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Self Government Units under Emergency Law.
View of the Political System

Abstract: The article analyzes and assesses the competence of local govern-
ment bodies and the rights and obligations of citizens forming local and re-
gional communities during states of emergency. In the first part of the paper 
we present a brief historical outline and characterize the notion of states of 
emergency in Poland. The introduction of a state of emergency is a special 
event in a democratic state ruled by law. Especially if they are unitary states 
with a decentralized system. This is due to the fact that the introduction of 
states of emergency modifies the actions of the authorities and public admin-
istration in the direction of centralization and is followed by the protection 
of rights and freedoms of human and citizen. The second part of the article 
examines the powers of local government units during states of emergency. 
The subordination of local government units in an emergency is the negation 
of decentralization of power and public administration in the performance 
of their duties. Limited is also the independence of local government units, 
mostly political, but also in the organizational, economic and financial as-
pects. In emergency situations the structure of decentralization of the author-
ity and public administration structure is replaced with deconcentralization. 
During martial law and states of emergency units of local government are 
subordinate to the government administration, and the state of natural dis-
aster may be further subordination between local government units. The last 
part of the article analyzes the restrictions on freedom and human and civil 
rights during states of emergency. Restrictions on the rights and freedoms 
of man and citizen in emergency restrictions apply to personal or real ones. 
Acceptable directory in / on restrictions is contained respectively in the laws 
about the state of natural disaster, a state of emergency and martial law.
Keywords: local government units, emergency law, decentralization and
centralization of authority and public administration, freedom and human
and civil rights.
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Wstęp 
W ostatnich latach zagadnienie bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza 
w ujęciu międzynarodowym, stało się przedmiotem pogłębionych ana-
liz. Przyczyną tego stanu rzeczy są kryzysy (finansowe, energetyczne, 
migracyjne, a nawet militarne) pojawiające się w bezpośrednim oto-
czeniu Polski. Większość z tych analiz dotyczy możliwych strategii 
polityki międzynarodowej Polski, optymalnych sojuszy, postulatów 
w sprawie określonych działań. W tym kontekście warto pochylić się 
nad szczegółowymi rozwiązaniami, które mogłyby być zastosowane 
w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Polski, a co 
za tym idzie konieczności wprowadzenia określonego stanu nadzwy-
czajnego. Regulacje te w rozumieniu Konstytucji RP z 1997 r. nigdy 
w Polsce nie zostały zastosowane, chociaż przesłanki do wprowadze-
nia np. stanu klęski żywiołowej pojawiały się kilkukrotnie (powodzie 
latem 1997 i 2010 r., susza w 2006 r., klęska nieurodzaju w 2007 r.). 
Dodatkowo analiza i ocena konsekwencji wprowadzenia stanu nad-
zwyczajnego wymagają znajomości nie tylko zasad zarządzania kry-
zysowego, ale przede wszystkim ustrojowych kompetencji podmiotów 
władzy i administracji publicznej.  

Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest szczególnym wydarze-
niem w demokratycznym państwie prawnym. Zwłaszcza jeśli są to 
państwa unitarne o ustroju zdecentralizowanym. Wynika to z faktu, 
że wprowadzenie stanów nadzwyczajnych modyfikuje działania władz 
i administracji publicznej w kierunku ich centralizacji oraz skutkuje 
ograniczeniem ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. 

Celem głównym niniejszego artykułu jest analiza kompetencji or-
ganów jednostek samorządu terytorialnego oraz praw i obowiązków 
obywateli tworzących wspólnoty lokalne i regionalne w czasie stanu 
nadzwyczajnego. Cele szczegółowe koncentrują się wokół ustrojo-
wych podstaw wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, determinantów 
centralizacji władzy i administracji publicznej, ograniczeń wolności 
i praw człowieka i obywatela społeczności lokalnych i regionalnych 
w stanie nadzwyczajnym. 

1. Stan nadzwyczajny w Polsce
Pojęcie stanu nadzwyczajnego funkcjonuje w polskiej legislaty-

wie stosunkowo od niedawna. Po raz pierwszy wprowadziła je Kon-
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stytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.1 w rozdziale XI. Wcześniej 
funkcjonowały takie pojęcia jak stan wyjątkowy i stan wojenny (ure-
gulowane w konstytucji marcowej z 1921 r.2), stan zagrożenia państwa 
(uregulowany w konstytucji kwietniowej z 1935 r.3). Szczegółowe ure-
gulowania dotyczące stanu wojennego zawarte były również w De-
krecie Rady Państwa z 1981 r.4.

W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konsty-
tucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni 
stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski ży-
wiołowej5. Odpowiedni stan nadzwyczajny musi mieć umocowanie 
aktem prawnym rangi ustawy, a właściwą formą jego wprowadzenia 
jest rozporządzenie, które podlega dodatkowemu podaniu do wia-
domości publicznej (oprócz ogłoszenia w Dzienniku Ustaw również 
inne formy, dzięki którym taka informacja mogłaby być łatwo dostęp-
na dla obywateli). 

Wprowadzenie stanów nadzwyczajnych może wiązać się z czaso-
wym ograniczeniem praw człowieka i obywatela oraz praw i wolno-
ści obywatelskich. Niedopuszczalne jest jednak ograniczanie praw 
i wolności człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, ję-
zyka, wyznania, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku6. 
Dodatkowo w czasie stanu wyjątkowego lub wojennego nie mogą być 
ograniczane takie prawa i wolności jak: dotyczące godności człowie-
ka, utraty obywatelstwa, ochrony życia, humanitarnego traktowania, 
ponoszenia odpowiedzialności karnej, dostępu do sądu, ochrony dóbr 
osobistych, wolności sumienia i religii, składania petycji, ochrony ro-
dziny i dzieci. Natomiast w czasie stanu klęski żywiołowej mogą zostać 
ograniczone takie prawa i wolności jak: do działalności gospodarczej, 
osobiste, nienaruszalności mieszkania, poruszania się i pobytu, do 
strajku, do własności, do bezpiecznej pracy i odpoczynku7. Oznacza 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
2 Ustawa z dn. 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 123 (Dz.U. 1921, nr 44, poz. 

267).
3 Ustawa Konstytucyjna z dn. 23 kwietnia 1935 r., rozdział XII (Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227).
4 Dekret Rady Państwa z dn. 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz.U. 1981, nr 29, poz. 154).
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., art. 228.
6 Tamże, art. 233, ust. 2.
7 Tamże, art. 233, ust. 1 i 3, także: L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Wol-

ters Kluwer, Warszawa 2015, s. 390.
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to, że co do zasady ustawa wprowadzająca stan wyjątkowy lub wojen-
ny może ograniczać wszystkie prawa i wolności obywatela i człowie-
ka z wyjątkiem tych, których zabrania Konstytucja. Natomiast ustawa 
wprowadzająca stan klęski żywiołowej nie może ograniczać żadnych 
innych praw i wolności z wyjątkiem tych, które dopuszcza Konstytucja. 

Reżim stanu klęski żywiołowej jest łagodniejszy od stanu wyjątko-
wego i wojennego. Ustawa8 definiuje klęskę żywiołową jako katastrofę 
naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub 
zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo śro-
dowisku na znacznych obszarach. Przez katastrofę naturalną rozu-
mie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, występowaniem 
szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi. 
Natomiast awaria techniczna to gwałtowne, nieprzewidziane uszko-
dzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicz-
nego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich 
używaniu lub utratę ich właściwości. Katastrofę naturalną lub awa-
rię techniczną mogą wywołać również zdarzenia w cyberprzestrzeni 
oraz działania o charakterze terrorystycznym. Stan klęski żywiołowej 
wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia z własnej ini-
cjatywy lub na wniosek wojewody na całym terytorium kraju lub jego 
części na czas nie dłuższy niż trzydzieści dni, który może być prze-
dłużony za zgodą Sejmu. 

Stan wyjątkowy również może być wprowadzony na całym tery-
torium kraju lub jego części na czas określony, nie dłuższy niż dzie-
więćdziesiąt dni, który może być jednorazowo wydłużony za zgodą 
Sejmu o kolejne sześćdziesiąt dni. Wprowadza go Prezydent na wnio-
sek Rady Ministrów w przypadku zagrożenia konstytucyjnego ustroju 
państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym 
spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub dzia-
łaniami w cyberprzestrzeni9. W stanie wyjątkowym mogą zostać uży-
te oddziały Sił Zbrojnych RP. O ich użyciu postanawia Prezydent RP 
na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Użycie oddziałów Sił Zbroj-
nych RP nie może zagrozić ich zdolności do realizacji zadań wynika-
jących z Konstytucji RP i ratyfikowanych umów międzynarodowych. 

8 Ustawa z dn. 18 kwietnia 2002 r. o klęsce żywiołowej, art. 3 (Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558).
9 Ustawa z dn. 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, art. 2 (Dz.U. 2002, nr 117, poz. 985).



367

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  Rok 14  (2016)  •  Zeszyt  5

Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych. Ujęcie ustrojowe

Oddziały te pozostają pod dowództwem przełożonych służbowych 
i wykonują zadania wyznaczone przez Ministra Obrony Narodo-
wej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. 
Żołnierzom wyznaczonym do tych oddziałów przysługują, w zakre-
sie niezbędnym do wykonania ich zadań, uprawnienia policjantów10. 
Szczegółowe zasady użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych 
RP w czasie stanu wyjątkowego określa Rada Ministrów w drodze roz-
porządzenia, uwzględniając stopień i rodzaj zagrożeń stanowiących 
przyczyny wprowadzenia i trwania stanu wyjątkowego.

Stan wojenny również wprowadza Prezydent na wniosek Rady Mi-
nistrów na całym terytorium państwa lub jego części w przypadku ze-
wnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami 
terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie 
do wspólnej obrony przeciwko agresji11. Pojęcia stanu wojennego nie 
należy mylić ze stanem wojny12. W czasie stanu wojennego może być 
powołany Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, który podlega Prezyden-
towi RP. Dowodzi on wówczas siłami zbrojnymi oraz innymi pod-
porządkowanymi jednostkami organizacyjnymi. Podporządkowanie 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Prezydentowi RP ma na celu za-
pobieżenie ewentualnej rebelii wojskowej przeciwko władzom cywil-
nym, jak miało to miejsce np. w Turcji po pierwszej wojnie światowej13. 
W odróżnieniu od stanu wyjątkowego stan wojenny wprowadzany 
jest na czas nieokreślony, a jego zniesienie odbywa się w analogiczny 
sposób jak wprowadzenie, jeśli ustaną przyczyny, dla których został 
on wprowadzony14. Wprowadzenie stanu wojennego i wyjątkowego 
oraz jego przyczyny notyfikowane są Sekretarzowi Generalnemu ONZ 

10 Określone w Ustawie z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 15-16 (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179).
11 Ustawa z dn. 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy 

Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, 
art. 2 (Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1301).

12 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 roku, War-
szawa 2008, s. 252.

13 Szerzej: T. Stępniewski, M. Iwanowski, Rola armii w systemie politycznym Turcji, w: Federacja Ro-
syjska w XXI wieku: separatyzmy i ruchy odśrodkowe, migracje i napięcia etnoreligijne, „Rocznik In-
stytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 12, 2014, z. 1, s. 105.

14 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Te-
mida 2, Białystok 2005, s. 72-73.
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i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy (notyfikacji dokonuje mi-
nister właściwy do spraw zagranicznych).

2. Kompetencje samorządów terytorialnych  
w stanach nadzwyczajnych

W stanie nadzwyczajnym organy władzy publicznej powinny prze-
de wszystkim stosować zwykłe środki działania. Dopiero w sytuacji, 
gdy te okażą się niewystarczające, można korzystać ze środków wy-
nikających z regulacji o stanach nadzwyczajnych. Następują wówczas 
modyfikacje o charakterze przedmiotowym. Mogą wtedy zostać wpro-
wadzone ograniczenia, które niedopuszczalne byłyby bez wprowadze-
nia stanu nadzwyczajnego. Jednak nawet w trakcie funkcjonowania 
stanu nadzwyczajnego działania władzy publicznej powinny być po-
dejmowane przez organy administracji funkcjonujące w zwyczajnym 
reżimie prawnym.

W czasie stanu nadzwyczajnego kluczową rolę wśród jednostek 
samorządu terytorialnego odgrywają gminy i powiaty. Wojewódz-
twa samorządowe są w tej kwestii niemal pominięte. Gminy wyko-
nują wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie 
są zastrzeżone odpowiednimi ustawami na rzecz innych podmio-
tów15. Oznacza to domniemanie kompetencji gmin w wykonywaniu 
zadań publicznych, w tym zadań z zakresu bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego. 

Powiaty z kolei mają wyznaczony w ustawie o samorządzie powia-
towym16 enumeratywny katalog zadań. Samorząd powiatowy, funk-
cjonując w sferze bezpieczeństwa publicznego, wykonuje zadania 
niezastrzeżone dla samorządu gminnego w zakresie m.in. ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania in-
nym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi. Starosta 
jako zwierzchnik powiatowych służb inspekcji i straży w sytuacjach 
szczególnych kieruje ich działalnością. Warto również zwrócić uwa-
gę na fakt, że zarząd powiatu pod przewodnictwem starosty w zakre-

15 Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. 
zm.). 

16 Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 4 (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578, 
z późn. zm.).
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sie bezpieczeństwa i porządku publicznego ma uprawnienia podobne 
do wojewody pod warunkiem, że dotyczą one więcej niż jednej gminy 
oraz nie zostały zastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 

W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu 
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują: 

1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli stan klęski żywioło-
wej wprowadzono tylko na obszarze gminy; 

2) starosta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na ob-
szarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu; 

3) wojewoda – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na ob-
szarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład wo-
jewództwa; 

4) minister właściwy do spraw administracji publicznej lub inny 
minister, do zakresu działania którego należą zapobieganie skut-
kom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie, a w przypadkach 
wątpliwości co do właściwości ministra lub gdy właściwych jest 
kilku ministrów – minister wyznaczony przez Prezesa Rady Mi-
nistrów, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze 
więcej niż jednego województwa17.

W czasie stanu wyjątkowego działaniami kierują:  
1) Prezes Rady Ministrów – w przypadku wprowadzenia stanu 

wyjątkowego na obszarze większym niż obszar jednego woje-
wództwa; 

2) właściwy wojewoda – w przypadku wprowadzenia stanu wyjąt-
kowego na obszarze lub części obszaru jednego województwa18.  

Pozostałe organy władzy publicznej (rządowej i samorządowej) 
działają w dotychczasowych strukturach i w ramach przysługujących 
im kompetencji. 

W czasie stanu wojennego działaniami kierują:
1) Prezydent RP we współdziałaniu z Radą Ministrów, jeżeli wy-

stąpi konieczność obrony państwa. Jeżeli Rada Ministrów nie 
może się zebrać na posiedzenie, jej kompetencje wykonuje Pre-
zes Rady Ministrów;

17 Ustawa z dn. 18 kwietnia 2002 r. o klęsce żywiołowej, art. 8.
18 Ustawa z dn. 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, art. 9.
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2) właściwy wojewoda, jeżeli stan wojenny został wprowadzony 
na obszarze województwa lub jego części19. 

Pozostałe organy władzy publicznej (rządowej i samorządowej) 
działają w dotychczasowych strukturach i w ramach przysługujących 
im kompetencji.

Podporządkowanie jednostek samorządu terytorialnego admini-
stracji rządowej w stanach nadzwyczajnych stanowi zanegowanie idei 
decentralizacji władzy i administracji publicznej w ramach wykony-
wania działań. Ograniczona zostaje również samodzielność jedno-
stek samorządu terytorialnego, głównie w wymiarze politycznym, ale 
również w wymiarach organizacyjnym, gospodarczym i finansowym. 
Jeżeli w ocenie wojewody organy stanowiące i wykonawcze jednostek 
samorządu terytorialnego nie wykazują dostatecznej skuteczności 
w wykonywaniu zadań publicznych lub w realizacji działań wynika-
jących z przepisów o wprowadzeniu stanu wojennego czy też wyjąt-
kowego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego wojewody, 
może zawiesić te organy do czasu zniesienia stanu nadzwyczajnego 
lub na czas określony i ustanowić w ich miejsce zarząd komisaryczny 
sprawowany przez komisarza rządowego, powoływanego i odwoły-
wanego na wniosek wojewody przez Prezesa Rady Ministrów.

Najdalej posunięta centralizacja władzy i administracji publicznej 
występuje w stanie klęski żywiołowej. W tym przypadku kryterium 
skuteczności działań zostało zastąpione kryterium terytorialnym ogło-
szenia stanu klęski żywiołowej. W przypadku, gdy stan ten wprowa-
dzono na obszarze więcej niż jednej gminy, jej władze wykonawcze 
prowadzące działania na swoim terenie, zmierzające do zapobieżenia 
lub usunięcia skutków klęski żywiołowej, podlegają staroście. Analo-
gicznie, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze wię-
cej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa, starosta 
podlega wojewodzie. Oznacza to, że wprowadzenie stanu klęski ży-
wiołowej na terenie więcej niż jednego powiatu skutkuje centraliza-
cją administracji publicznej ze szczebla samorządowego na szczebel 
rządowy. 

19 Ustawa z dn. 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy 
Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, 
art. 9-13.
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Decentralizacja oznacza prawem chronione, trwałe przekazanie 
podmiotom administracji regionalnej i lokalnej kompetencji w wyko-
nywaniu zadań wraz z odpowiednimi środkami finansowymi, wcześniej 
realizowanych przez instytucje administracji centralnej. Zdecentralizo-
wane podmioty administracji publicznej wykonują zadania publiczne 
na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu. W efekcie decen-
tralizacji, hierarchiczna zależność zostaje zastąpiona samodzielnością. 
Oczywiście samodzielność nie jest tożsama z suwerennością. Granice 
samodzielności zdecentralizowanych podmiotów administracji pub-
licznej określone są z jednej strony przez odpowiednie ramy prawne, 
a z drugiej przez ograniczenia finansowe (transfery z budżetu pań-
stwa). Organy rządowe zwykle posiadają również uprawnienia kon-
trolne w stosunku do zdecentralizowanych podmiotów administracji 
publicznej. Najczęściej są to kontrole w odniesieniu do legalności, go-
spodarności i rzetelności, nie obejmują zaś kontroli w zakresie celo-
wości, gdyż to naruszałoby samodzielność tych podmiotów20. 

W stanach nadzwyczajnych struktura decentralizacyjna władzy 
i administracji publicznej zostaje zastąpiona strukturą dekoncentra-
cyjną. W czasie stanu wojennego i wyjątkowego jednostki samorzą-
du terytorialnego zostają podporządkowane administracji rządowej, 
a w stanie klęski żywiołowej dodatkowo może występować podległość 
między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto wojewoda ma 
prawo bezpośredniego oddziaływania na społeczności lokalne i regio-
nalne poprzez zawieszanie organów (stanowiących i wykonawczych). 
Zawieszenie w ten sposób części uprawnień organów samorządo-
wych i możliwość powołania w ich miejsce pełnomocnika właściwe-
go do realizacji tych zadań możliwe są w sytuacji ich nieefektywnego 
lub niewłaściwego działania i opierają się na kryterium celowości21. 
Oznacza to, że ocena sposobu realizacji zadań nałożonych na orga-
ny jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustaw o sta-
nach nadzwyczajnych, jest zależna od subiektywnej opinii właściwego 
miejscowo wojewody.

20 Szerzej: L. Jańczuk, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów admini-
stracji publicznej w Polsce, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 60.

21 Kryterium to zostało wyłączone mocą art. 171, ust. 1 Konstytucji RP ze względu na sądową ochro-
nę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w stanach „zwykłych”.
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3. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela 
społeczności lokalnych i regionalnych

Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nad-
zwyczajnych dotyczą ograniczeń osobistych i rzeczowych. Dopusz-
czalny katalog wymienionych ograniczeń zawarty jest odpowiednio 
w ustawach o stanie: klęski żywiołowej, stanie wyjątkowym i stanie 
wojennym. Natomiast katalog określonych ograniczeń praw i wolno-
ści zawarty jest w aktach prawnych wprowadzających określony stan 
nadzwyczajny. 

W stanie klęski żywiołowej główne ograniczenia praw i wolności 
dotyczą w szczególności nakazów: podejmowania natychmiastowej 
akcji ratowniczej, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, 
udostępniania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych, 
prowadzenia akcji przeciwpożarowych, poddania się szczepieniom 
ochronnym, badaniom lekarskim i przymusowemu leczeniu22.

W stanie wyjątkowym ustawa przewiduje możliwość zawieszenia 
w określonym zakresie prawa zrzeszania się i wyrażania swoich prze-
konań. W tej mierze możliwe jest też ustanowienie zakazu tworzenia 
i rejestracji nowych stowarzyszeń, partii politycznych, związków za-
wodowych, organizacji społeczno-zawodowych itp., jak również na-
kazanie okresowego zaniechania działalności przez zarejestrowane 
podmioty o wskazanym wyżej charakterze, których działalność może 
zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeń-
stwa obywateli lub porządku publicznego. Dalsze ograniczenia dotyczą 
wolności osobistej i polegają na możliwości zastosowania odosobnie-
nia wobec osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podej-
rzenie, że będzie prowadziła działalność zagrażającą konstytucyjnemu 
ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicz-
nemu albo gdy odosobnienie jest niezbędne, by zapobiec popełnieniu 
czynu karalnego lub uniemożliwić ucieczkę po jego popełnieniu. Od-
osobnienie następuje na podstawie decyzji wojewody właściwego ze 
względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego osoby odosobnio-
nej i jest wykonywane przez właściwego komendanta wojewódzkie-

22 T. Bąkowski, Prawne formy ograniczania wolności oraz praw człowieka i  obywatela w ustawie o sta-
nie klęski żywiołowej, „Państwo i Prawo”, 2003, nr 8, s. 77.
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go Policji. Decyzje w sprawie odosobnienia są ostateczne i mogą być 
zaskarżone bezpośrednio do sądu administracyjnego.

W czasie stanu wojennego ograniczenia wolności i praw człowieka 
i obywatela mogą mieć najbardziej restrykcyjny charakter w porówna-
niu do pozostałych stanów nadzwyczajnych. Mogą zawierać wszystkie 
te ograniczenia, które są charakterystyczne dla stanu klęski żywioło-
wej i stanu wyjątkowego. Dodatkowo może być nałożona cenzura na 
środki masowego przekazu, korespondencji, emisji sygnałów do prze-
kazywania informacji. Mogą być wprowadzone nakazy i zakazy doty-
czące miejsca poruszania się i przebywania. Mogą być wprowadzone 
ograniczenia w zakresie dostępu do usług i towarów konsumpcyjnych, 
wolności gospodarczej, działalności edukacyjnej, obrotu krajowymi 
środkami płatniczymi i rynkiem dewizowym, posiadania broni palnej, 
dostępu do informacji publicznej. Mogą być nakładane na wszystkie 
podmioty dodatkowe zadania dotyczące świadczenia usług, produkcji 
towarów, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, obronności 
i zaopatrzenia ludności. 

Zakończenie
Wystąpienie przyczyn determinujących ogłoszenie stanu nadzwyczaj-
nego skutkuje okresową zmianą procedur funkcjonowania państwa 
poprzez większą centralizację zdecentralizowanych jednostek samo-
rządu terytorialnego. Centralizacja władzy i administracji publicznej 
poprzez ograniczenie samodzielności w ujęciu politycznym, organi-
zacyjnym, gospodarczym i finansowym legitymizowane są potrzebą 
ochrony wyższych wartości, takich jak obrona terytorialna państwa, 
ochrona konstytucyjnego porządku i bezpieczeństwa obywateli, ochro-
na ich zdrowia, życia i mienia. Ponieważ obrona tych wartości związa-
na jest przede wszystkim z wymiarem lokalnym, to zasady określone 
w sposób normatywny, zmiany w sposobie funkcjonowania organów 
władzy i administracji publicznej dotyczą głównie ograniczenia samo-
dzielności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz administracji 
centralnej. Wykonywanie zadań publicznych w stanach nadzwyczaj-
nych czyni ze zdecentralizowanych jednostek samorządu terytorialne-
go część scentralizowanej struktury administracyjnej. Scentralizowana 
struktura ma nadzwyczajny i tymczasowy charakter, a jej celem jest 
wzrost stopnia efektywności wykonywanych zadań. W stanie „zwy-
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czajnym” zdecentralizowana struktura bardziej efektywnie wykonuje 
zadania publiczne. W stanach nadzwyczajnych centralizacja ma słu-
żyć wykorzystaniu efektu skali, przyczynić się do wzrostu szybkości 
podejmowanych decyzji oraz jednoznacznie określać odpowiedzial-
ność za wykonywane zadania publiczne.
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