy równoczesnym dużym ryzyku lub wysokim poziomie 
korzyści. Wynika z tego, że najistotniejszymi zagrożeniami, którymi powinno się zająć 
w pierwszej kolejności, są zagrożenia 1, 2, 8, 9, 15. Z kolei największe możliwości 
przeciwdziałania negatywnym skutkom wiążą się z zagrożeniami 1, 2, 8, 12, 13.

Kolejnym etapem w metodzie macierzowej jest ocena ryzyka, która pozwala na 
liczbowe wyrażenie rozmiarów zagrożeń lub możliwości związanych z danym ryzy-
kiem. Wykorzystując dane z tabeli 1 i 2, należy stworzyć macierz nasilenia reakcji 
pomiędzy prawdopodobieństwem wystąpienia a dotkliwością lub wysokim poziomem 
korzyści wynikających z wystąpienia skutków, w odniesieniu do ilości wskazań dla 
poszczególnych relacji (Buła, 2003; Kubińska-Jabcoń, 2018). Zliczone, identyczne 
relacje zostały wpisane w odpowiednie pola macierzy (tab. 3).

Tabela 3
Macierz relacji: szanse – prawdopodobieństwo – dotkliwość dotycząca ryzyka ekologicznego 

oraz prawdopodobieństwo – korzystność dotycząca ryzyka ekologicznego

Poziom korzyści Dotkliwość

D S M D S M

Prawdopodobieństwo

d 5 5 0 5 0 0

s 3 2 0 2 5 2

m 0 0 0 0 1 0

Tabela 2 cd.
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Następnie zostały wyodrębnione grupy zdarzeń: A, B, C. Do Grupy A należą 
zdarzenia występujące między dużym prawdopodobieństwem a wysokim poziomem 
korzyści, dużym prawdopodobieństwem a średnim poziomem korzyści, średnim 
prawdopodobieństwem a wysokim poziomem korzyści. Do grupy B należą zdarzenia 
występujące między małym prawdopodobieństwem a dużym poziomem korzyści, 
średnim prawdopodobieństwem a średnim poziomem korzyści, dużym prawdopodo-
bieństwem a małym poziomem korzyści. Z kolei do grupy C należą zdarzenia wystę-
pujące między małym prawdopodobieństwem a średnim poziomem korzyści, małym 
prawdopodobieństwem a małym poziomem korzyści, średnim prawdopodobieństwem 
a małym poziomem korzyści.

Następnie dokonano porównania ilościowego i wartościowego w poszczególnych 
grupach, aby porównać szanse i zagrożenia, co wiązało się ze zsumowaniem poszcze-
gólnych zdarzeń zachodzących w grupach.

Dla dotkliwości:

SDA = dD + dS + sD = 5 + 0 + 2 = 7 – suma zdarzeń w macierzy zagrożeń w grupie A

SDB = mD + sS + dM = 0 + 5 + 0 = 5 – suma zdarzeń w macierzy zagrożeń w grupie B

SDC = mS + mM + sM = 1 + 0 + 2 = 3 – suma zdarzeń w macierzy zagrożeń w grupie C

SZ = SDA + SDB + SDC = 15 – suma elementów macierzy relacji – zagrożenia

Dla poziomu korzyści:

SKA = dD + dS + sD = 5 + 5 + 3 = 13 – suma zdarzeń w macierzy szans w grupie A

SKB = mD + sS + dM = 0 + 2 + 0 = 2 – suma zdarzeń w macierzy szans w grupie B

SKC = mS + mM + sM = 0 + 0 + 0 = 0 – suma zdarzeń w macierzy szans w grupie C

SS = SKA + SKB + SKC = 15 – suma elementów macierzy relacji – szanse

Następnie wyznaczono prezentację wartościową dla dotkliwości i korzystności 
(tab. 4 i 5).

Tabela 4
Prezentacja wartościowa dla dotkliwości

Grupa Wskaźnik K

A
7 0,46

15
DA

Z

SK
S

= = =

B
5 0,33

15
DB

Z

SK
S

= = =

C
3 0,20

15
DC

Z

SK
S

= = =
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Tabela 5
Prezentacja wartościowa dla korzystności

Grupa Wskaźnik K

A
13 0,86
15

KA

S

SK
S

= = =

B
2 0,13

15
KB

S

SK
S

= = =

C 0,00KB

S

SK
S

= =

Zestawienie zbiorcze ilościowej i wartościowej oceny szans i ryzyka zostało 
przedstawione w tabeli 6.

Tabela 6
Zbiorcze zestawienie ilościowej i wartościowej oceny szans i ryzyka

Grupa

Poziom korzyści Dotkliwość

liczba wartość liczba wartość

A 13 0,86 7 0,46

B 2 0,13 5 0,33

C 0 0,00 3 0,20

Jak wynika ze tabeli 6, należy podjąć działania ograniczające wymienione zagro-
żenia, gdyż są one opłacalne. Takie wnioski można wysnuć na postawie porównania 
grupy A, B i C dla dotkliwości. Wskaźnik K dla korzystności w grupie A przyjął więk-
szą wartość niż wskaźnik K dla dotkliwości, dlatego podjęcie działań zapobiegawczych 
wydaje się opłacalne i zasadne. W przypadku zdarzeń należących do grupy A, mających 
największe znaczenie dla poprawnej działalności spalarni, w kontekście dotkliwości 
zagrożeń dotyczących ryzyka ekologicznego osiągnięto największą wartość wskaźnika 
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równą 0,46. Z kolei w kontekście korzystności największą wartość wskaźnika, wy-
noszącą tym razem aż 0,86, uzyskano dla tej samej grupy zdarzeń, co dodatkowo 
potwierdza fundamentalne znaczenie tej właśnie grupy zdarzeń (Buła, 2003; Kubińska-
Jabcoń, 2018).

5. Zastosowanie metody FTA  
w odniesieniu do analizowanego ryzyka

Kolejnym etapem jest utworzenie drzewa niezdatności, na podstawie którego opraco-
wano algorytm monitorujący to ryzyko, który pozwoli w przyszłości na stworzenie 
programu komputerowego zarządzającego wszystkimi ryzykami w spalarni i moni-
torującego je.

Metoda FTA (fault tree analysis) jest jakościową metodą analizy ryzyka wyko-
rzystującą strukturę drzew logicznych. Pozwala na modelowanie przebiegu awarii 
i następnie jej analizę. Drzewo niezdatności FTA jest uporządkowaną graficzną repre-
zentacją pewnych warunków i innych czynników powodujących lub przyczyniających 
się do pojawienia się określonego, niepożądanego zdarzenia nazywanego „zdarzeniem 
szczytowym”. Metoda ta była zastosowana pierwszy raz w 1962 roku do poprawy 
bezpieczeństwa samolotów, a potem także statków kosmicznych i urządzeń wyko-
rzystujących energię jądrową. Następnie była używana w przemyśle chemicznym, 
kolejowym, informatyce, medycynie.

Za jej pomocą wyznacza się czynniki wpływające na niezawodność oraz charak-
terystyki opisujące funkcjonowanie systemu, np. rodzaj niezdatności elementu, omyłki 
operatora, warunki otoczenia, błędy oprogramowania, sprzeczne wymagania mogące 
wpływać na niezawodne funkcjonowanie oraz zdarzenia łączne, oddziałujące na więcej 
niż jeden funkcjonalny element systemu.

Analiza FTA jest graficznym modelem zależności przyczynowo-skutkowych. 
Dzięki schematowi FTA zostają zilustrowane przyczyny, których skutek określany 
jest jako niepewne zdarzenie bądź ryzyko (Dunett, 2004; Niekurzak i Kubińska-
-Jabcoń, 2014; PN-EN 61025:2007). Poniżej został przedstawiony przykład fragmentu 
drzewa niezdatności dla ryzyka ekologicznego występującego w spalarni (rys. 1).

 –  bramka „LUB”

 –  zdarzenie pośrednie podlegające rozkładowi na podprzyczyny 
(w tym przypadku zdarzenie nr 01)

 –  zdarzenie podstawowe, które nie jest rozkładane na podprzyczyny 
(w tym przypadku zdarzenie nr 50)

 –  zdarzenie podstawowe lub pośrednie ujęte wcześniej w innym miej-
scu drzewa

1≥  

01 

50 

43* 
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Legenda:
01 – Zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby 

i złóż kopalin, zagrożenie dla ludzi, świata roślin i zwierząt, krajobrazu, 
dóbr materialnych.

02 – Emitowanie wtórnych zanieczyszczeń do środowiska, gdyż podczas spalania 
nie niszczy się materii, a jedynie zmienia jej postać i skład chemiczny. W wy-
niku procesu spalania może nastąpić emisja zanieczyszczeń gazowych poza 
kontrolą systemu oczyszczania spalin i monitoringu oraz podobnie zrzut za-
nieczyszczonych ścieków powstających podczas chłodzenia żużli z paleniska 
czy ścieków z mokrego oczyszczania spalin oraz powstawanie toksycznych 
odpadów wtórnych – popioły, pozostałości po oczyszczaniu spalin.

01 

04 

07 

… 06 

09 

10 

08 

11 
12 

02 

05 

02 

… … 

… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiększenie ryzyka ekologicznego (00) 

03 

1≥  
 

1≥  

1≥  

1≥  

1≥  

1≥  

1≥  

1≥  

1≥  

1≥  … 1≥  

Rys. 1. Przykład fragmentu drzewa niezdatności dla ryzyka ekologicznego  
występującego w spalarni
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03 – Awaria maszyn i urządzeń ograniczających emisję szkodliwych zanieczysz-
czeń.

04 – Stosowanie przestarzałych maszyn i urządzeń ograniczających emisję szko-
dliwych zanieczyszczeń, co powoduje ich zawodność.

05 – Awaria systemu kontroli oczyszczania spalin i monitoringu.
06 – Brak regularnych przeglądów maszyn i urządzeń ograniczających emisję 

szkodliwych zanieczyszczeń.
07 – Niesprawdzona firma serwisowa dokonująca przeglądu maszyn i urządzeń 

ograniczających emisję szkodliwych zanieczyszczeń.
08 – Brak środków finansowych na taką działalność.
09 – Zaniedbanie ze strony osoby odpowiedzialnej za nadzór nad regularnością 

przeglądów.
10 – Zły stan psychofizyczny pracownika.
11 – Brak środków finansowych na skorzystanie z dobrej firmy serwisowej.
12 – Błąd pracownika odpowiedzialnego za wybór firmy serwisowej.
... – Kolejne zdarzenia, które należy ująć w drzewie niezdatności.

Działania zaradcze:
08’ – Próba wygospodarowania pieniędzy z innej komórki przedsiębiorstwa, two-

rzenie rezerw finansowych.
10’ – Nie da się przeciwdziałać.
11’ – Próba wygospodarowania pieniędzy z innej komórki przedsiębiorstwa, two-

rzenie rezerw finansowych.
12’ – Wybór kompetentnej osoby na dane stanowisko pracy, wprowadzenie kar 

za zaniedbanie w wykonywaniu obowiązków.

6. Propozycja algorytmu  
monitorującego ryzyko ekologiczne

Algorytm zgodnie z założeniami powinien za pomocą drzewa niezdatności FTA i pro-
ponowanych rozwiązań wyodrębniać zdarzenia podstawowe odpowiadające za po-
wstanie ryzyka ekologicznego. Po uruchomieniu algorytm sprawdza, czy ryzyko ekolo-
giczne się zwiększyło. W przypadku stwierdzenia, że nie zwiększyło się ono, algorytm 
kończy działanie. W przeciwnym przypadku szuka przyczyn w kolejnych krokach.

Uruchamia on w tej sytuacji pętlę, która stanowi jego główną część. Następuje 
w tym momencie sprawdzenie wszystkich czynników, które powodują zwiększenie 
ryzyka ekologicznego. Już od pierwszej instrukcji warunkowej wewnątrz pętli algo-
rytm korzysta z efektów wypracowanych przez drzewo niezdatności, a więc jest z nim 
ściśle powiązany. Instrukcja warunkowa pobiera dane z drzewa niezdatności o tym, 
czy rozpatrywane zdarzenie jest podstawowe, a następnie – na podstawie instrukcji – 
podąża dalej, w zależności od wartości otrzymanej z FTA, tzn. jeśli określony warunek 
okaże się spełniony, następuje przejście do następnej instrukcji warunkowej, natomiast 
jeśli warunek ten nie będzie spełniony, to sprawdzane jest następne zdarzenie. Jeżeli 
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warunek jest spełniony, czyli badane aktualnie zdarzenie jest zdarzeniem podstawo-
wym, kolejna instrukcja warunkowa sprawdza, czy badane zdarzenie podstawowe 
zachodzi. Jeśli nie, to ponownie sprawdzane jest następne zdarzenie, a jeśli tak, to 
(o ile jest to możliwe) algorytm podpowiada rozwiązanie, jakie należy zastosować, aby 
zlikwidować czy ograniczyć zdarzenie niepożądane, lub jakie działania profilaktyczne 
należy podjąć, aby dane zdarzenie nie stanowiło problemu w przyszłości. Algorytm po-
zwala w bardzo sprawny sposób lokalizować zdarzenia niepożądane, które wpływają 
na zwiększenie ryzyka ekologicznego. Dzięki temu szybko uzyskuje się informacje 
o tym, jak można im przeciwdziałać.

Aby w pełni korzystać z możliwości tego algorytmu, należy zdefiniować pro-
blemy aktualne i te, które mogą pojawić się w przyszłości, oraz zlokalizować dla 
każdego z nich za pomocą metody FTA (drzewo niezdatności) lub innej, dedukcyjnie 
i bazując na posiadanym doświadczeniu, zdarzenia podstawowe, które te problemy 
wywołują. Drzewo niezdatności należy aktualizować w przypadku zmiany istnieją-
cych lub pojawienia się nowych problemów związanych z rozpatrywanym ryzykiem. 
Następnie znaleźć możliwie najlepsze rozwiązanie, jakie można zastosować, żeby za-
pobiec niepożądanym zdarzeniom, ograniczyć ich zakres lub całkowicie je wyelimino-
wać. Czynność tę wykonać dla każdego zidentyfikowanego wcześniej niepożądanego 
zdarzenia podstawowego. Rozwiązania należy aktualizować za każdym razem, kiedy 
aktualizowane jest drzewo niezdatności, jak również w przypadku zmiany istniejących 
lub pojawienia się nowych pomysłów rozwiązań. Algorytm należy stosować regularnie 
lub według wyznaczonych indywidualnie wytycznych. Nie wymaga on modyfikacji 
w przypadku wprowadzania zmian w drzewie niezdatności ani w proponowanych 
rozwiązaniach (Kubińska-Kaleta, 2008).

Poniżej zaprezentowano opisany algorytm (rys. 2).

05 – zdarzenie nr 05
1 – zdarzenie ma wartość „TRUE”
0 – zdarzenie ma wartość „FALSE”

 – instrukcja warunkowa sprawdzająca prawdziwość zdarzenia

15’  –  jeśli możliwe, to podjęcie działań zaradczych (naprawczych 
lub zapobiegawczych) przeciwdziałających danemu zdarze-
niu (w tym przypadku nr 15)

k – liczba zdarzeń do analizowania (65)
i – zmienna całkowita użyta do pętli

 
 – pętla

  – instrukcja wykonywania
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0 

STOP 

Rys. 2. Algorytm monitorujący ryzyko ekologiczne
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7. Wnioski

Podsumowując, można twierdzić, że ryzyko jest zjawiskiem powszechnie wystę-
pującym i poważnie zagrażającym poprawnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw, 
zwłaszcza dużych i o złożonej strukturze zależności wewnętrznych i zewnętrznych. 
Ograniczenie negatywnych skutków zagrożeń związanych z danym ryzykiem można 
uzyskać dzięki stworzeniu odpowiednich modeli zarządzania tymi rodzajami ryzyka. 
Mając na uwadze znaczenie tego zagadnienia, w pracy przedstawiono teoretyczne za-
łożenia dotyczące ryzyka środowiskowego, w tym ekologicznego. Następnie opisano 
procedurę wdrożenia zarządzania ryzykiem ekologicznym w przedsiębiorstwie. Przede 
wszystkim zrealizowano cel główny pracy, którym było zaprezentowanie modelu za-
rządzania i monitorowania ryzyka ekologicznego na przykładzie spalarni odpadów 
komunalnych.

Dzięki zastosowaniu metody macierzowej wyodrębniono najbardziej istotne 
zagrożenia dla spalarni odpadów związane z ryzykiem ekologicznym oraz perspek-
tywicznie najlepsze możliwości przeciwdziałania ich skutkom. Na podstawie wy-
odrębnionych zagrożeń dotyczących ryzyka ekologicznego stworzono za pomocą 
metody FTA drzewo niezdatności, w którym wyodrębniono zdarzenia podstawowe, 
mające wpływ na zdarzenia pośrednie. Proces zarządzania ryzykiem ekologicznym 
ma na celu dokładne monitorowanie i przeciwdziałanie zdarzeniom podstawowym, 
aby nie dopuścić do powstawania zdarzeń pośrednich. Gdy jednak powstanie takie 
zdarzenie, trzeba starać się ograniczyć jego negatywne skutki, które wpływają na 
powstawanie dalszych niepożądanych zjawisk, działających na zdarzenia pośrednie.

Przedłożony w niniejszym rozdziale monografii algorytm może być zastosowany 
w praktyce przemysłowej, gdyż pozwala na stworzenie programu komputerowego 
monitorującego ryzyko i zarządzającego nim. Szczególnie istotny jest fakt, że stwo-
rzenie tego typu narzędzia może wypełnić lukę polegającą na braku wystarczających 
narzędzi zarządzania ryzykiem ekologicznym w spalarni odpadów. Wdrożenie tego na-
rzędzia może jednak wiązać się z ograniczeniami finansowymi. Koszty mogą zostać 
zrekompensowane w przyszłości przez elimanację istotnych rodzajów ryzyka, co może 
przynieść korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i społeczeństwu. W celu wdrożenia 
opisanego narzędzia w spalarniach na większą skalę istotne byłoby przeprowadzenie 
działania pilotażowego w ramach projektu naukowego po to, aby przetestować i ewen-
tualnie usprawnić już docelowe narzędzie.
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POSSIBILITY OF APPLICATION OF THE ALGORITHM  
FOR MONITORING AND ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT  
ON THE EXAMPLE OF MUNICIPAL WASTE INCINERATORS

Summary: Most business decisions involve risk. The risk covers all spheres of human life. 
Human activities often have a negative impact on the environment. The chapter presents theo-
retical issues related to environmental risk, including ecological risk. It describes the procedure 
for implementing environmental risk management in an enterprise. The main goal of the chapter, 
however, is to present a model of ecological risk management and monitoring on the example 
of municipal waste incineration plants.

Keywords: sustainable development, risk, ecological risk, incineration plant, matrix method, 
algorithm
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