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PODSTAWY PRAWNE
BEZPIECZE STWA NARODOWEGO
W STANIE KRYZYSU I WOJNY

STAN KRYZYSU I WOJNY
– ZAGADNIENIA OGÓLNE

Wspóczesny system bezpieczestwa narodowego musi by tak skonstruowany, aby gwarantowa prawidowe funkcjonowanie demokratycznego pastwa prawa nie tylko w okresie braku zagroenia, ale równie w stanie kryzysu i wojny. Przepisy prawne w tym zakresie musz by jasne i precyzyjne.
Obowizki poszczególnych organów zaangaowanych w realizacj zada,
majcych na celu zachowanie prawidowego funkcjonowania pastwa, powinny zosta tak skonstruowane, aby w nagych wypadkach nie byo wtpliwoci odnonie do zakresu odpowiedzialnoci kadego z nich. Zadania musz
by okrelone konkretnie tak, by si nie dubloway oraz by nie byo luk.
Stany nadzwyczajne, tj. stan wojenny, wyjtkowy i kl ski ywioowej,
wprowadzane s w nagych wypadkach i w powanych zewn trznych oraz
wewn trznych zagroeniach dla funkcjonowania pastwa. Wprowadzane s,
aby im przeciwdziaa i chroni dobro wspólne. W Polsce za wprowadzenie
stanów nadzwyczajnych odpowiada wadza wykonawcza, cho zachowano tu
uprawnienia wadzy ustawodawczej, która ma kompetencje w zakresie badania prawidowoci wprowadzenia którego z tych stanów. W doktrynie zasadnie przyjmuje si , e organ majcy kompetencje do tego, aby wprowadzi stan
nadzwyczajny, powinien za kadym razem, gdy zwyke rodki konstytucyjne
Dr MAGORZATA CZURYK – adiunkt Zakadu Podstaw Prawa w Instytucie Prawa i Administracji
Wydziau Bezpieczestwa Narodowego AON w Warszawie; adres do korespondencji: al. gen. Antoniego Chruciela „Montera” 103, 00-910 Warszawa; e-mail: m.czuryk@aon.edu.pl

MAGORZATA CZURYK

70

s niewystarczajce do przezwyci enia powstaego zagroenia, podda analizie przesanki wszystkich stanów i dopiero po niej wprowadzi ten, który b dzie najwaciwszy w konkretnym wypadku1.
Dziaania, które s podj te w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, musz odpowiada stopniowi zagroenia oraz powinny zmierza do jak
najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania pastwa2. Warunki
dotyczce adekwatnoci dziaa do stopnia zagroenia oraz powinno zmierzania takich dziaa do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania pastwa musz zaistnie cznie.
Podstawowym wymogiem dziaania wadzy publicznej w ramach obowizywania stanu nadzwyczajnego jest jego proporcjonalno do stanu zagroenia.
Dlatego te organ nie moe wprowadza takich rodków spoecznie dotkliwych,
których nie cechuje niezb dno, gdy przy zastosowaniu rodków agodniejszych osignie si ten sam cel. Oceny tego, jaki rodek naley zastosowa, b dzie dokonywa za kadym razem organ podejmujcy takie dziaania.
Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest zwizane z ochron bytu pastwa. Niezb dne jest zatem takie zachowanie, które b dzie miao na celu
ochronio Rzeczpospolit Polsk jako dobro wspólne wszystkich obywateli.
Aby to osign, niekiedy konieczne jest ograniczenie okrelonych w konstytucji praw jednostki oraz wolnoci dziaalnoci gospodarczej3. Ustawodawca
dokadnie okreli w ustawach dotyczcych poszczególnych stanów nadzwyczajnych zakres ograniczenia tych praw i wolnoci. Ponadto Konstytucja RP
wyra nie stwierdza, e w takim okresie maj one charakter fakultatywny
i skorzystanie z moliwoci dokonania tych ogranicze przez organy wadzy
publicznej powinno mie charakter absolutnie wyjtkowy. Regulacje te pozostaj w zgodzie z zasadami demokratycznego pastwa prawa. Ponadto ustawodawca zagwarantowa moliwo dochodzenia od Skarbu Pastwa odszkodowania przez podmioty, które w wyniku wprowadzonych ogranicze w zakresie praw i wolnoci czowieka i obywatela doznay szkody. Art. 228 ust.
4 Konstytucji RP wprowadzi moliwo ustawowego okrelenia podstaw, za-

1

B. B a n a s z a k, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 970;
M. B r z e z i  s k i, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, s. 169-170.
2
Art. 228 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.
nr 78, poz. 483 ze zm. – dalej cyt. Konstytucja RP.
3
D. K a s z u b a, K. S i e n k i e w i c z - M a  y j u r e k, Ograniczenia wolnoci dziaalnoci
gospodarczej w sferze bezpieczestwa publicznego, w: Wolno dziaalnoci gospodarczej i jej
ograniczenia. Problematyka prawna i aksjologiczna, red. M. Karpiuk, Warszawa 2011, s. 134-136.
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kresu oraz trybu wyrównywania tych szkód4. Powstae straty musz wynika
bezporednio ze wskazanych wyej ogranicze. Natomiast jeeli organy wadzy publicznej zachowaj si w sposób nieuprawniony, np. dokonujc ogranicze w zakresie, w jakim nie byy do tego upowanione, i wprowadz ograniczenia nieprzewidziane przez norm prawn, to podmioty, które w wyniku takiego zachowania doznaj szkody, równie mog dochodzi odszkodowania,
ale ju na innej podstawie prawnej5.
Ponadto ustrojodawca wprowadza zakaz legislacyjny, wedug którego
w czasie stanu nadzwyczajnego nie mog by zmienione: Konstytucja RP, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorzdu terytorialnego,
ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych6, a take stwierdza, e w czasie stanu nadzwyczajnego oraz
w cigu 90 dni po jego zakoczeniu nie moe by skrócona kadencja Sejmu,
przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, nie mog by przeprowadzane
wybory do Sejmu, Senatu, organów samorzdu terytorialnego oraz wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegaj odpowiedniemu przedueniu. Wybory do organów samorzdu terytorialnego s moliwe
tylko tam, gdzie nie zosta wprowadzony stan nadzwyczajny7. Podstawowym
celem art. 228 ust. 7 Konstytucji RP jest zapewnienie cigoci funkcjonowania naczelnych organów pastwa w stanach szczególnego zagroenia, w sytuacjach wyjtkowych, uniemoliwiajcych przeprowadzenie wyborów. Naczelne
organy pastwa uzyskuj wówczas legitymacj konstytucyjn do penienia
swoich funkcji pomimo upywu zwykego terminu, który jest dla ich penienia
przewidziany. Nie jest to jednak jedyny cel wymienionego przepisu, gdy art.
228 ust. 7 Konstytucji RP ustanawia zakaz przeprowadzania wyborów w stanach nadzwyczajnych, nawet jeeli byoby to technicznie moliwe. Takie rozwizanie pozwala z jednej strony skoncentrowa dziaania na odwróceniu zagroe, z drugiej natomiast – chroni obywateli przed wykorzystywaniem instytucji stanów nadzwyczajnych dla manipulowania procedur wyborcz. Powszechne wybory organów wadzy publicznej maj sens tylko w warunkach
zapewniajcych pen swobod wyraania swojej woli przez wyborców8. Dla4

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównaniu strat majtkowych wynikajcych
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego praw i wolnoci czowieka i obywatela, Dz.U.
nr 233, poz. 1955 ze zm.
5
Art. 77 Konstytucji RP gwarantuje kademu prawo do wynagrodzenia szkody, której dozna na skutek niezgodnego z prawem dziaania organu wadzy publicznej.
6
Art. 228 ust. 6 Konstytucji RP.
7
Tame.
8
Wyrok TK z dnia 26 maja 1998 r., K 17/98, OTK 1998, nr 4, poz. 48.
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tego te art. 228 ust. 6-7 Konstytucji RP ma charakter gwarancyjny i jego rol
jest dbanie o to, aby pod pretekstem przeciwdziaania zagroeniom nie doszo
do zamachu na porzdek ustrojowy pastwa9. Stany nadzwyczajne wprowadzane s na podstawie ustawy: stan wojenny i wyjtkowy rozporzdzeniem
Prezydenta10, a stan kl ski ywioowej – rozporzdzeniem Rady Ministrów11.

STAN WOJENNY I STAN WOJNY

W wypadku zewn trznego zagroenia pastwa, zbrojnej napaci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy mi dzynarodowej wynika
zobowizanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów moe wprowadzi stan wojenny na cz ci
albo na caym terytorium pastwa12. W nauce nie wypracowano definicji „zewn trznego zagroenia pastwa”, zgodnie przyjmuje si jednak, e ródo zagroe musi znajdowa si poza granicami pastwa, mie charakter obiektywny i by niezalene od wadz pastwa13.
Wprowadzenie stanu wojennego ley w kompetencjach organów wadzy
wykonawczej. Prezydent RP przy wykonywaniu cz ci kompetencji w zakresie bezpieczestwa narodowego zosta zobligowany przez ustawodawc do
wspópracy z naczelnymi organami wadzy publicznej – administracji rzdowej14, w zwizku z czym cz sto nie ma samodzielnych kompetencji w zakresie
ksztatowania przestrzeni bezpieczestwa narodowego. Bez waciwego wniosku Rady Ministrów Prezydent RP nie moe wprowadzi stanu wojennego, jak
te Rada Ministrów nie ma samodzielnych kompetencji w tym zakresie.
Ustrojodawca w omawianym przepisie posuguje si zwrotem „moe”, wi c
mamy do czynienia z uznaniem Prezydenta RP, który decyduje o wprowadzeniu bd nie stanu wojennego. Dziaalno Prezydenta RP w tym zakresie nie
ma charakteru stricte wykonawczego w stosunku do polityki Rady Ministrów,
co przesdza o tym, e wniosek Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu wojennego jego nie wie. Prezydent moe odmówi uwzgl dnienia wniosku
9

P. W i n c z o r e k, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., Warszawa 2008, s. 431.
10
Art. 229 i 230 ust. 1 Konstytucji RP.
11
Art. 232 zd. 1 Konstytucji RP.
12
Art. 229 Konstytucji RP.
13
B a n a s z a k, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, s. 976.
14
M. K a r p i u k, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojcy na stray bezpieczestwa pastwa, ZN AON 2009, nr 3, s. 392.
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i czyni to w drodze postanowienia. Natomiast, uwzgl dniajc wniosek, wydaje
rozporzdzenie, które Prezes Rady Ministrów kontrasygnuje. Jeeli odmówi
kontrasygnaty, to stan wojenny nie zostanie wprowadzony15. Istotne wtpliwoci budzi równie fakt zaakceptowania bd nie treci wniosku Rady Ministrów. Ustrojodawca nie rozstrzyga, czy jest ona wica dla Prezydenta czy
te nie. Moe si okaza, e Rada Ministrów wnioskuje o wprowadzenie stanu
wyjtkowego na caym terytorium RP, a Prezydent RP uzna, e zasadne jest
wprowadzenie go tylko na cz ci terytorium, bd odwrotnie. Przyjmuje si ,
e Prezydent moe samodzielnie, odmiennie, ni wynika to z treci wniosku
skierowanego do niego przez Rad Ministrów, ksztatowa zakres terytorialny
wprowadzenia stanu wojennego. Wówczas jednak musi liczy si z tym, e
Prezes Rady Ministrów moe odmówi mu kontrasygnowania takiego aktu lub
zoy, co prawda, stosown kontrasygnat , ale z zastrzeeniem, e czyni to
w stanie wyszej koniecznoci, aby nie doprowadzi do niemonoci wprowadzenia stanu wojennego. W takim wypadku pen odpowiedzialno za tak
wydany akt prawny poniesie Prezydent16. Stanowisko to jest suszne, ale
z punktu widzenia bezpieczestwa narodowego kwestie te nie powinny jednak
by pozostawione wykadni, lecz jasno i wyra nie sformuowane przez ustawodawc .
Przyj cie rozwizania, e Prezydent RP moe, ale nie musi wprowadzi
stanu wojennego w wypadku wystosowania wniosku przez Rad Ministrów,
rodzi wtpliwoci, zwaszcza przy koniecznoci natychmiastowego podj cia
rozstrzygni cia w tym zakresie. Czasowy aspekt wprowadzenia stanu wojennego wydua procedura wspódziaania, gdy musi by stosowny wniosek organu administracji rzdowej oraz rozstrzygni cie Prezydenta RP. Zarówno jeden, jak i drugi organ potrzebuje czasu na analiz zagroenia, by oceni, czy
rzeczywicie zachodz przesanki uzasadniajce wprowadzenie stanu wojennego. Ponadto ustrojodawca wprowadza dwa poj cia: stan wojenny oraz stan
wojny. Oba te poj cia nie s równoznaczne. Art. 116 Konstytucji RP stanowi,
e Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju, dopiero jeeli Sejm nie moe si zebra na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej. Sejm podejmuje decyzj o
tym w formie uchway w razie zbrojnej napaci na Polsk lub gdy z umowy
mi dzynarodowej wynika zobowizanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Moliwo podj cia waciwej uchway jest zdeterminowana dziaaniem
(agresj, napaci). Uchwaa Sejmu podejmowana jest w celach samoobrony,
15
16

B a n a s z a k, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, s. 977.
Tame, s. 978.
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natomiast nie jest moliwe jej podj cie w majestacie obowizujcego prawa
w celu podj cia dziaa agresywnych przeciwko innemu podmiotowi. Sejm,
chcc skorzysta z tego typu instytucji konstytucyjnej, musi oceni powstay
stan faktyczny i ustali, czy doszo ju do napaci lub agresji, bowiem w sytuacji, gdy zachodzi jedynie due prawdopodobiestwo ich wystpienia, podj cie uchway b dzie przedwczesne, a w konsekwencji nieuzasadnione. Przesanki te wyst puj samodzielnie, wi c podstaw wprowadzenia stanu wojny
jest zarówno zbrojna napa, jak i zobowizanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Decyzja Sejmu jest deklaratoryjna, a nie konstytutywna. Natomiast decyzje egzekutywy w zakresie stanów nadzwyczajnych maj charakter
konstytutywny, tzn. e nie ograniczaj si do potwierdzenia zaistnienia okrelonego stanu prawnego i faktycznego, lecz go tworz.
Organem, który ma wyczne kompetencje w zakresie podejmowania decyzji o stanie wojny jest dziaajcy samodzielnie Sejm. W procesie tym nie
uczestniczy Senat i tym samym nie ma on adnego wpywu na ustanowienie
bd nie stanu wojny. Powierzenie Sejmowi kompetencji w ogoszeniu stanu
wojny wynika z jego przedstawicielskiego charakteru 17. Kompetencje te wyjtkowo przechodz na Prezydenta RP, ale jedynie w sytuacji, gdy Sejm nie
moe si zebra na posiedzenie. Konstytucja RP w wypadku wprowadzenia
stanu wojny nie przewidziaa dla Prezydenta RP upowanienia do dziaania
w formie rozporzdze z moc ustawy. Uregulowania art. 234 ust. 1 Konstytucji RP dotycz wi c tylko stanu wojennego, a nie stanu wojny.
Moe zaistnie taka sytuacja, e Polska b dzie pozostawa w stanie wojny,
ale na jej terytorium wcale nie musi by wprowadzony stan wojenny, który
jako jeden ze stanów nadzwyczajnych b dzie wprowadzony dopiero wówczas,
gdy pojawi si jakie powane zagroenie dla kraju 18. Stan wojny i stan wojenny (w zakresie moliwoci ich wprowadzenia) staj si niebezpiecznie bliskie, gdy mamy do czynienia ze zbrojn napaci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja RP nie precyzuje, kiedy zbrojna napa na terytorium RP, b dca przesank jednego i drugiego stanu, b dzie skutkowaa
wprowadzeniem odpowiednio stanu wojny, a kiedy stanu wojennego. Stan
wojny jest takim stanem prawnym i faktycznym, który wprowadzany jest
17

L. G a r l i c k i, Komentarz do art. 116 Konstytucji, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2001, s. 9.
18
Susznie Winczorek (Komentarz do Konstytucji, s. 252) podaje jako przykad takiego
stanu faktycznego sytuacj , w której Polska pozostawaaby w stanie wojny z odlegym pastwem i wobec braku powanego zagroenia dla kraju nie byoby podstaw do wprowadzania
stanu wojennego.
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w celu wywoania okrelonych skutków na arenie mi dzynarodowej, a nie wewntrz pastwa19. Natomiast stan wojenny jako jeden ze stanów nadzwyczajnych ma przeciwdziaa zagroeniu ukierunkowanemu na funkcjonowanie
pastwa.
Saboci regulacji odnoszcych si do stanu wojny jest take to, i s one
fragmentaryczne i niejasne. Brak jest jednego aktu, który regulowaby ten stan
w sposób caociowy, a przynajmniej w znacznym zakresie. Obecne regulacje
koncentruj si jedynie na powoaniu Naczelnego Dowódcy Si Zbrojnych
oraz odnosz si do zasad powoania do czynnej suby wojskowej w tym czasie. Ustrojodawca stwierdza bowiem, e na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów mianuje Naczelnego
Dowódc Si Zbrojnych oraz w tym samym trybie moe on Naczelnego Dowódc Si Zbrojnych odwoa20. Przepis ten nie wskazuje dostatecznie trybu
powoywania Naczelnego Dowódcy SZRP, w tym terminów, a przede wszystkim kwestii zwizania treci wniosku w przedmiocie osoby w nim wskazanej
jako kandydata. Wydaje si , e Prezydent RP nie ma wadzy dyskrecjonalnej,
w zwizku z czym ma obowizek mianowa Naczelnego Dowódc Si Zbrojnych na wniosek organu administracji rzdowej i ma to by osoba we wniosku
wskazana. Jeli chodzi o termin, Prezydent RP powinien dziaa niezwocznie
ze wzgl du na powag sytuacji. Ponadto prawodawca stwierdza, e w razie
ogoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby uznane za zdolne do suby
wojskowej, niezalenie od ich przeznaczenia, mog by w kadym czasie
powoane do czynnej suby wojskowej21. W czasie wojny celem obrony
cywilnej jest ochrona ludnoci, zakadów pracy i urzdze uytecznoci publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym22.
Natomiast w myl art. 1-2 Konwencji z dnia 18 pa dziernika 1907 r., dotyczcej rozpocz cia kroków nieprzyjacielskich 23, ukadajce si mocarstwa uznaj,
i kroki wojenne mi dzy nimi nie powinny si rozpoczyna bez uprzedniego
i niedwuznacznego zawiadomienia, które b dzie mie form bd umotywowanego wypowiedzenia wojny, bd form ultimatum z warunkowym wypowiedzeniem wojny. Stan wojny powinien by neutralnym mocarstwom zakomunikowany bez zwoki; wywrze on skutki w stosunku do nich dopiero po
otrzymaniu notyfikacji, która moe by przekazana nawet za pomoc tele19

B a n a s z a k, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, s. 580-581.
Art. 134 ust. 4 Konstytucji RP.
21
Art. 109 ust. 1 ustawy o powszechnym obowizku obrony RP.
22
Art. 137 ust. 1 ustawy o powszechnym obowizku obrony RP.
23
Dz.U. z 1927 r. nr 21, poz. 159.
20

76

MAGORZATA CZURYK

grafu. Pastwa neutralne nie mog si powoywa na nieotrzymanie powyszego zawiadomienia, jeeli byo ono ustalone w sposób niewtpliwy i o stanie wojny istotnie wiedziay.
Wobec powyszego, biorc pod uwag sabo regulacji prawnych w zakresie precyzyjnego okrelenia zada i zwizanych z nimi kompetencji okrelonych organów wadzy na wypadek wprowadzenia stanu wojny, wydaje si ,
e w razie zbrojnej napaci, dla wywoania skutków prawnomi dzynarodowych
i zagwarantowania bezpieczestwa narodowego, naley wprowadzi stan
wojenny oraz zdecydowa o stanie wojny. Jednak w sferze zagwarantowania
systemu bezpieczestwa oczywisto rozwiza prawnych musi by bezwarunkowa, a w tym wypadku mamy do czynienia z niejasnoci przepisów
ustrojowych.
Wane rozwizanie z punktu widzenia stanów nadzwyczajnych zawiera art.
234 Konstytucji RP: jeeli w czasie stanu wojennego Sejm nie moe zebra
si na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów
wydaje rozporzdzenia z moc ustawy w zakresie i w granicach okrelonych
w art. 228 ust. 3-5 Konstytucji RP. Rozporzdzenia te podlegaj zatwierdzeniu
przez Sejm na najbliszym posiedzeniu. Rozporzdzenia te maj charakter
róde powszechnie obowizujcego prawa. Jeeli Sejm nie moe si zebra
na posiedzenie, to z pewnoci mamy do czynienia z zagroeniem kwalifikowanym. Pewien problem moe powsta, gdy oba organy b d miay rón wizj wprowadzenia stosownych rozwiza w zakresie dziaa, które powinny
by podejmowane w czasie stany wojennego. Co prawda uyty przez
ustrojodawc zwrot „wydaje” powoduje, e Prezydent RP ma obowizek
dziaania w formie rozporzdzenia z moc ustawy, jeeli Rada Ministrów
zwróci si do niego z takim wnioskiem. Ponadto powszechnie akceptowane w
nauce jest stanowisko, e tre wniosku te jest wica i nie podlega
modyfikacjom, a tak wydane rozporzdzenie podlega kontrasygnacie Prezesa
Rady Ministrów. Jednak Prezydent nie jest zwizany przez Konstytucj RP
ramami czasowymi w podejmowaniu tych dziaa. Naley si w równie
zastanowi, czy w wypadku zagroenia o charakterze szczególnym, konieczne
jest zwizanie dwóch organów egzekutywy przy wydawaniu rozstrzygni 
majcych podstawowe znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania pastwa,
zwaszcza biorc pod uwag wspóczenie pojawiajce si coraz to nowe
zagroenia, które wraz z rozwojem nauki i cywilizacji mog pojawi si nagle
doprowadzajc do paraliu wydolnoci organów wadzy publicznej pastwa.
W takich sytuacjach dla efektywnoci systemu bezpieczestwa tryb decyzyjny
powinien by maksymalnie uproszczony, a problem braku moliwoci ze-
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brania si Sejmu moe przecie odnosi si take do Rady Ministrów, która
równie jest organem kolegialnym. W doktrynie prezentowane s pogldy, e
w takiej sytuacji Prezydent RP powinien samodzielnie wydawa rozporzdzenia, dziaajc w warunkach wyszej koniecznoci. Na stray prawidowoci jego dziaa stoi Trybuna Stanu, przed który mógby by pocigni ty
do odpowiedzialnoci za pochopne, niewaciwe decyzje24. Niestety, w takiej
sytuacji duo b dzie zaleao od cech charakteru i zdolnoci decyzyjnych
Prezydenta, bowiem brak wyra nego upowanienia wynikajcego z aktu
prawnego z jednej strony i gro ba odpowiedzialnoci konstytucyjnej z drugiej
mog doprowadzi do braku niezb dnych decyzji w stanie zagroenia pastwa
i w konsekwencji do chaosu organizacyjnego. Stan taki nie moe mie miejsca
i naley postulowa wprowadzenie stosownych zmian w tym zakresie przez
ustrojodawc .
Ustawodawca reguluje kwestie dotyczce trybu wprowadzenia i zniesienia
stanu wojennego, zasad dziaania organów wadzy publicznej oraz zakresu
ogranicze wolnoci i praw czowieka i obywatela w czasie stanu wojennego,
a take kompetencji Naczelnego Dowódcy Si Zbrojnych i zasad jego podlegoci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Czyni to w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si Zbrojnych i zasadach jego podlegoci konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej25.
W czasie stanu wojennego organy wadzy publicznej dziaaj w dotychczasowych strukturach organizacyjnych pastwa oraz w ramach przysugujcych
im kompetencji, jeli ustawa o stanie wojennym nie stanowi inaczej. Jeeli
w czasie stanu wojennego wystpi konieczno obrony pastwa, kieruje ni
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który wspódziaa z Rad Ministrów, a w
szczególnoci: 1. postanawia na wniosek Rady Ministrów o przejciu organów
wadzy publicznej na okrelone stanowiska kierowania; 2. postanawia na
wniosek Rady Ministrów o stanach gotowoci bojowej Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3. okrela na wniosek Rady Ministrów zadania Si Zbrojnych w czasie stanu wojennego; 4. moe mianowa na wniosek Prezesa Rady
Ministrów Naczelnego Dowódc Si Zbrojnych; 5. zatwierdza na wniosek Naczelnego Dowódcy Si Zbrojnych plany operacyjnego uycia Si Zbrojnych;
6. uznaje na wniosek Naczelnego Dowódcy Si Zbrojnych okrelone obszary
24

L. W i  n i e w s k i, Stany nadzwyczajne w projekcie nowej Konstytucji RP, w: Prawa
czowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzgldnieniem prawa i praktyki polskiej, red. T. Jasudowicz, Toru 1997, s. 154.
25
Dz.U. nr 156, poz. 1301 ze zm. – dalej jako ustawa o stanie wojennym.
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Rzeczypospolitej Polskiej za strefy bezporednich dziaa wojennych26. Nie
jest to katalog zamkni ty dziaa Prezydenta zwizanych z obron pastwa.
Naley zaznaczy, e ustawodawca posuguje si poj ciem obrona pastwa.
Z kolei Rada Ministrów w czasie stanu wojennego m.in.: 1. zarzdza uruchomienie systemu kierowania obron pastwa; 2. zarzdza przejcie na wojenne, okrelone w odr bnych przepisach, zasady dziaania organów wadzy
publicznej; 3. okrela na wniosek Naczelnego Dowódcy Si Zbrojnych zasady
dziaania organów wadzy publicznej w strefie bezporednich dziaa wojennych; 4. moe zawiesi funkcjonowanie organów wadzy publicznej w strefie
bezporednich dziaa wojennych; 5. moe przekaza organom wojskowym
okrelone kompetencje organów wadzy publicznej w strefie bezporednich
dziaa wojennych. W wypadku, gdy w czasie stanu wojennego Rada Ministrów nie moe zebra si na posiedzenie, konstytucyjne kompetencje Rady
Ministrów wykonuje Prezes Rady Ministrów27. Podobnie jak poprzednio nie
jest to katalog zamkni ty, jednak w odrónieniu od Prezydenta RP s to kompetencje samodzielne.
Ustawodawca wskazuje równie na zadania Ministra Obrony Narodowej
w czasie powyszego stanu nadzwyczajnego, który: 1. dokonuje oceny zagroe wojennych i moliwoci obronnych oraz formuuje i przedstawia waciwym organom propozycje dotyczce obrony pastwa; 2. koordynuje realizacj
zada organów administracji rzdowej i jednostek samorzdu terytorialnego
wynikajcych z zada dotyczcych obrony pastwa; 3. przedstawia waciwym organom potrzeby w zakresie wiadcze organów pastwowych i jednostek samorzdu terytorialnego, przedsi biorców i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, na rzecz Si Zbrojnych i obrony pastwa;
4. sprawuje ogólny nadzór nad realizacj zada obronnych wykonywanych
przez organy administracji rzdowej i jednostki samorzdu terytorialnego;
5. organizuje mobilizacyjne rozwini cie, uzupenianie i wyposaanie Si
Zbrojnych; 6. wspódziaa z ministrem waciwym do spraw wewn trznych
w zakresie wiadcze organów pastwowych i jednostek samorzdu terytorialnego, przedsi biorców i innych jednostek organizacyjnych oraz osób
fizycznych, na rzecz Si Zbrojnych i obrony pastwa; 7. koordynuje realizacj
zada pastwa-gospodarza wynikajcych z umów mi dzynarodowych28.
W terenie zadaniami obronnymi i obron cywiln kieruje wojewoda oraz
samorzd terytorialny. Wojewoda w czasie stanu wojennego m.in.: 1. ocenia
26

Art. 10 ustawy o stanie wojennym.
Art. 11 ustawy o stanie wojennym.
28
Art. 12 ustawy o stanie wojennym.
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zagroenia; 2. wprowadza, w zakresie nienalecym do waciwoci innych
organów, ograniczenia wolnoci i praw czowieka i obywatela oraz agodzi
i uchyla te ograniczenia; 3. wyst puje z wnioskami do waciwych organów
o wprowadzenie ogranicze wolnoci i praw czowieka i obywatela, jak równie o ich zagodzenie lub uchylenie; 4. okrela zadania wynikajce z przepisów stanu wojennego; 5. koordynuje i kontroluje dziaalno organów wadzy
publicznej, przedsi biorców oraz innych jednostek organizacyjnych dziaajcych na obszarze województwa; 6. moe nakada zadania i nakazywa jednostkom samorzdu terytorialnego dokonywanie okrelonych wydatków na
zasadach okrelonych w odr bnych przepisach29. W wypadku, gdy organy
samorzdu terytorialnego „nie wykazuj dostatecznej skutecznoci w wykonywaniu zada publicznych lub w realizacji dziaa wynikajcych z przepisów
o wprowadzeniu stanu wojennego”, moe zosta wprowadzony zarzd komisaryczny30. Ustawodawca nie dookrela, co rozumie poprzez niewykazywanie
dostatecznej skutecznoci w wykonywaniu zada publicznych lub w realizacji
dziaa wynikajcych z przepisów o wprowadzeniu stanu wojennego, pozostawiajc w tym zakresie ocen Prezesowi Rady Ministrów. Nie wydaje si ,
eby to rozwizanie byo trafne, gdy narusza podstawow zasad dziaania
struktur wadzy w terenie – decentralizacj . Ocena Prezesa Rady Ministrów
moe wynika z innej (niekoniecznie gorszej) wizji realizacji ustawowych
zada w sferze bezpieczestwa narodowego podczas stanu wojennego.
Organem waciwym w zakresie obronnoci pastwa jest równie Naczelny
Dowódca Si Zbrojnych, który dowodzi Siami Zbrojnymi oraz innymi podporzdkowanymi jednostkami organizacyjnymi w celu odparcia zbrojnej napaci
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a take: zapewnia wspódziaanie
podlegych mu Si Zbrojnych z siami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu dziaa wojennych; okrela, w ramach swojej waciwoci, potrzeby Si
Zbrojnych w zakresie wsparcia ich przez pozamilitarn cz  systemu
obronnego pastwa; wyznacza organy wojskowe do realizacji zada administracji rzdowej i samorzdowej w strefie bezporednich dziaa wojennych
oraz okrela ich zadania i kompetencje31. Powysze rozwizanie naley uzna
za waciwe, gdy zrywa z politycznym, cz sto nieprofesjonalnym oddziaywaniem na obronno pastwa na rzecz profesjonalizacji reprezentowanej przez
Naczelnego Dowódc Si Zbrojnych.

29

Art. 13 ust. 1 ustawy o stanie wojennym.
Art. 14 ust. 1 ustawy o stanie wojennym.
31
Art. 16 ustawy o stanie wojennym.
30
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Naley równie, cho w podstawowym zakresie, zwróci uwag na relacje
mi dzy wojewod a organami samorzdu terytorialnego w odniesieniu do wykonywanych zada obronnych przez te podmioty. Ci ar tych zada na szczeblu województwa spoczywa na wojewodzie, natomiast na szczeblu samorzdowym na organach wykonawczych gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i powiatu (starosta). Sformuowan w tym zakresie zasad jednoosobowego kierowania w stanach nadzwyczajnych, naley oceni pozytywnie32.

STAN WYJ TKOWY

W wypadku zagroenia konstytucyjnego ustroju pastwa, bezpieczestwa
obywateli lub porzdku publicznego Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek
Rady Ministrów moe wprowadzi, na czas oznaczony nie duszy ni 90 dni,
stan wyjtkowy na cz ci albo na caym terytorium pastwa. Dopuszczalne
jest jednak przeduenie stanu wyjtkowego, które moe nastpi tylko raz, za
zgod Sejmu, i na czas nie duszy ni 60 dni33. Przyczyny wprowadzenia
stanu wyjtkowego precyzyjnie zostay okrelone w art. 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2002 r. o stanie wyjtkowym34. Przepis ten stwierdza, e stan wyjtkowy mona wprowadzi w razie szczególnego zagroenia konstytucyjnego
ustroju pastwa, bezpieczestwa obywateli i porzdku publicznego, w tym
spowodowanego dziaaniami terrorystycznymi, których nie mona usun
zwykymi rodkami konstytucyjnymi. Ustawa dookrela rodzaj zagroe, których skutkiem moe by wprowadzenie stanu wyjtkowego. Konstytucja w aden sposób nie odnosi si do „zagroe terrorystycznych”, które znajduj
uregulowanie ustawowe. Dlatego te w tym zakresie ustawodawca nie tylko
doprecyzowuje postanowienia Konstytucji, ale je równie rozwija35.
W sytuacji wprowadzenia stanu wyjtkowego mamy równie do czynienia
ze wspódziaaniem organów wadzy wykonawczej. W wypadku zaistnienia
konstytucyjnych przesanek (zagroenia konstytucyjnego ustroju pastwa, bezpieczestwa obywateli lub porzdku publicznego) inicjatywa co do wprowadzenia stanu wyjtkowego naley do Rady Ministrów, która podejmuje w tym za32

W. K i t l e r, Relacje zachodzce midzy wojewod a organami samorzdu terytorialnego, w: Zadania obronne samorzdu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 87-88.
33
Art. 230 Konstytucji RP.
34
Dz.U. nr 113, poz. 985 ze zm.– dalej jako ustawa o stanie wyjtkowym.
35
M. B o  e k, Zasady dziaania organów wadzy wykonawczej w stanach nadzwyczajnych,
w: Bezpieczestwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w wietle prawa wewntrznego i midzynarodowego, red. R. Szynowski, M. Karpiuk, Warszawa, 2011, s. 81-82.
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kresie odpowiedni uchwa i wystosowuje wniosek w tej sprawie do Prezydenta RP. We wniosku tym wskazuje przyczyny, charakter i stopie zagroenia,
niezb dny czas trwania stanu wyjtkowego oraz obszar, na którym ma on zosta
wprowadzony36. Wniosek powinien take okrela rodzaje ogranicze wolnoci
i praw czowieka i obywatela, które musz by odpowiednie do stopnia i charakteru zagroenia37. Prezydent RP moe, jeeli uzna wniosek naczelnego organu administracji rzdowej za zasadny, taki stan nadzwyczajny wprowadzi.
Niniejsza regulacja jest analogiczna do tej, która odnosi si do stanu wojennego.
Oznacza to, e jeeli Prezydent uzna wniosek za uzasadniony, to wydaje rozporzdzenie o jego wprowadzeniu. Rozporzdzenie to wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, gdy jest aktem urz dowym Prezydenta, który w myl art.
144 ust. 3 Konstytucji RP nie jest prerogatyw.
Rozporzdzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjtkowego Prezydent Rzeczypospolitej jest zobowizany przedstawi Sejmowi w cigu 48
godzin od jego podpisania. Rozporzdzenie skadane przez Prezydenta powinno zawiera uzasadnienie wprowadzenia stanu wojennego lub wyjtkowego. W doktrynie istnieje spór, co do tego, czy uzasadnienie to ma charakter
obligatoryjny38. Sejm niezwocznie rozpatruje rozporzdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej i moe je uchyli bezwzgl dn wi kszoci gosów w obecnoci
co najmniej poowy ustawowej liczby posów39. W wypadku uchylenia przez
Sejm rozporzdzenia Prezydenta podj ta w tej sprawie uchwaa ogaszana jest
niezwocznie w Dzienniku Ustaw RP. Ustrojodawca, przyjmujc takie rozwizanie, wprowadza kontrol Sejmu nad aktem Prezydenta. Jest to kontrola wykonywana przez Sejm, nie uczestnicz w niej wi c obie izby parlamentu.
Ze wzgl du na brak jasnej regulacji w tym zakresie istnieje wtpliwo co
do tego, jakie skutki wywouje odmowa zatwierdzenia rozporzdzenia z moc
ustawy, tzn. czy s to skutki ex tunc, czyli od wejcia w ycie, czy ex nunc,
czyli od chwili odmowy zatwierdzenia. Niektórzy autorzy podnosz, e utrata
mocy obowizujcej przez rozporzdzenie z moc ustawy ze skutkiem ex tunc
naruszaaby zasady demokratycznego pastwa prawnego40, natomiast inni s
zdania, e decyzj w tym zakresie powinien podejmowa Sejm41. Wobec tych

36

Art. 2 ust. 2 ustawy o stanie wyjtkowym.
B o  e k, Zasady dziaania organów wadzy wykonawczej, s. 90.
38
B a n a s z a k, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, s. 984.
39
Art. 231 Konstytucji RP.
40
K. P r o k o p, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Biaystok
2005, s. 68.
41
B a n a s z a k, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, s. 993-994.
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rozbienoci naley postulowa, aby kwestia ta zostaa jasno dookrelona
przez ustawodawc .
Stan wyjtkowy moe by wprowadzony zarówno na terytorium caego
kraju, jak i na jego cz ci; decyduje o tym Prezydent RP, uwzgl dniajc okolicznoci powodujce wprowadzenie takiego stanu. Rozwizanie to naley
uzna za waciwe, gdy w wypadku braku stanu zagroenia na cz ci terytorium RP bezzasadne jest wprowadzanie tak daleko idcych ogranicze. Wprowadzenie stanu wyjtkowego jest terminowe, moe on by wprowadzony
najduej na 150 dni.
W myl art. 8 ustawy o stanie wyjtkowym w czasie jego trwania organy
wadzy publicznej dziaaj w dotychczasowych strukturach organizacyjnych
pastwa i w ramach przysugujcych im kompetencji, z wyjtkami przewidzianymi przez ustaw o stanie wyjtkowym.
Dziaania majce na celu przywrócenie konstytucyjnego ustroju pastwa,
bezpieczestwa obywateli lub porzdku publicznego, a w szczególnoci koordynacj i kontrol funkcjonowania administracji rzdowej i samorzdowej s
realizowane przez Prezesa Rady Ministrów – w wypadku wprowadzenia stanu
wyjtkowego na obszarze wi kszym ni obszar jednego województwa oraz
waciwego wojewod w wypadku wprowadzenia stanu wyjtkowego na obszarze lub cz ci obszaru jednego województwa42. Dziaania wojewody w tym
zakresie musz by spójne z polityk i dziaaniami Rady Ministrów43. Prezes
Rady Ministrów i wojewoda koordynuj i kontroluj dziaalno administracji
rzdowej i samorzdowej w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania
pastwa. W czasie trwania stanu wyjtkowego marginalizacji ulegaj samorzdowe zadania lokalne i regionalne, nie s to podmioty, które s wyposaone w przymiot kompetencji dotyczcych przywrócenia konstytucyjnego
ustroju pastwa, zapewnienia bezpieczestwa obywateli lub porzdku publicznego w kontekcie stanu wyjtkowego. Dodatkowo, jeeli organy gminy,
powiatu lub samorzdu województwa nie wykazuj dostatecznej skutecznoci
w wykonywaniu zada publicznych lub w realizacji dziaa wynikajcych
z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjtkowego, Prezes Rady Ministrów na
wniosek waciwego wojewody moe zawiesi te organy do czasu zniesienia
stanu wyjtkowego lub na czas okrelony i ustanowi w ich miejsce zarzd
komisaryczny sprawowany przez komisarza rzdowego44. Komisarz powoy42

Art. 9 ustawy o stanie wyjtkowym.
Zgodnie z art. 152 Konstytucji RP wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów
w terenie (w województwie).
44
Art. 12 ust. 1 ustawy o stanie wyjtkowym.
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wany jest i odwoywany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody, z którym musi cile wspópracowa na rzecz przywrócenia normalnego stanu funkcjonowania na danym obszarze. Jego zadaniem jest równie
wykonywanie obowizków zawieszonych organów gminy, powiatu lub samorzdu województwa. Zawieszenie organów ustaje z chwil upywu czasu, na
jaki je wprowadzono lub po odwoaniu stanu wyjtkowego.
Podczas stanu wyjtkowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów moe postanowi o uyciu oddziaów i pododdziaów Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia normalnego
funkcjonowania pastwa, jeeli dotychczas zastosowane siy i rodki zostay
wyczerpane45. Oddziay Si Zbrojnych uyte do wykonywania zada w czasie
stanu wyjtkowego pozostaj jednak w strukturze organizacyjnej i w systemie
dowodzenia Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej46. Zadania tych oddziaów wyznacza Minister Obrony Narodowej wspólnie z Ministrem Spraw Wewn trznych i Administracji. Dla efektywnego wykonywania powierzonych
obowizków oddziay Si Zbrojnych musz wspódziaa z Ministrem Spraw
Wewn trznych i Administracji oraz z waciwym wojewod. Korzystanie
z wojska musi mie charakter wyjtkowy, istniej bowiem organy waciwe
w sprawach bezpieczestwa i porzdku publicznego, które tworz instytucjonalny system bezpieczestwa i które przez swe stae dziaanie musz zapewni
realizacj funkcji ochronnej obywateli i pastwa. Nale do nich suby specjalne, Stra Graniczna, Policja i inne suby, inspekcje i strae. Oddziay Si
Zbrojnych uczestniczce uyte w stanie wyjtkowym wyposaone s w cz 
uprawnie sub policyjnych47.

STAN KLSKI YWIOOWEJ

W celu zapobieenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszcych znamiona kl ski ywioowej oraz w celu ich usuni cia Rada
Ministrów moe wprowadzi na czas oznaczony, nie duszy ni 30 dni, stan
kl ski ywioowej na cz ci albo na caym terytorium pastwa. Przeduenie
45

Art. 11 ustawy o stanie wyjtkowym.
§ 2 ust. 1 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegóowych zasad uycia oddziaów i pododdziaów Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjtkowego, Dz.U. nr 89, poz. 821 – dalej jako rozporzdzenie w sprawie zasad
uycia oddziaów Si Zbrojnych.
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tego stanu moe nastpi za zgod Sejmu48. Organem waciwym w tym
zakresie jest Rada Ministrów, natomiast wojewoda ma uprawnienia do wnioskowania do Rady Ministrów, aby ta wprowadzia stan kl ski ywioowej 49.
Rada Ministrów musi okreli ramy czasowe takiego stanu nadzwyczajnego.
Nie maj one charakteru bezwzgl dnego, gdy przepis ten nie wskazuje, na
jaki czas przeduenia stanu kl ski ywioowej moe wyrazi zgod Sejm.
Sytuacja taka moe stwarza pewne zagroenia, polegajce na tym, e w stanie kl ski ywioowej, podobnie jak w innych stanach nadzwyczajnych, nast puje przeduenie kadencji parlamentu, a w interesie wi kszoci rzdzcej
moe by przeduanie rozpisania wyborów. Dlatego te, aby unikn pokusy
tego rodzaju manipulacji, naleaoby zastanowi si nad przyj ciem stosownych terminów, o które maksymalnie Sejm moe przeduy trwanie stanu
kl ski ywioowej.
Fakt, e w sytuacjach szczególnych zagroe, jeeli zwyke rodki konstytucyjne s niewystarczajce, moe zosta wprowadzony stan nadzwyczajny,
oznacza, e nie kada kl ska ywioowa pociga za sob ogoszenie stanu tej
kl ski, gdy niezb dne jest take jeszcze uznanie zwykych rodków konstytucyjnych za niewystarczajce50.
Nie mona zgodzi si z pogldem, e przyczyn wprowadzenia stanu kl ski ywioowej mog by tylko dziaania si natury. Naley stwierdzi, e
podstaw wprowadzenia tego stanu niewtpliwie mog by równie zachowania czowieka, polegajce np. na podj ciu dziaa terrorystycznych, których
skutkiem b dzie okrelona katastrofa.
Zasady dziaania organów wadzy publicznej podczas stanu kl ski ywioowej okrela ustawa o stanie kl ski ywioowej. W myl art. 7 niniejszej
ustawy w czasie stanu kl ski ywioowej organy wadzy publicznej dziaaj w
dotychczasowych strukturach organizacyjnych pastwa i w ramach przysugujcych im kompetencji, z zastrzeeniem przepisów ustawy o stanie kl ski
ywioowej.
W czasie stanu kl ski ywioowej dziaaniami prowadzonymi w celu zapobieenia skutkom kl ski ywioowej lub ich usuni cia kieruj: 1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeli stan kl ski ywioowej wprowadzono tylko
na obszarze gminy; 2. starosta – jeli stan kl ski ywioowej wprowadzono na
48

Art. 232 Konstytucji RP.
Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl ski ywioowej, Dz.U. nr 62,
poz. 558 ze zm. – dalej jako ustawa o stanie kl ski ywioowej.
50
Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002 r., I SA/Kr 2180/01, „Finanse Komunalne” 2003,
nr 1, s. 72.
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obszarze wi cej ni jednej gminy wchodzcej w skad powiatu; 3. wojewoda
– jeeli stan kl ski ywioowej wprowadzono na obszarze wi cej ni jednego
powiatu wchodzcego w skad województwa; 4. minister waciwy do spraw
wewn trznych lub inny minister, do zakresu dziaania którego naley zapobieganie skutkom danej kl ski ywioowej lub ich usuwanie, a w wypadku wtpliwoci co do waciwoci ministra lub w wypadku, gdy waciwych jest
kilku ministrów – minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów – jeeli
stan kl ski ywioowej wprowadzono na obszarze wi cej ni jednego województwa51.
Do kategorii spraw, o których wykonywaniu decyduje wspólnota samorzdowa za porednictwem wyonionych organów, naley m.in. przeciwdziaanie
kl skom ywioowym, co dotyczy zarówno dziaa prewencyjnych, jak i nast pczych, w której to kategorii mieszcz si sprawy z zakresu organizowania
i podejmowania dziaa zmierzajcych do usuwania skutków tego niepodanego stanu52.
W zwalczaniu kl sk ywioowych i likwidacji ich skutków, dziaaniach
antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych
oraz ratowania lub ochrony zdrowia i ycia ludzkiego, oczyszczaniu terenów
z materiaów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz
ich unieszkodliwianiu, a take w realizacji zada z zakresu zarzdzania kryzysowego, mog bra udzia Siy Zbrojne RP53.
Ustawowe unormowanie problematyki stanów nadzwyczajnych moe obejmowa róne kwestie, w tym kwestie udzielania pomocy ofiarom kl sk
ywioowych. Decyzja w tym zakresie naley do ustawodawcy. Dlatego te
zaistnienie zdarzenia majcego charakter kl ski ywioowej nie jest równoznaczne z naoeniem na Pastwo bezwzgl dnego obowizku udzielenia pomocy materialnej osobom poszkodowanym w wyniku dziaania si przyrody.
O tym, czy i jakie dziaania zostan podj te celem materialnego wsparcia poszkodowanych obywateli, moe decydowa charakter i rozmiary kl ski,
a take dotkliwo jej skutków oraz liczba osób poszkodowanych. Z zasady
równoci nie wynika obowizek jednakowego traktowania podmiotów poszkodowanych rónymi kl skami ywioowymi, bowiem ich sytuacja nie zaw51

Art. 8 ustawy o stanie kl ski ywioowej.
M. C z u r y k, Zadania organów jednostek samorzdu terytorialnego w stanie klski
ywioowej, ZN AON 2009, nr 3, s. 410.
53
Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416 ze zm. – dalej jako ustawa
o powszechnym obowizku obrony RP.
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sze jest relewantna. W zwizku z tym za celowe uzna naley stworzenie takiej regulacji, w której ustawodawca, w granicach swego swobodnego uznania, okreliby tryb i przesanki podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy
ofiarom rónych kl sk ywioowych oraz formy tej pomocy tak, by nie byo
konieczne wydawanie w tym zakresie epizodycznych aktów prawnych54.

ZARZ DZANIE KRYZYSOWE

Poza stanami nadzwyczajnymi moe pojawi si konieczno wdroenia
systemu zarzdzania kryzysowego na wypadek pojawienia si zagroe wymagajcych podj cia przez organy wadzy publicznej szczególnych dziaa.
Zarzdzanie kryzysowe zostao zdefiniowane w ustawie o zarzdzaniu kryzysowym jako dziaalno organów administracji publicznej, b dca elementem
kierowania bezpieczestwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli poprzez zaplanowane dziaania, reagowaniu w razie wystpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej55. W myl art. 7 ust. 1-2 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym Rada
Ministrów sprawuje zarzdzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jednak w wypadkach niecierpicych zwoki zarzdzanie kryzysowe
sprawuje minister waciwy do spraw wewn trznych.
Organem waciwym w sprawach zarzdzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda, do którego zada naley m.in.: 1. reagowanie i usuwanie skutków zagroe na terenie województwa; 2. usuwanie skutków zdarze o charakterze terrorystycznym; 3. wspódziaanie z Szefem Agencji Bezpieczestwa Wewn trznego w zakresie usuwania skutków zdarze o charakterze terrorystycznym56.
Organem waciwym w sprawach zarzdzania kryzysowego na terenie powiatu jest starosta jako przewodniczcy zarzdu powiatu, do którego zada
naley m.in.: realizacja zada z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowywanie i przedkadanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu
zarzdzania kryzysowego, kierowanie usuwaniem skutków zagroe na terenie
powiatu; usuwanie skutków zdarze o charakterze terrorystycznym; wspó54

Postanowienie TK z dnia 6 marca 2001 r., S 1/01, OTK 2001, nr 2, poz. 35.
Art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym Dz.U. nr 89, poz.
590 ze zm. – dalej jako ustawa o zarzdzaniu kryzysowym.
56
Art. 14 ust. 1-2 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym.
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dziaanie z Szefem Agencji Bezpieczestwa Wewn trznego w zakresie usuwania skutków zdarze o charakterze terrorystycznym57.
Organem waciwym w sprawach zarzdzania kryzysowego na terenie gminy
jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, do którego zada naley zwaszcza:
realizacja zada z zakresu planowania cywilnego, w tym realizacja zalece do
gminnego planu zarzdzania kryzysowego, kierowanie usuwaniem skutków
zagroe na terenie gminy, usuwanie skutków zdarze o charakterze terrorystycznym, wspódziaanie z Szefem Agencji Bezpieczestwa Wewn trznego
w zakresie usuwania skutków zdarze o charakterze terrorystycznym58. Ustawa o zarzdzaniu kryzysowym nie rozstrzyga w peni kwestii wspópracy
organów samorzdu terytorialnego z Szefem ABW, co moe rodzi problemy
w zakresie ingerencji centralnego organu administracji rzdowej w zakres
konstytucyjnej swobody przyznanej strukturom zdecentralizowanym. Przy dookreleniu zasad powyszej wspópracy naley posikowa si art. 12a ust. 2-3
ustawy o zarzdzaniu kryzysowym, wedug którego organy administracji publicznej (wi c równie samorzdu terytorialnego), samoistni i zaleni posiadacze obiektów, instalacji lub urzdze infrastruktury krytycznej s obowizani niezwocznie przekazywa Szefowi Agencji Bezpieczestwa Wewn trznego, b dce w ich posiadaniu, informacje dotyczce zagroe o charakterze
terrorystycznym dla tej infrastruktury krytycznej, w tym zagroe dla funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepowniczych oraz teleinformatycznych, istotnych z punktu widzenia bezpieczestwa
pastwa, a take dziaa, które mog prowadzi do zagroenia ycia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub rodowiska. Ponadto Szef ABW, w wypadku podj cia informacji o moliwoci
wystpienia sytuacji kryzysowej, b dcej skutkiem zdarzenia o charakterze
terrorystycznym, zagraajcej infrastrukturze krytycznej, yciu lub zdrowiu
ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub rodowisku, moe udziela zalece organom i podmiotom zagroonym tymi dziaaniami oraz przekazywa im niezb dne informacje suce przeciwdziaaniu
zagroeniom. Przy czym naley zauway, e powysze dziaania musz odpowiada celowi utworzenia ABW, wi c ochronie bezpieczestwa wewn trznego pastwa i jego porzdku konstytucyjnego59. Jest to podstawowy cel
dziaania tych sub specjalnych, któremu mog by podporzdkowane inne
57

Art. 17 ust. 1-2 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym.
Art. 19 ust. 1-2 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym.
59
Art. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewn trznego i Agencji
Wywiadu, t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154 ze zm.
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cele szczegóowe, niemniej jednak przy ich wdraaniu powinno si dy do
moliwie skutecznej realizacji celu gównego60.
W ramach struktury zarzdzania kryzysowego organem waciwym do podj cia dziaa jest ten organ, który pierwszy powe mie informacj o zagroeniu.
Ma on wówczas obowizek poinformowa o tym odpowiednio organy niszego
i wyszego szczebla, przedstawiajc swoj ocen sytuacji i informacj o podj tych i planowanych dziaaniach61. Dziaania te powinny by sprawne, wynika
z prowadzonych planów zarzdzania kryzysowego, które prowadzone s na
szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym62. Poszczególne organy zarzdzania kryzysowego maj jednak kompetencje zamkni te granicami
administracyjnymi, podczas gdy zagroenie te granice bardzo cz sto przekracza
i wówczas powstaje problem, gdy przepisy nieprecyzyjnie okrelaj, jaki jest
stosunek wzgl dem siebie organów na poszczególnych szczeblach zarzdzania
oraz kiedy i jakie decyzje podejmuj. Starosta oddziauje na gmin poprzez wydawanie jej organom zalece do gminnego planu zarzdzania kryzysowego oraz
poprzez zatwierdzanie gminnego planu zarzdzania kryzysowego. W zwizku
z czym od tego, jakie te zalecenia b d, zaley moliwo oddziaywania starosty na dziaania poszczególnych gmin w granicach reprezentowanego przez
niego powiatu. Organem waciwym w sprawach zarzdzania kryzysowego na
terenie województwa jest wojewoda, do którego zada naley nie tylko wydawanie starostom zalece do powiatowych planów zarzdzania kryzysowego
oraz zatwierdzanie powiatowych planów zarzdzania kryzysowego, ale równie
kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków
zagroe na terenie województwa. To wojewoda jest organem majcym kompetencje dotyczce zarzdzania kryzysowego o najszerszym zakresie na terenie
województwa. W zwizku z czym to od jego dziaania i odpowiednio zorganizowanego aparatu pomocniczego zaley skuteczno podejmowanej aktywnoci antykryzysowej. System zsynchronizowania dziaa antykryzysowych na
trzech szczeblach zarzdzania w terenie – powiat, gmina województwo – odbywa si w drodze zalece wydawanych przez starost do gminnego planu zarzdzania kryzysowego oraz zalece wojewody do powiatowych planów zarzdzania kryzysowego, przy czym kierowaniem dziaaniami na obszarze województwa zajmuje si wojewoda.
60
M. K a r p i u k, Podstawy normatywne funkcjonowania cywilnych sub specjalnych
w Polsce, „Orzecznictwo Sdów w Sprawach Gospodarczych” 2010, nr 6, s. 77.
61
Art. 21 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym.
62
K. B o j a r s k i, Pozycja i zadania samorzdu terytorialnego w zakresie zarzdzania
kryzysowego, w: Bezpieczestwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej, s. 74.
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Niewtpliwie administracja samorzdowa jest odpowiedzialna za zagwarantowanie na wszystkich szczeblach administracyjnego podziau pastwa
bezpieczestwa i interesów ogólnopastwowych, które cznie zapewniaj
spoisto i si struktur pastwa, zdolnych do sprawnego dziaania. Uprawnienia wadcze zwizane z odpowiedzialnoci zwierzchników administracji publicznej, poczwszy od gminy, poprzez powiat, województwo, a po organy
administracji rzdowej z Prezesem Rady Ministrów na czele oraz zespolenie
administracji na kadym stopniu podziau terytorialnego, pod okrelonym
zwierzchnictwem, stanowi podstaw istnienia mechanizmów sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych63.
W wypadku, gdy w sytuacji kryzysowej uycie innych si i rodków jest
niemoliwe lub moe okaza si niewystarczajce, jeli inne przepisy nie stanowi inaczej, Minister Obrony Narodowej na wniosek wojewody moe przekaza do jego dyspozycji pododdziay lub oddziay Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zada z zakresu
zarzdzania kryzysowego64. Minister moe przekaza w takich wypadkach do
dyspozycji wojewody pododdziay lub oddziay wojska w skadzie etatowym
lub stworzone dora nie zgrupowania zadaniowe65. Za koordynowanie dziaania tych oddziaów w zalenoci od terenu, na którym wyst puj zagroenia,
odpowiada odpowiednio wojewoda, starosta lub wójt (burmistrz, prezydent),
przekazujc zadania dla tych oddziaów tylko ich dowódcom66. Uycie tych
oddziaów nie moe zagrozi ich zdolnoci do realizacji zada Si Zbrojnych
wynikajcych z Konstytucji RP i ratyfikowanych umów mi dzynarodowych67.
Siy Zbrojne RP ze wzgl du na potencja ludzki i organizacyjny oraz posiadany sprz t specjalistyczny s w stanie skutecznie przeciwdziaa i usuwa
skutki powstaych sytuacji kryzysowych68.
Kwestie uycia i pobytu Si Zbrojnych RP poza granicami kraju reguluje
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uycia lub pobytu Si Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pastwa69. Uycie Si Zbrojnych
63

W. K i t l e r, Relacje zachodzce midzy organami samorzdu terytorialnego, w: Zadania obronne samorzdu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 102.
64
Art. 25 ust. 1 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym.
65
Art. 25 ust. 5 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym.
66
Art. 25 ust. 6, 7 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym.
67
Art. 25 ust. 9 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym.
68
J. R a j c h e l, Siy Zbrojne RP w zarzdzaniu kryzysowym, w: Administracja bezpieczestwa i porzdku publicznego ze szczególnym uwzgldnieniem aspektów prawno-organizacyjnych Policji, red. K. Rajchel, Warszawa 2009, s. 407.
69
Dz.U. nr 162, poz. 1117 ze zm. – dalej jako ustawa o uyciu SZ RP.
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Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pastwa oznacza obecno jednostek wojskowych poza granicami pastwa w celu udziau w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia si pastwa albo pastw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, z kolei pobyt Si
Zbrojnych RP poza granicami pastwa oznacza obecno jednostek wojskowych poza granicami pastwa m.in. w celu udziau w akcjach ratowniczych,
poszukiwawczych lub humanitarnych70.
O uyciu jednostek wojskowych poza granicami pastwa postanawia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów lub Prezesa
Rady Ministrów, z kolei o pobycie jednostek wojskowych poza granicami
pastwa decyzje podejmuje Rada Ministrów lub minister waciwy do spraw
obrony narodowej albo minister waciwy do spraw wewn trznych71.
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MAGORZATA CZURYK

LEGAL BACKGROUNDS
OF NATIONAL SECURITY DURING THE STATE OF CRISIS AND WAR
Summary
A contemporary system of national security shall be constructed in a way to guarantee
a proper functioning of the democratic state of law, not only during the lack of threats but also in
a crisis or at war. Legal provisions in this aspect shall be clear and precise. To ensure the proper
state functioning, the tasks of the respective organs evolved in the realization of adequate
jobs shall be designed without any doubt concerning a scope of characteristics of each of them in
case of emergency. The tasks shall be defined in a concrete way without duplicates or leaving
gaps. Extraordinary states, i.e. martial law, state of emergency and a natural disaster, are
introduced under urgent conditions and serious outer as well as inner dangers for the state
functioning. They are declared to counteract the arisen threats and preserve common well-being.

Sowa kluczowe: stan kl ski ywioowej, stan wyjtkowy, stan wojny, stan kryzysowy, stan
wojenny.
Key words: natural disaster, state of emergency, war, state of crisis, martial war.

