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Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest zarys sytemu ochrony cywilnej w Republice 
Włoskiej wraz z przedstawieniem procesu zarządzania kryzysowego, jego głównymi determinan-
tami oraz regulacją prawną. JuŜ na wstępie naleŜy zaznaczyć, iŜ głównym wyznacznikiem, który 
zdecydował o wyborze właśnie tego kraju jest jego połoŜenie. Na Półwyspie Apenińskim mamy do 
czynienia z wysokim ryzykiem sejsmicznym, wulkanicznym, hydrogeologicznym, ale takŜe obszar 
ten dość często nawiedzają poŜary lasów. Artykuł stanowi swoistego rodzaju analizę prawną, 
która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie właściwości winien mieć ów system, aby zagwaran-
tować maksymalną skuteczność i funkcjonalność. Ponadto zostanie ukazany wpływ, jaki wywiera-
ją  podstawowe zasady ustrojowe Włoch oraz połoŜenie geoklimatyczne na przyjęcie funkcjonują-
cego obecnie modelu systemu ochrony cywilnej. W zakończeniu zostanie przedstawiana krótka 
analiza wybranych elementów systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i we Włoszech.  
 
 
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, sytuacja kryzysowa, ochrona cywilna we Włoszech, 
gminne centrum zarządzania kryzysowego 
 
 

WSTĘP 

Włochy to przykład państwa, które nieustannie podlega reformom administracyj-
nym. Nowelizacja konstytucji z roku 2001 całkowicie przekształciła organizację teryto-
rialną kraju, w którym gmina stała się fundamentalną jednostką zasadniczego podziału1. 
Mimo iŜ spójne i całościowe prawodawstwo definiujące  i regulujące system ochrony 
cywilnej było efektem prac legislacyjnych drugiej połowy lat 80 dwudziestego wieku, to 
jednakŜe samo zjawisko pojawiło się wraz z rozwojem struktur społecznych. Panujący na 
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Uniwersytetu Wrocławskiego 
1  Szerzej na temat nowelizacji konstytucji patrz.: Z. Witkowski, Ustrój konstytucyjny współczesnych 

Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989-2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
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danym terytorium władca chcąc utrzymać swój status oraz przychylność i posłuszeństwo 
poddanych, musiał zapewnić jedną z podstawowych potrzeb – potrzebę bezpieczeństwa. 
Dlatego teŜ obrona cywilna narodziła się dość szybko wraz z poczuciem odrębności,        
a później państwowości. NaleŜy zaznaczyć, iŜ włoska doktryna prawa rozgranicza termi-
ny: obrona cywilna2 (Difesa civile)3 i ochrona cywilna (Protezione Civile)4. O ile pierw-
sze pojęcie dotyczy zagroŜeń zewnętrznych, o tyle to drugie będzie związane z zagroŜe-
niami i bezpieczeństwem wewnętrznym, czyli będzie to zarówno wyŜej wspomniane ry-
zyko związane z siłami przyrody, jak i z działalnością człowieka. 

1. DETERMINANTY USTROJOWE I GEOKLIMATYCZNE POŁO śENIA 
WŁOCH 

Nowelizacja konstytucji z 2001 r. przyniosła specyficzne rozwiązania ustrojowe; 
adekwatne wydaje się sformułowanie uŜyte przez W. Misiuda-Rewere określające Wło-
chy mianem „Republiki Autonomii5”. Mimo iŜ zasadniczym przedmiotem opracowania 
jest system zarządzania kryzysowego, to trudno nie odnieść się choćby w paru słowach do 
organizacji systemu administracyjnego tego kraju. Przede wszystkim jego odrębność 
przejawia się w asymetrycznej decentralizacji, oznaczającej w tym przypadku zwiększe-
nie uprawnień 5 z 20 regionów6, a takŜe wyodrębnienie Państwa jako jednego z poziomu 
władzy. Wielkie reformy, jakie miały miejsce w latach 90. uwieńczone nowelizacją kon-
stytucji, w tym takŜe Tytułu V, diametralnie zmieniły ustrój terytorialnej administracji 
publicznej. Ustanowiony system oparty został na zasadzie subsydiarności. NaleŜy pod-
kreślić, iŜ takŜe system ochrony cywilnej opiera się na tej zasadzie, o czym szerzej będzie 
jeszcze mowa. Zgodnie z brzmieniem artykułu 114 ustawy zasadniczej: Republika składa 
się z gmin, prowincji, miast metropolitalnych, z regionów i państwa7. 

Przede wszystkim naleŜy zaznaczyć, iŜ jest to kraj o duŜym natęŜeniu czynników 
sprzyjających pojawianiu się zróŜnicowanych katastrof naturalnych. W większości 
państw dominuje jeden lub dwa rodzaje tych zjawisk, natomiast na Półwyspie Apeniń-
skim są one liczne i zróŜnicowane, co związane jest zarówno z połoŜeniem na styku 
trzech kontynentów, jak i klimatem. Dlatego teŜ system ochrony cywilnej Włoch, aby 
zapewnić skuteczność, musi charakteryzować się niezwykłą elastycznością i policentry-
zmem punktów zarządzania. Kolejny czynnik wpływający na to, iŜ właśnie ten kraj jest 
przedmiotem powadzonych tu rozwaŜań, to gęstość zaludnienia. Mimo iŜ katastrofy natu-

                                                 
2  Obrona cywilna w Polskim prawodawstwie Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-

wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów 
pracy i urządzeń uŜyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowa-
nym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk Ŝywiołowych i zagroŜeń środowiska 
oraz usuwaniu ich skutków (art. 137). 

3  Difesa civile – Szerzej na temat róŜnic między tymi terminami patrz: Protezione Civile nella Difesa 
Civile, na stronie Istituto di Studi e Ricerche sulla Protezione Civile e Difesa Civil – Instytutu Studiów 
i Badań nad Ochroną i Obroną Cywilną, [online] [dostęp: 01.06.2010]. Dostępny w Internecie: 
www.ispro.it/wiki/images/5/53/Protezione_Difesa_Civile.pdf.  

4  Szerzej na temat protezione civile patrz.: G. Groppo, La normativa sulla protezione civile. Competen-
ze di stato, regioni, enti locali e volontariato, 2006.  

5  W. Misiuda-Rewera, Włochy republika autonomii, Italia repubblica delle autonomie, Lublin 2005. 
6  Kwestię tą opisuje: J. Sługocki, Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej we Włoszech, 

Szczecin 2005. 
7  Costituzione della Repubblica italiana, [w:] “Pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale”, del 7 dicembre 

1947. 
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ralne, we Włoszech, mają niejednokrotnie o wiele mniejsze natęŜenie niŜ np. te występu-
jące w USA czy Indiach, to struktura demograficzna powoduje, iŜ pociągają za sobą 
znaczne ofiary zarówno w ludziach, jak i w infrastrukturze. RównieŜ w tym przypadku 
uwypukla się specyfika włoska. Tamtejsza architektura, choć niezwykle cenna, stanowią-
ca niejednokrotnie spuściznę czasów antycznych, jest niestety niezwykle krucha. Właśnie 
to teŜ powoduje, iŜ ochroną tych dóbr interesują się organy Unii Europejskiej, doceniając 
ich ponadnarodową i bezcenną wartość. W związku ze zróŜnicowaniem katastrof natural-
nych, jakie występują, Włochy mogą stanowić cenne źródło doświadczeń dla wielu 
państw, w tym takŜe dla Polski.  

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel potwierdzenie tezy, w oparciu o analizę roz-
wiązań prawnych przyjętych we Włoszech, iŜ podstawą skutecznego systemu ochrony 
cywilnej i samego zarządzania kryzysowego jest elastyczność i oparcie jego funkcjono-
wania o zasadę  subsydiarności z jedynie koordynacyjną rolą szczebla centralnego. Uza-
sadniając dobór przedmiotu badań, został podkreślony specyficzny zespół czynników 
geologiczno-klimatycznych, które przyczyniają się do częstotliwości i róŜnorodności wy-
stępowania katastrof naturalnych. Z tego teŜ względu niezbędny jest choć w krótki zarys 
zagroŜeń naturalnych najczęściej występujących na obszarze Włoch8. NajpowaŜniejsze 
ryzyko związane z Ŝywiołami natury występujące na Półwyspie Apenińskim określane 
jest mianem rischio sismico; dotyczy ono, o czym była juŜ mowa, połoŜenia tego kraju na 
styku trzech kontynentów. Jego przejawem są trzęsienia ziemi (terremoto), które w więk-
szości przypadków mimo iŜ na skali Mercalliego9 nie są znaczne – jednakŜe niosą 
ogromne straty finansowe, przede wszystkim związane z niemoŜnością ich odwrócenia    
i zrekompensowania. Drugim zagroŜeniem, jakie występuje w basenie Morza Śródziem-
nego, jest ryzyko wulkaniczne (Rischio vulcanico), związane z duŜą liczbą czynnych wul-
kanów, jak choćby: Amiata, Etna, Marsili, Stromboli, Vulcano, czy Vesuvio. Erupcja 
wulkaniczna przyczynia się do powstawania takich zjawisk, jak: lawiny błotne, osuwanie 
się ziemi, trzęsienia ziemi czy poŜary. Niewątpliwe dość znaczne na tym terenie jest ry-
zyko występowania powodzi (rischio di alluvione), lub w szerszym ujęciu – ryzyko hy-
drogeologiczne (rischio idrogeologico). Drugi termin zawiera w sobie takŜe m.in.: osu-
wanie się ziemi, (frane), erozję wybrzeŜa – linii brzegowej (erosioni costiere), osiadanie 
gleb, (subsidenze e sprofondamenti) szczególnie widoczne zjawisko w okolicach Rimini  
a Venezia.  

Kolejnym niebezpieczeństwem związanym z klimatem jest ryzyko występowania 
poŜarów lasów (rischio incendi boschivi)10. 

Z tego względu, iŜ przedmiotem prowadzonych tu badań jest zarządzanie kryzy-
sowe we Włoszech, a nie w Polsce, niezbędne jest dokonanie uporządkowania terminolo-
gicznego, w odniesieniu do doktryny prawa tego kraju. 

                                                 
8  Niniejsza charakterystyka zagroŜeń naturalnych została sporządzona na podstawie danych umieszczo-

nych na stronie Departamentu Ochrony Cywilnej (Il Dipartimento della Protezione Civile). 
9  Skala Mercalliego-Cancaniego-Sieberga, skala MCS - 12-stopniowa skala stosowana przy określaniu 

wielkości trzęsienia ziemi, gdzie intensywność wstrząsu określana jest na podstawie wartości przy-
spieszenia drgań gruntu, a takŜe opisie skutków trzęsienia na powierzchni Ziemi. 

10  Ze względu na wartość ponadnarodową, jaką mają włoskie tereny leśne, są one objęte unijnym pro-
gramem Forest Focus – Rozporządzenie (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 listopada 2003 r. dotyczące monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska natu-
ralnego we Wspólnocie. 
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Podstawową regulacją prawną dotycząco ochrony cywilnej jest ustawa z 24 lutego 
1992 roku o Ustanowieniu Narodowej SłuŜby Ochrony Cywilnej (Istituzione del servizio 
nazionale Łochów della protezione civile)11, której twórcą był G. Zamberletti12, nazywany 
przez Włochów ojcem ochrony cywilnej13. Zgodnie z art. 1 ust. 1 wspomnianej ustawy 
słuŜbę ochrony cywilnej tworzy się w celu ochrony integralności Ŝycia, mienia, osiedli     
i środowiska przed zniszczeniem lub moŜliwością zniszczenia w wyniku klęsk natural-
nych (calamità naturali), katastrof (catastrofi) i innych klęsk (eventi calamitosi). Wszyst-
kie te zjawiska łączą się z moŜliwością wprowadzenia “stato di eccezione”, czyli stanu 
wyjątkowego, związanego m.in. z ewentualnym ograniczeniem praw i wolności obywate-
li14. Zgodnie z art. 5 omawianej ustawy Rada Ministrów (Consiglio dei Ministrana) na 
wniosek Przewodniczącego Rady Ministrów (Presidente del Consiglio) określa czas 
trwania i zasięg stanu wyjątkowego. Ustęp 4 tegoŜ artykułu umoŜliwia wydanie zarzą-
dzenia (ordinanze) w celu ograniczenia, zapobieŜenia katastrofie lub jej skutkom. Przepi-
sy te zostają opublikowane i niezwłocznie przekazane organom wykonawczym gminy, 
czyli burmistrzowi (Sindaci). 

2. PODSTAWY PLANOWANIA I ZARZ ĄDZANIA SYSTEMEM KRYZYSOWYM 

W sytuacjach określanych jako un'emergenza moŜe dojść lub dochodzi do strat      
w ludziach czy mieniu przez działanie natury lub aktywność człowieka. Typologia zdarzeń, 
które powodują uruchomienie słuŜby ochrony cywilnej została przedstawiona w art. 2 ust. 
1, gdzie podzielono je na trzy kategorie, uwzględniając liczbę jednostek terytorialnych, 
które są zaangaŜowane w przezwycięŜenie sytuacji kryzysowej oraz tryb norm prawnych. 
Warto podkreślić, iŜ sytuacje te występują nagle i niespodziewanie. W związku z nagłością, 
jaka towarzyszy takim sytuacjom, pojawi się pytanie, czy istnieje moŜliwość zapobiegania 
im lub choćby zmniejszenia ich skutków?  

Odpowiedz na tak postawione pytanie jest twierdząca, gdyŜ to właśnie jest przed-
miotem – czy teŜ właściwsze byłoby uŜycie sformułowania – celem działalności słuŜby 
ochrony cywilnej. W jaki więc sposób moŜna realizować ów cel? Odpowiedź daje art. 3 
ustawy o Narodowej SłuŜbie Ochrony Cywilnej: poprzez przewidywanie (previsione), 
przeciwdziałanie (prevenzione), pierwszą pomoc (soccorso) oraz przezwycięŜenie zaistnia-
łej sytuacji kryzysowej (superamento dell'emergenza). Dwa pierwsze elementy mają nie-
zwykle istotne znaczenie dla ewentualnych katastrof, gdyŜ działania te właściwie podjęte    
i wykonane mogą wyeliminować ich występowanie. Oczywiście, jak juŜ zauwaŜono powy-
Ŝej, nie jest moŜliwe całkowite wykluczenie wszystkich zagroŜeń, jednakŜe właściwe roz-
poznanie ryzyka, jakie występuje na danym terenie wraz z podjęciem odpowiednich kro-
ków celem jego usunięcia lub zminimalizowania potencjalnych skutków, stanowi najwaŜ-
niejszy element łańcucha zadań, jakie zostały ustawowo nałoŜone na ochronę cywilną. 
                                                 
11  Mimo, cząstkowej regulacji prawnej dotyczącej ochrony cywilnej z roku 1925 dopiero rok 1970 przy-

niósł pierwsze unormowanie prawne w postaci legge nr 996 dal Norme sul soccorso e l'assistenza alle 
popolazioni colpite da calamità.  

12  Giuseppe Zamberletti (ur. Varese, 17 grudnia 1933 r.) włoski polityk parlamentarzysta, ministr obro-
ny cywilnej w rządzie Governi Spadoliniego. Przewodniczący Istituto Grandi Infrastrutture, oraz Con-
federazione degli Imprenditori Italiani nel Mondo. 

13  Szerzej na temat powstania włoskiej ochrony cywilnej patrz.: G. Zamberletti , A. Pizzi, Se la terra 
trema. A trent'anni dal Friuli Giuseppe Zamberletti racconta la nascita e lo sviluppo della protezione 
civile italiana, 2006. 

14  W ustawodawstwie krajowym stan wyjątkowy został zdefiniowany w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 
r. o stanie wyjątkowym art. 2. 
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JednakŜe nawet znając potencjalne rodzaje ryzyka, przy tak licznym ich zróŜnico-
waniu, pojawia się problem organizacji tych słuŜb. Kolejny problem to koordynacja działań 
w sytuacji, gdy występują one na obszarze większej liczby jednostek terytorialnych. Jak 
więc przy takiej dyferencji zjawisk stworzyć system, który zapewni sprawne i w pełni sko-
ordynowane działania poszczególnych słuŜb wchodzących w skład Servizio Nazionale della 
Protezione Civile15? Odpowiedź na to pytanie dał wspomniany G. Zamberletti, tworząc 
koncepcje sytemu ochrony cywilnej zbudowanej na zasadzie subsydiarności i funkcjonują-
cego w oparciu o tzw. metodę Oktawian Augusta16. Nim jednak parę słów o samej meto-
dzie, przypomnieć naleŜy, iŜ Włochy to kraj szeroko pojętej autonomii jednostek terytorial-
nych, jednakŜe, jak głosi art. 5 ustawy zasadniczej, funkcjonują one w ramach jednolitej      
i niepodzielnej Republiki. Tym samym moŜna przyjąć, iŜ juŜ zapis ten narzuca budowę 
systemu ochrony cywilnej z policentrycznymi ośrodkami zarządzania usytuowanymi na 
poszczególnych poziomach terytorialnej administracji, z jedynie koordynacyjną rolą szcze-
bla centralnego. Natomiast dyferencja zjawisk przyrodniczych mogących spowodować 
sytuację zagroŜenia wymusza, aby ów system był jak najbardziej elastyczny. Właśnie me-
toda Augusta jest odpowiedzią na powyŜsze specyficzne warunki, gdyŜ zapewnia semplici-
tà i flessibilità, czyli prostotę i elastyczność. Przede wszystkim jest wieloetapowa, jej pod-
stawą są tzw. scenariusze działań. Pierwszy etap obejmuje wytyczenie obszaru, a następnie 
określenie rodzaju i natęŜenia ryzyka, jakie występuje na tym obszarze. Końcowa faza to 
określenie, które z 14 funkcji (funzione) wsparcia będą aktywowane w danej sytuacji kryzy-
sowej. Funkcje te są swoistego rodzaju segmentami wsparcia, które wchodzą w skład sys-
temu ochrony cywilnej. Zalicza się do nich: 

1. Funkcja 01– Technika i planowanie - Tecnica e di pianificazione; 

2. Funkcja 02 – Zdrowia, Opieki Społecznej i Weterynarii – Sanità, assistenza sociale   
e veterinaria; 

3. Funkcja 03 –Mass Media i Informacje Mass media ed informazione  

4. Funkcja 04 – Wolontariusze – Volontariato;  

5. Funkcja 05 – Materiały - Materiali e mezzi;  

6. Funkcja 06 – Transport i komunikacja - Trasporti e viabilità;  

7. Funkcja 07 – Telekomunikacja – Telecomunicazioni; 

8. Funkcja 08 – Podstawowe Usługi - Servizi essenziali ed attività scolastica;  

9. Funkcja 09 – Spis strat i poszkodowanych – Censimento danni a persone e cose; 

10. Funkcja 10 – Operacyjne struktury lokalne - Strutture operative locali; 

11. Funkcja 11 – Władze lokalne – Enti locali; 

12. Funkcja 12 – Materiały niebezpieczne - Materiali pericolosi; 

                                                 
15  Do podmiotów funkcjonujących w ramach Narodowej SłuŜby Ochrony Cywilne zalicza się: - Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze Armato, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Fi-
nanza, Corpo Forestale dello Stato, ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambienta-
le, C.N.R., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, E.N.E.A., Croce Rossa Italiana, Corpo Na-
zionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

16  Nazwa pochodzi od Oktawiana Augusta (ur. 23 września 63 roku p.n.e. w Rzymie, zm. 19 sierpnia 14 r.n.e.  
w Noli) Oktawian był pierwszym cesarzem rzymskim. Metodę opracował włoski geolog dr Elvezio Galan-
ti. Szerzej: E. GalantiIl, Metodo Augustus, [w:] „DPC Informa - Periodico informativo del Dipartimento 
della Protezione Civile”, Numero 4 Maggio-Giugno 1997. 
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13. Funkcja 13 – Pomoc ludności poszkodowanej - Assistenza alla popolazione; 

14. Funkcja 14 – Koordynacja – Coordinamento.  

3. ORGANIZACJA OCHRONY CYWILNEJ 

Wiedząc juŜ, czym jest ochrona cywilna, jakie ma cele i zadania, pozostaje posta-
wić sobie pytanie, jak w takim kraju jak Republika Włoska, czyli kraju o szerokiej auto-
nomii, ale unitarnym, zorganizowany jest system ochrony cywilnej? Jak skoordynowane 
są działania władz, mając na uwadze, iŜ obszar ten charakteryzuje się tak ogromnym 
zróŜnicowaniem klęsk naturalnych ?  

Niewątpliwe podział na 14 funkcji pozwala na selektywne uruchomienie jedynie  
niezbędnych w określonej sytuacji sektorów, pozostawiając inne w stanie gotowości, nie 
generując przy tym dodatkowych kosztów. Wyznaczone siły zarządzane są poprzez tzw. 
centra operacyjne (Centri Operativ) poszczególnych poziomów, o których szerzej będzie 
mowa w dalszej części. Dla zobrazowania i podsumowania przedstawionych poniŜej 
kwestii, kilka zdań komentarza poświęconych zostanie przedstawionemu powyŜej 
uproszczonemu schematowi (rys. 1), ukazującemu podstawowe elementy Narodowego 
Systemu Ochrony Cywilnej. 

 

Rys. 1. Narodowa SłuŜba Ochrony Cywilnej, Servizio Nazionale Della Protezione Civile 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [online] [dostęp: 02.06.2010].  
Dostępny w Internecie: http://protezionecivile.provincia.brindisi.it  

Mimo iŜ to gmina stanowi podstawową jednostkę terytorialnego podziału Repu-
bliki, co wynika ze wspomnianej zasady subsydiarności i co ma takŜe swoje odzwier-
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ciedlenie w systemie organizacyjnym ochrony cywilnej17, kolejność omawiania zostanie 
odwrócona. Patrząc na rys.1, widać, iŜ zwierzchnictwo nad Narodowymi SłuŜbami 
Ochrony Cywilnej sprawuje Przewodniczący Rady Ministrów18, zgodnie z art. 5 ust. 4,  
numer 22519 uprawniony jest on do wydawania zarządzeń celem zapobiegnięcia lub 
ograniczenia zagroŜenia. Przykładem moŜe być Ordinanza del Presidente del Consiglio 
Dei Ministri 17 Marzo 2010 związane z ryzykiem rozprzestrzenienia się grypy typu 
A/H1N120. 

Jednostką odpowiadającą za ochronę cywilną na szczeblu centralnym jest De-
partament Ochrony Cywilnej (Dipartimento delle Protezione Civile). W jego skład 
wchodzi 9 biur np. Biuro Szefa Departamentu (Ufficio del Capo Dipartimento) czy Biu-
ro Zarządzania Kryzysowego (Ufficio IV - Gestione delle emergenze), które działa 24 
godziny na dobę. Parę słów uwagi wymaga pozycja Il Capo Dipartimento, czyli Szefa 
Departamentu. Jest on nominowany dekretem ustawodawczym ratyfikowanym przez 
Prezydenta Republiki, obecnie funkcję tę pełni Guido Bertolaso. Jego główne zadania to 
koordynacja i kontrola, jednakŜe naleŜy przede wszystkim zaznaczyć, iŜ jest on Sekre-
tarzem Państwa (Sottosegretario di Stato)21, z tego względu zakres jego zadań wyzna-
cza dekret Przewodniczącego Rady Ministrów z 1 marca 2010 r. Jego działania wspie-
rane są przez dwóch wice szefów: Vice Capo Dipartimento Area tecnico-operativa        
i Vice Capo Dipartimento Area tecnico-amministrativa e gestione delle risorse aeree, 
którzy w zaleŜności od zaistniałych okoliczności i potrzeb, wykonują wyznaczone im 
zadania.  

Kolejny element systemu ochrony cywilnej to Komisja Narodowa ds. Przewidy-
wania i Zapobiegania Planowania PowaŜnym ZagroŜeniom. Jej zadaniem jest przede 
wszystkim dostarczanie informacji o istniejących na danym obszarze zagroŜeniach oraz 
określanie sposobu ich przezwycięŜania. Następnie Komitet Operacyjny ds. Ochrony 
Cywilnej (Comitato operativo della protezione civile)22 – w jego skład wchodzą przed-
stawiciele SłuŜb Operacyjnych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 Dekretu Przewodniczącego Rady 
Ministrów z 21 listopada 2006 roku, jego kadencja trawa trzy lata. Pozycję prawną Ko-
mitetu Wspólnego Państwa, Regionów i Władz Lokalnych, określa Decreto Del Presi-
dente Del Consiglio Dei Ministri z 23 września 2002 roku. Zgodnie z art. 2 ust. 4         

                                                 
17  Schemat organizacyjny wraz z omówieniem opracowany na podstawie Raportu Organizacji Współ-

pracy Gospodarczej i Rozwoju: OECD Reviews of Risk Management Policies OECD Reviews of Risk 
Management 2010. 

18  Szczegółowa pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów jako organu ochrony cywilnej została określo-
na w ustawie z 2001 roku nr 401 w art. 5, Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
materia di protezione civile. 

19  Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile . 
20  Pełny tekst dostępny na stronie: Portale delle Normativa Sanitaria, [online] [dostęp: 01.06.2010]. 

Dostępny w Internecie: http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=33008.  
21  Sottosegretario di Stato – pozycję prawną reguluje legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell-

'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri). Sekretarzy państwa 
powoływani są dekretem Prezydenta na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z właści-
wym merytorycznie ministrem. 

22  Szczegółową regulacje prawną zawiera Dekret Przewodniczącego Rady Ministrów Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006 recante, Costituzione e modalità di funzionamento 
del Comitato operativo della protezione civile. 
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w obradach organu mogą uczestniczyć specjaliści z róŜnych dziedzin, jednakŜe nie po-
siadają oni prawa głosu.  

Reasumując naleŜy zaznaczyć, iŜ głównym celem szczebla centralnego jest re-
alizowanie funkcji koordynatora działań.  

Z tego względu, iŜ tematem przeprowadzonej analizy prawnej jest zarządzanie 
kryzysowe, najistotniejsze wydaje się określenie struktur, jakie funkcjonują podczas 
zaistnienia sytuacji kryzysowej. Głównymi jednostkami operacyjnymi umieszczonymi 
na poziomie centralnym, regionalnym, prowincjonalnym i gminnym, są Centra Opera-
cyjne (Centri Operativi). 

4. CENTRA OPERACYJNE  

Mimo iŜ jak juŜ to było wielokrotnie podkreślane, to gmina stanowi podstawowe 
ogniwo funkcjonowania zarówno samej Republiki, jak i ochrony cywilnej – to struktura 
systemu zarządzania kryzysowego zostanie omówiona w odwrotnym porządku. 

Tabela 1. Centra Operacyjne (Centri Operativi) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Poczynając od poziomu władzy centralnej, gdzie funkcjonuje Dyrekcja Dowodze-
nia i Kontroli Di. Coma.C. è la Direzione di Comando e Controllo, będąca organem decy-
zjno-kontrolnym właściwym wówczas, gdy rozmiar zagroŜenia moŜe objąć swym zasię-
giem cały obszar Republiki. Jej aktywność związana jest z wystąpieniem bądź ryzykiem 
wystąpienia zagroŜenia, które moŜe mieć wpływ na funkcjonowanie i stabilność homeosta-
zy systemu Republiki. Na poziomie Regionu funkcjonuje Regionalne Centrum Operacyjne; 
niewąpliwie ogromne zmiany, jakie zaszły pod wpływem reform decentralizacyjnych lat 90 
i początku XXI, przeniosły część uprawnień z tego zakresu na jednostki terytorialne. 
NaleŜy zaznaczyć, iŜ fakt, Ŝe regiony mają najdalej idącą autonomię, ma swoje 
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odzwierciedlenie w zakresie ochrony cywilnej23. Działalność na tym poziomie przede 
wszystkim ma zapewnić koordynację działań z prefektami i innymi organami ochrony 
cywilnej oraz stały kontakt z jednostkami lokalnymi, a takŜe organizowanie pracy grup 
wolontariuszy wraz z koordynacją działań organizacji pozarządowych. Jego funkcjono-
wanie oparte jest na dwóch poziomach: (Centro coordinamento situazioni - Ccs) Centrum 
Koordynacji Sytuacji oraz S.O.U.P (Sala Operativa Unificata Permanente), mająca cha-
rakter operacyjny24.  

Analizując dane umieszczone w tabeli 1, widać, iŜ na poziomie prowincji funk-
cjonują dwie struktury ochrony cywilnej: Centrum Koordynacji Pomocy (Centro di Co-
ordinamento Soccorsi CCS) oraz Centrum Operacyjne Mieszane (Centro Operativo Mi-
sto), które funkcjonuje, kiedy zagroŜenie dotyczy np. większej liczby gmin, gdy wyma-
gane jest zaangaŜowanie i koordynacja z poziomu prowincji. Trzeba teŜ zauwaŜyć, Ŝe 
róŜne są organy, którym podlegają: w jednym przypadku jest to Prefekt, czyli przedstawi-
ciel rządu, w drugim organ władz samorządowych. Znaczenie dominujące ma oczywiście 
CCS, gdyŜ ta struktura odpowiada za określanie strategii i wyznaczanie planów szybkiego 
reagowania, które realizują następnie COM. W ramach CCS funkcjonują – sala opera-
tiva, czyli wyznaczone operacyjne obszary i pokoje, w których osoby odpowiedzialne za 
decyzje operacyjne decydują o uaktywnieniu w zaleŜności od potrzeb jednej z 14 wyŜej 
opisanych funkcji25.  

Ostatnim z omawianych elementów, zgodnie z przyjętą tu kolejnością prezentacji, 
jest Gminne Centrum Operacyjne.  

5. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W GMINIE  

Przedstawiony poniŜej zarys zarządzania kryzysowego w gminach włoskich 
oraz funkcjonowania Gminnych Centrów Operacyjnych będzie analizowany przez pry-
zmat pionowego ujęcia zasady subsydiarności. Ponadto w drugiej części zostanie uka-
zany poziomy aspekt zasady subsydiarności, przejawiającej się obecnością wolontariu-
szy w strukturach ochrony cywilnej.  

Zarządzanie kryzysowe w gminie jest uregulowane przede wszystkim w wielokrotnie 
przywoływanej ustawie Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale 
della protezione civile. Gminnym organem ochrony cywilnej jest burmistrz (Sindaco)26. 
Jego uprawnienia i obowiązki w omawianym obszarze definiuje art. 15 ustawy. Zgodnie     
z ust. 3, po zaistnieniu na terenie gminy sytuacji kryzysowej, przyjmuje zwierzchnictwo 
nad słuŜbami ochrony cywilnej, a w razie, gdy istnieje ryzyko, np. katastrofa naturalna roz-
przestrzenienia się na inne gminy – powiadamia ościenne władze gmin, ale przede wszyst-
kim perfekta oraz przewodniczącego zarządu regionalnego (presidente della giunta re-

                                                 
23  Szczególne znaczenie mają następujące przepisy prawne: Ustawa nr  59 z roku 1997 (legge Bassani-

ni). 59/97 (ustawa Bassanini). Art. nr 108 del Dlgs. 108 z dekretu z mocą ustawy nr 112 z 1998 r., 
Ustawa nr 401 z roku 2001.  

24  Na podstawie informacji umieszczonych na portalu Regionu Sardynia Protezione Civile. Il Sistema Ambien-
tale Della Sardegna. [online] [dostęp: 01.07.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.sardegnaambiente.i/ 
protezionecivile.  

25  Opracowane na podstawie: E. Galanti, A. Curianò, L. D'Angelo, Pianificazione e Gestione dell'Eme-
rgenza Struttura E Gestione Delle Sale Operative Di Protezione Civile.  

26  Sindaco - odpowiednik polskiego burmistrza, monokratyczny organ gminy pochodzący z wyborów 
bezpośrednich.  
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gionale) Prefekt zobowiązany jest do udzielania niezbędnego wsparcia w wyeliminowa-
niu lub zminimalizowaniu ewentualnych szkód. Zgodnie z art. 50 ust. 6, oraz art. 54 ust. 6 
T.U.E.L27 w nagłych sytuacjach zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia ma on prerogatywę do wy-
dawania tzw. zarządzeń pilnych (ordinanze contingibili e urgenti)28. Przedstawiony poni-
Ŝej schemat systemu zarządzania kryzysowego jest ukazany na przykładzie przepisów 
prawnych gminy Prato w Toskanii.  

 
Rys. 2. Zarządzanie Kryzysowe na terenie gminy Prato 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie internetowej     
gminy Prato 

W przypadku gmin oprócz fundamentalnej ustawy ustanawiającej Narodową 
SłuŜbę Ochrony Cywilnej, znaczenie mają takŜe ustawy regionalne; w tym przypadku jest 
to Legge regionale 29 dicembre 2003, n 67, która w art. 2 potwierdza niejako cele ochro-
ny cywilnej z ustawy krajowej. TakŜe w tej ustawie ustanowiony jest podział na progno-
zowanie ryzyka, co obejmuje czynności takie, jak identyfikacja i charakterystyka zagro-
Ŝeń, o czym stanowi art. 3. Zapobieganie zdefiniowane jest jako zespół działań, które 
mają być wprowadzone w celu zapobieŜenia lub zminimalizowania moŜliwości szkód 
spowodowanych przez klęski wcześniej określone w procesie prognozowania. Następnie 
pomoc poszkodowanym, czyli jak stanowi art. 5 ust. 1 wymienionej ustawy regionalnej, 
                                                 
27  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
28  TakŜe w przepisach szczegółowych określone są specjalne prerogatywy upowaŜniające Sindaco do 
wydawania bądź to zarządzeń pilnych bądź teŜ wykonywania innych działań prawnych związku z zaist-
nieniem sytuacji nadzwyczajnej dla przykładu moŜna wymienić choćby: il DLvo 5.2.1997 n.22 (Decreto 
Ronchi), Il DPR 24 maggio 1988 n.236, legge 833 del 23.12.1978 (di riforma del servizio sanitario na-
zionale). 
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obejmuje wszystkie działania podejmowane w celu wsparcia ludności, zarówno w cza-
sie trwania zagroŜenia, jak i po jego zaŜegnaniu. Niezwykle istotne jest stałe i rzetelne 
informowanie społeczeństwa. Ostatnim elementem jest przezwycięŜanie, czyli Supera-
mento delle emergenze – będą to wszelkie działania zmierzające do powrotu do stanu 
równowagi, takie jak odbudowa infrastruktury krytycznej, o czym stanowi art. 5 ust. 2. 
Zgodnie z art. 8 ustawy regionalnej nr 67 wszystkie zadania z zakresu ochrony cywilnej 
niezastrzeŜone dla innych jednostek naleŜą do kompetencji gminy. W szczególności 
naleŜy zaliczyć do nich: określenie istniejących na obszarze gminy ryzyk, podejmowa-
nie wszelkich działań, mających na celu zapobieganie oraz minimalizowanie szkód, tzn. 
informowanie mieszkańców o istniejącym zagroŜeniu, a takŜe organizowanie szkoleń    
i akcji ćwiczeniowych, wydawanie niezbędnych aktów prawnych, prowadzenia doku-
mentacji strat i kosztów powstałych w wyniku katastrofy.  

Niewątpliwe najistotniejszym ogniwem łańcucha zarządzania kryzysowego         
w gminie, ale i nie tylko, jest prewencja i planowanie. Prawidłowo rozpoznane ryzyko 
oraz działania prewencyjne pozwalają niejednokrotnie uniknąć tragicznych skutków. Nie 
sposób jednak całkowicie wykluczyć sytuacji kryzysowych, dlatego teŜ tworzone są 
wspominane juŜ plany działania Piano di Emergenza di Protezione Civile (w przypadku 
gminy będą to Piano di Emergenza Comunale). Głównym celem ich sporządzania jest 
analiza potencjalnych zagroŜeń, czyli określenie najbardziej niebezpiecznych miejsc, 
przygotowanie procedur operacyjnych.  

NaleŜy zaznaczyć, iŜ w sytuacjach, gdy ryzyko rozpościera się na obszarze wię-
cej niŜ jednej gminy – co dość często ma miejsce w przypadku terenów górskich            
i tzw. wspólnot górskich (Comunità Montane) – tworzone są Piani di Emergenza Inter-
comunali, czyli Międzygminne Plany Awaryjne29. Zgodnie z tym, co juŜ zostało powie-
dziane, unifikacja systemu ochrony cywilnej przesądza o tym, iŜ takŜe na tym poziomie 
funkcjonuje Gminne Centrum Operacyjne. Podobnie jak przy pozostałych jednostkach 
jest to, jak sama nazwa wskazuje, punkt dowodzenia, którego struktury mają wspierać 
działania gminnego organu ochrony cywilnej, jakim jest burmistrz - Sindaco30. Niewąt-
pliwie lokalizacja oraz dobór budynków, w których są one umieszczane, nie są obojęt-
ne, powinny być połoŜone w takim miejscu, aby jednocześnie umoŜliwi ć jak najlepsze 
dowodzenie ze względów logistycznych, oraz w razie zagroŜenia – zapewnić jak naj-
dłuŜsze funkcjonowanie. NaleŜy zaznaczyć, iŜ gminy mogą współdziałać nie tylko ze 
sobą, ale teŜ z innymi podmiotami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi w celu za-
pewnienia sprawniejszego funkcjonowania ochrony cywilnej. 

6. ROLA WOLONTARIUSZY W STRUKTURACH SŁU śBY CYWILNEJ 

Wspomniany juŜ, na początku tej części wywodu, horyzontalny aspekt zasady 
subsydiarności ma swoje odzwierciedlenie np. w działalności wolontariuszy w ramach 
struktur SłuŜb Ochrony Cywilnej. NaleŜy zaznaczyć, iŜ w rozumieniu poziomym zgod-
nie z art. 118 Konstytucji zasada ta zobowiązuje państwo oraz inne podmioty do sprzy-
jania „samodzielnym inicjatywom obywateli, działającym zarówno indywidualnie, jaki 
i stowarzyszeniom , podejmującym działania dla dobra ogólnego na podstawie zasady 

                                                 
29  Przykładem takiego planu jest Comunità Montana Amiata Val d'Orcia - Piano Intercomunale di Pro-

tezione Civile. 
30  M. Vincenzo, Le competenze comunali in materia di protezione civile: organizzazione del servizio ed 

elaborazione del piano, 2002, s. 52-53.  
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subsydialności” 31. Zgodnie z art. 18 ustawy o SłuŜbie Ochrony Cywilnej zapewnia ona 
jak najszerszą partycypację obywateli, organizacji społecznej i innych podmiotów        
w działaniach związanych z ustawowymi celami. RównieŜ omawiana juŜ wyŜej ustawa 
regionalna nr 67 w art. 12 podkreśla znaczenie wolontariuszy jako integralnej części 
sytemu ochrony cywilnej. Obecnie w krajowym wykazie, jaki prowadzi Departament 
Obrony Cywilnej, zarejestrowanych jest ponad 2500 organizacji32. Zakres zadań wolon-
tariuszy w duŜej mierze uzaleŜniony jest od natęŜenia ryzyka oraz od jego rodzaju33. 
Rola tego sektora rośnie, gdyŜ stale zwiększa się liczba osób chcących pomagać. Naj-
lepszym dowodem była działalność wolontariuszy podczas trzęsienia ziemi w Abruzji   
6 kwietnia 2009 r. Niewątpliwie odgrywają oni takŜe ogromną rolę przy organizowaniu 
imprez masowych.  

PODSUMOWANIE 

Chcąc podsumować zarys systemu zarządzania kryzysowego we Włoszech, na-
leŜy zwrócić uwagę na kilka istotnych własności. Niewątpliwie to, co nasuwa się po 
przeanalizowaniu struktury ochrony cywilnej oraz przepisów prawnych, dotyczących 
zarządzania kryzysowego – to stwierdzenie, iŜ  system ten jest policentryczny,               
o wielu organach i ośrodkach dowodzenia, co jest związane z formą ustrojową państwa. 

Art. 5 Konstytucji Włoskiej, Republika zapewnia szeroką autonomię jednost-
kom, pozostając państwem jednolitym i niepodzielnym. Ma to swoje odzwierciedlenie 
w budowie i organizacji systemu ochrony cywilnej: znajdujące się na poszczególnych 
poziomach władzy centra operacyjne mają toŜsamą strukturę, na wszystkich jest 14 
funkcji; mimo iŜ na kaŜdym poziomie inny organ odpowiedzialny jest za ochronę cy-
wilną – to całość struktur podlega Prezesowi Rady Ministrów. Nasuwa się zatem pyta-
nie, co takie rozproszenie oraz podział na 14 funkcji zapewnia? Odpowiedź jest prosta: 
elastyczność, która została niejako wymuszona przez samo połoŜenie tego Państwa. 
Wielość i róŜnorodność, a takŜe częstotliwość klęsk naturalnych34 spowodowała, iŜ sys-
tem planowania sytuacjami kryzysowymi i cały proces zarządzania muszą być na to 
przygotowane.  

Włochy są państwem dość specyficznym, o czym była juŜ mowa, gdyŜ katastro-
fy takie, jak np. trzęsienia ziemi mimo niewielkiego natęŜenia przynoszą ogromne stra-
ty. Po pierwsze ze względu na gęstość zaludnienia, a po drugie na bezcenną, ale nie-
zwykle kruchą architekturę. Na uwagę zasługuje teŜ moŜliwość selekcji uaktywnienia 
jedynie wybranych, niezbędnych w danym momencie sił, co znacznie obniŜa koszty. 
Kolejna znamienna cecha systemu zarządzania kryzysowego we Włoszech to silny 
wpływ zasady subsydiarności w aspekcie horyzontalnym, czyli włączenie wolontariu-
szy do struktur ochrony cywilnej35. Mimo  iŜ oczywiście w większości krajów europej-
skich funkcjonują zespoły róŜnego typu formacji ochotniczych, to jednak we Włoszech 
w sytuacjach zagroŜenia nie tylko w przypadkach imprez masowych stanowią one duŜe 

                                                 
31  J. Sługocki…, op. cit., s.14. 
32  [online] [dostęp: 03.06.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.protezionecivile.it/ volontariato/ in-

dex.php. 
33  V. Martorano…, op. cit. s. 50.  
34  Szerzej na temat zagroŜeń we Włoszech patrz.: S. Pinna, Rischi ambientali e difesa del territorio, 

Milano 2002. 
35  C. De Luca, Il volontariato per la formazione dell'uomo solidale, 2004, s. 75. 
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wsparcie dla słuŜb ochrony cywilnej. Zmniejsza to w duŜym stopniu koszty, jednakŜe 
jest znacznie waŜniejszy powód, dla którego naleŜy brać przykład z Włoch – przede 
wszystkim spełnianie funkcji wychowawczej tworzącej społeczeństwo obywatelskie. 
Ostatnia juŜ kwestia to postawienie pytania, czy Polska moŜe i powinna korzystać         
z doświadczeń włoskich? Przede wszystkim naleŜałoby się zastanowić, czy w obu sys-
temach występują determinanty, które pozwoliłyby na zbudowanie modelu porów-
nawczego. Wydaje się, iŜ odpowiedź na tak postawione pytanie, jest twierdząca. Spo-
rządzona na podstawie 

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nzionale della Protezio-
ne Civile (tabela 1 i tabela 2) odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ukazują wyraźne zbieŜność między włoskimi Cen-
trami Operacyjnymi a polskimi Centrami Zarządzania Kryzysowego.  

Tabela 2. Centra Zarządzania Kryzysowego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym. (Dz. U. Nr 89, poz. 590) 

Zarówno w Polsce, jaki we Włoszech bodźcem do stworzenia systemu zarzą-
dzania kryzysowego były tragiczne skutki klęsk naturalnych. W Polsce brak rozwiązań 
prawnych pozwalających na koordynację działań wszystkich podmiotów administracji 
oraz innych jednostek wchodzących w skład róŜnorodnych struktur ratowniczych pań-
stwa, został dostrzeŜony w trakcie powodzi z lipca 1997 roku36, przynosząc tragiczne 
skutki37. We Włoszech natomiast  wydarzeniem, które wstrząsnęło zarówno sceną poli-
tyczną, jak i zwykłymi obywatelami było trzęsienie ziemi w Irpinia w 1980 roku38, 
                                                 
36  E. Bobiński, J. śelaziński, Ocena przyczyn lipcowej powodzi wnioski do programu ochrony przeciw-

powodziowej w przyszłości na Odrze Aktualizowano, Ekspertyza opracowana dla Sejmowej Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

37  P. Soloch, Państwo wobec zarządzania kryzysowego, fragment przemówienia inauguracyjnego Szkoła 
Główna SłuŜby PoŜarniczej, Warszawa, 14 października 2006 r. 

38  C. Gasprarini, Valrio de Rueis, A. Marmai, M. Murra, Annali di Geofisica, Vol. XXXVI, N. 5-6, 
September-October: The November 23, 1980 Irpinia earthquake: an analysis with the new procedure 
of intensity evaluation, [online] [dostęp: 02.07.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.earth-
prints.org/bitstream/2122/3639/1/03%20gasparini.pdf. 
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gdzie podobnie jak w przypadku naszego kraju brak odpowiednich struktur ochrony 
cywilnej przyniosło ogromne straty. Jak pokazała tegoroczna powódź w Polsce oraz 
wydarzenia z kwietnia 2009 roku z Aqulii, gdzie doszło do trzęsienia ziemi, mimo iŜ 
udało się poprawić ich funkcjonowanie, to nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. Przyję-
te rozwiązania legislacyjne, jakie były wynikiem koncepcji Zamberlettiego w zakresie 
ochrony cywilne, przyczyniły się do zmniejszenia strat podczas klęsk Ŝywiołowych. 
Niewątpliwie potwierdzają to dane zwarte w tabeli 3 ukazujące skutki, jakie przyniosły 
trzęsienia ziemi w Irpinia i Aquila39.  

Tabela 3. Zestawienie porównawcze strat jakie wyrządziły trzęsienia ziemi we Irpinia i Aquila 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: L'Istituto nazionale di statistica è un ente di 

ricerca pubblico 

JednakŜe przyjęcie odpowiednich rozwiązań prawnych to dopiero pierwszy 
krok, mimo iŜ jest on niezbędny, to nie gwarantuje skuteczności systemu ochrony cy-
wilnej. Jak wynika z licznych analiz i raportów przedstawiających skutki powodzi         
z 1997 r. takŜe w Polsce wówczas w przepisach prawnych zwłaszcza tych regulujących 
kwestie planowania przestrzennego, panował duŜy chaos. Podnoszone były postulaty 
budowy infrastruktury przeciwpowodziowej, a takŜe modernizacji wałów juŜ istnieją-
cych. Niejednokrotnie osadzone i nasiąknięte nie spełniały swoich funkcji. Środki fi-
nansowe, jakie zainwestowano w ochronę przeciwpowodziową, pozwoliły na zmniej-
szenie i zniwelowanie skutków tegorocznej powódzi. Wrocławski Węzeł Wodny został 
odbudowany i zmodernizowany. Doskonałym przykładem jest takŜe modernizacja wę-
zła wodnego Bartoszowice, gdzie m.in.: dokonano regulacji dolnego stanowiska, usu-
nięto zniszczenia budowlane mostu Bartoszowice, wykonano ściany filtracyjne i ubez-
pieczenie górnego stanowiska, zamontowano nowy napęd hydrauliczny segmentu, od-
tworzono posterunek oraz wykonano nową nawierzchnię40. Jednak mimo nakładów 
zarówno środków finansowych, jak i rzeczowych, jak pokazały wydarzenia w Aquili     
z 2009 r., tegoroczna powódź w naszym kraju, nie sposób wyeliminować całkowicie 
skutków klęsk Ŝywiołowych.  

                                                 
39  NaleŜy zaznaczyć, iŜ siła trzęsienia ziemi z 1980 r. była wyŜsza jednakŜe straty jakie wówczas ponio-

sły Włochy były ogromne, co w duŜej mierze było wynikiem niewydolności systemu ochrony cywil-
nej, który tak naprawdę dopiero po tych wydarzeniach zaczął funkcjonować.   

40  Inwestycja ta jest częścią programu „Program dla Odry-2006” - został on przyjęty do realizacji          
w drodze ustawy sejmowej z dnia 6 lipca 2001 roku jako wieloletni program rządowy (Dz. U. z 2001r. 
Nr 1067 poz. 98) obejmuje swym zakresem szereg działań gospodarczych i inwestycyjnych związa-
nych z modernizacją Odrzańskiego Systemu Wodnego. [online] [dostęp: 30.07.2010]. Dostępny w In-
ternecie: http://www.programodra.pl; J. Zaleski, J. Winter, Strategia modernizacji Odrzańskiego Sys-
temu Wodnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 2000.  
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Chcąc podsumować powyŜszą analizę, warto odwołać się do poglądów H. La 
Chataliera autora „reguły przekory”, która mówi, iŜ system organizacyjny wytrącony ze 
stanu naturalnej równowagi wskutek działań organizatorskich ma tendencję do powrotu 
do pierwotnego stanu41. Odnosząc to do analizowanego systemu ochrony cywilnej bę-
dącego takŜe swoistego rodzaju system organizacyjnym, stwierdzić naleŜy, iŜ determi-
nujące znaczenie mają przewidywanie i prewencja42. Właściwie określone ryzyko, jego 
stopień i miejsce występowania pozwala na zaplanowanie działań, które w razie zaist-
nienie sytuacji kryzysowych takich, jak powódź czy trzęsienie ziemi pozwoli zminima-
lizować straty, a takŜe szybko przywrócić do stanu równowagi. 

Z pewnością Włochy poczyniły ogromny postęp w organizacji działań prewen-
cyjnych, do czego przyczyniło się właściwe wykorzystanie środków unijnych przezna-
czonych na ten cel. MoŜe to stanowić cenne źródło doświadczeń dla naszego kraju, 
gdyŜ nadal kwestia ta sprawia wiele trudności. Warto takŜe byłoby zastanowić się nad 
włączeniem w struktury ochrony cywilnej większej liczby wolontariuszy. Prowadzona 
przez Włochów polityka zmierzająca do stworzenia świadomego społeczeństwa obywa-
telskiego spowodowała, iŜ m.in. przeszkoleni ochotnicy stanowią silny element systemu 
ochrony cywilnej tego kraju. Przeprowadzona analiza bezapelacyjnie przemawia za 
nawiązaniem ścisłej współpracy polsko-włoskiej celem wymiany doświadczeń w funk-
cjonowaniu ochrony cywilnej. Zwłaszcza w aspekcie zarządzania kryzysowego moŜe 
przyczynić się do usprawnienia obu systemów. 
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CIVIL PROTECTION AND CRISIS MANAGEMENT SYSTEM  
IN ITALY WITH PARTICULAR EMPHASIS ON COMMUNE 

 

Summary 
This article attempts to answer the following questions: What factors determine the Italian civil 
protection system? What is the correlation between the changes in the administrative law and 
the civil protection system? The problem examined in the article will be analysed from the per-
spective of local authority. Italy is more exposed to a broad range of natural hazards, from vol-
canic eruptions and landslides to floods and forest fires, than most other European countries, 
the report notes. This article is a review of risk management policies and focuses on the Italian 
civil protection system as well as its means to prepare for and react to natural disasters. With 
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the Act n.225 of 24 February 1992, Italy has organised civil protection as a “National Service”. 
The public administrative reform process began twenty years ago aiming at giving more rele-
vance, authority and responsibilities to regional and local governments. It was important for the 
transformation of the civil protection system. The organizational Italian model of  civil protec-
tion proves to be particularly adequate to a territorial context, such as the Italian one, which 
presents a range of possible risks of disasters and catastrophes. This system that has been set up 
is based on the principle of subsidiary and the principle of flexibility, but still legal changes are 
not sufficient. 
 
 
Key words: crisis management, emergency situation, civil protection in Italy, communal crisis 
management centre 
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