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Konieczności wiecznie zmiennego życia biją ta
ranem codziennie w granitową - zdawałoby się - 
opokę prawa, a kto by w imię ortodoksyjnego le
galizmu chciał dla ocalenia tej ostatniej poświę
cić pierwsze, ten doprowadziłby rychło do absur
du, a przecież... celu swego i tak w żaden sposób 
nie osiągnie. Prawo musi służyć życiu. 

J. S. Langrod, 1934
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WSTĘP

Tylko w 1999 roku na świecie wydarzyło się ponad 700 klęsk żywiołowych, 
w których zginęło ponad sto tysięcy ludzi. Zdarzenia te spowodowały straty 
ekonomiczne, szacowane na więcej niż sto miliardów dolarów. Jak ocenia Orga- 
nizacja Narodów Zjednoczonych, spowodowało to spowolnienie wzrostu gospo
darczego o około dziesięć procent w skali dekady1. Wprawdzie żadna z tych 
klęsk nie dotknęła Polski, ale nadal odczuwamy skutki pamiętnej powodzi 
z roku 1997. Każdego roku media donoszą o kolejnych powodziach, pożarach, 
katastrofach ekologicznych. Zdarzenia te destabilizują życie jednostek i całych 
społeczeństw. Jednostka nie jest w stanie tym zjawiskom sprostać i potrzebuje 
Pomocy państwa2. To ono musi stworzyć mechanizm efektywnego zapobiegania 
Poszczególnym klęskom żywiołowym. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie 
Jesteśmy jednak w stanie zapobiec każdemu zdarzeniu. Dlatego rzeczą istotną 
Jest zbudowanie systemu reagowania na zagrożenia wynikające z klęsk żywio
łowych i usuwanie ich skutków. Do wykonywania tych zadań szczególnie pre
destynowane jest również państwo. System reakcji, z konieczności, musi opie
rać się na ograniczeniu praw jednostki i podporządkowaniu ich interesowi pu
blicznemu, który w tej sytuacji oznacza przede wszystkim efektywną ochronę 
zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. 

Problem ten praktycznie nie stanowił do tej pory przedmiotu zainteresowa
na polskiej (może z wyjątkiem działalności badawczej Edwarda Ury, która 
dotyczyła problemu w stanie prawnym sprzed 1989 roku, co w znaczącym stop- 
niu wpływa na aktualność wyników tych badań) oraz europejskiej doktryny 
Prawa administracyjnego3. 

Zakres rozważań wyznaczają granice trzech pojęć. Po pierwsze, ograniczenie 
takie stanowi definicja „prawnych form działania administracji publicznej”. 
Jakkolwiek treść samego pojęcia wydaje się od lat w doktrynie ustalona, cały 
Czas toczy się dyskusja na temat klasyfikacji i cech charakterystycznych po
szczególnych form działania. W niniejszych rozważaniach za podstawę przyj
muje się typologię zaproponowaną przez J. Starościaka. Za takim sposobem 
P°stępowania przemawiają trzy argumenty. Przede wszystkim należy zważyć, 

niniejsze rozważania obejmują cześć jednej z najbardziej klasycznych sfer 
uziałania administracji - policji administracyjnej. Policyjne ingerowanie w sfe- 
rQ indywidualnych praw jednostek jest nieodłącznym atrybutem wykonywa-

Implementation of the International Strategy for Disaster Reduction. Report of the Secretary - 
General, Geneva 2001, s. 3. 

j Por. E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnem, Warszawa 1932, s. 8. 
P°r. F. Koja, Der Staatsnotstand ais Rechtsbegriff, Salzburg 1979, s. 8.  
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nych przez państwo funkcji regulacyjnych w społeczeństwie4. Podstawowe 
prawne formy tej ingerencji zasadniczo się nie zmieniły. Klasyfikacja J. Staro- 
ściaka jest dla niniejszych rozważań zupełna w tym sensie, że żadna z instytu
cji prawa pozytywnego, stosowana w czasie klęski żywiołowej, nie znalazła się 
poza tym podziałem. Należy również zauważyć, że zestawienie rozmaitych kon
cepcji form działania i ich analiza, jakkolwiek wartościowa, nie prowadziłaby 
do rozwiązania żadnego z postawionych niżej problemów badawczych. 

4 Por. T. Woś, Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości. Warszawa 1998, s. 15.

Po drugie, konieczne jest określenie treści pojęcia „klęska żywiołowa” na 
gruncie prawa pozytywnego. Okazuje się jednak, że polski system prawny po
sługuje się tym określeniem stosunkowo rzadko. Nie oznacza to naturalnie, że 
analizie poddane zostaną jedynie te formy działania administracji publicznej, 
które za swą podstawę mają przepis wyraźnie odwołujący się do pojęcia „klęska 
żywiołowa”. Antycypując rozważania, należy stwierdzić, że klęska żywiołowa to 
zespół specyficznych okoliczności faktycznych, w których występuje zagrożenie 
dla dóbr prawem chronionych. A zatem - analizowane będą formy działania 
administracji publicznej, dzięki którym możliwa jest ochrona dóbr prawnych. 
Z drugiej jednak strony, nie będzie to analiza wszystkich tych instytucji praw
nych. Ich zakres ogranicza bowiem przyjęta treść pojęcia „klęska żywiołowa”. 
Innymi słowy, przedmiotem niniejszych rozważań będą formy działania admi
nistracji publicznej, które mogą być zastosowane w czasie klęski żywiołowej, 
w celu ochrony dóbr prawnych. 

Trzecie ograniczenie zakresu rozważań wynika z określenia „w czasie”. 
Sformułowanie to, z jednej strony, zawęża obszar zainteresowań, z drugiej, 
znacznie go rozszerza. Zważyć bowiem należy, że istnieją w polskim systemie 
prawnym instytucje stosowane tylko w przypadku klęsk żywiołowych o bardzo 
dużym natężeniu. Są to przede wszystkim formy działania regulowane przez 
ustawę o stanie klęski żywiołowej. W tytule użyto sformułowania „w czasie”, 
aby nie ograniczać rozważań wyłącznie do form działania administracji pu
blicznej, właściwych dla stanu nadzwyczajnego, wprowadzonego z uwagi na 
klęskę żywiołową. Należy bowiem zauważyć, że tak z punktu widzenia jednost
ki, jak i administracji publicznej, znaczenie pierwszoplanowe ma niebezpie
czeństwo związane z klęską żywiołową. Dopiero wtórną kwestią jest jego nasi
lenie. Konstrukcja prawna form działania administracji publicznej w gruncie 
rzeczy jest taka sama, niezależnie od tego, czy stan nadzwyczajny został wpro
wadzony, czy też zagrożenie nie jest aż tak poważne. Co najwyżej, w stanie 
klęski żywiołowej możliwe jest podjęcie środków specyficznych tylko z uwagi na 
przedmiot, a nie konstrukcję prawną. Wynika to wprost z regulacji konstytu
cyjnej. Instytucja stanu nadzwyczajnego została przewidziana na wypadek sy
tuacji, w której zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Ustrojodawca 
jednoznacznie zatem wskazuje, że ustawodawca, w ramach zwykłych środków 
konstytucyjnych, winien wprowadzić taki model działania administracji pu
blicznej, który umożliwi jej efektywne zwalczanie każdej klęski żywiołowej. Nie 
może być bowiem tak, że administracja będzie uciekać w stan nadzwyczajny 
przy każdym większym podtopieniu, z uwagi na brak innych środków działa
nia. Mówiąc bardziej obrazowo, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest 
uzasadnione tylko w przypadku powodzi stu- lub tysiąclecia, a nie w przypadku 
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klęski zdarzającej się co roku. Na taką ewentualność administracja publiczna 
n^usi być przygotowana w ramach zwykłych środków konstytucyjnych.

Jak już wyżej stwierdzono, określenie „w czasie” równocześnie zawęża pole 
r°zważań. Zadania administracji publicznej w związku z klęską żywiołową 
°bejmują bowiem cztery fazy działania: zapobieganie, przygotowanie, reagowa
no i odbudowę. Zapobieganie to podejmowanie czynności, które eliminują bądź 
redukują prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej lub w znacznym 
stopniu ograniczają jej skutki. Faza przygotowań to czas dla organów admini
stracji publicznej, w którym planuje się reakcję na wypadek zaistnienia klęski 
°raz podejmuje działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków, 
Niezbędnych do efektywnego reagowania. Samo reagowanie to działania pole- 
^aJ4ce na ewakuacji, walce z żywiołem, udzielaniu pomocy medycznej poszko- 
oowanym, zapewnieniu im podstawowych środków do życia, zabezpieczeniu 
Niienia. Faza odbudowy to liczne działania krótko- i długoterminowe, których 
celem jest przywrócenie wszystkich systemów społecznych do stanu poprzed
niego5.

Por. F. Dela, Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na szczeblu gminy i powiatu [w:] Powiatowe 
Centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego - rozwiązania techniczno-organizacyjne, Ogólno
polskie Sympozjum Naukowe, Kraków 30 września-1 października 1999 r. s. 27, A. Szmyd, Rola 
administracji publicznej w ochronie ludności przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, Zeszyty Nauko
we Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, z. 3, Warszawa 1999, s. 103,

• Kosowski, Miejsce i rola systemu bezpieczeństwa obywateli w organizacji zarządzania podmiotami 
^Jonującymi w administracji publicznej [w:] M. Lisiecki, Bezpieczeństwo obywateli w świetle re- 
w administracji rządowej i samorządowej - co dalej?. Warszawa 26 listopada 2001, s. 20.

Nie jest celem badawczym niniejszych rozważań przeanalizowanie całego 
systemu przygotowania, zapobiegania, reagowania i usuwania skutków. Każdy 
2 Jego etapów zasługuje na odrębną monografię. Najbardziej niezwykły i fascy
nujący, moim zdaniem, jest moment, w którym administracja musi reagować na 
zaistniałe zagrożenie. W czasie klęski żywiołowej na plan dalszy schodzi wiele 
lnstytucji, które krępują swobodę działania administracji, nie ustala się drobia
zgowo stanu faktycznego, nie prowadzi się sformalizowanego postępowania.

Problem badawczy jest o tyle ciekawy, iż w czasie klęski żywiołowej oczekuje 
S1ę od administracji publicznej, bardziej niż kiedykolwiek, podejmowania sku
tecznych działań. Materia, w której ta administracja ma działać, jest szczegól
nie wrażliwa, albowiem skuteczność wymaga często poważnego naruszenia 
Praw i wolności jednostki. Innymi słowy, w czasie klęski żywiołowej pojawia się 
Problem niedostosowania zwykłych form działania władzy publicznej do nad
zwyczajnych okoliczności. Owo niedostosowanie dotyczy zarówno sfery organi
zacji (administracja w znaczeniu podmiotowym), jak i form działania (admini
stracja w ujęciu przedmiotowym), i ich podstaw normatywnych. Tak zakreślone 
P°le badawcze sytuuje temat rozprawy na pograniczu prawa administracyjnego 
1 Prawa konstytucyjnego. Do sfery zainteresowania nauki prawa konstytucyj
nego należy bowiem problematyka granic ingerencji administracji publicznej 
W sferę praw i wolności jednostki. Natomiast zagadnienia organizacji i form 
ziałania administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej to domena dok

tryny prawa administracyjnego. W zarysowanym wyżej polu badawczym poja
dają się cztery szczegółowe problemy badawcze:
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• czy i w jaki sposób prawo pozytywne zapewnia efektywną działalność ad
ministracji publicznej w czasie klęski żywiołowej?

• czy istnieją formy działania administracji publicznej swoiste dla stanu 
faktycznego określanego jako klęska żywiołowa?

• jakie znaczenie dla przepisów prawa polskiego mają w omawianym zakre
sie zobowiązania międzynarodowe?

• czy w przypadku prawa administracyjnego można mówić o niepisanym 
prawie konieczności, jako podstawie działania administracji, i jakie znaczenie 
prawo to ma w kontekście zasady praworządności?

Wskazane wyżej granice rozważań i szczegółowe zadania badawcze deter
minują konstrukcję rozprawy. Na plan pierwszy wysuwa się konieczność usta
lenia normatywnej treści pojęcia „klęska żywiołowa”. Następną kwestię stanowi 
ustalenie prawniczego rozumienia stanu wyższej konieczności. Pojęcie to raczej 
nie jest elementem określonego stanu faktycznego normy prawa pozytywnego6. 
Interdyscyplinarność rozważań determinuje potrzebę wskazania zależności 
pomiędzy „stanem wyższej konieczności” w prawie administracyjnym a konsty
tucyjnymi stanami nadzwyczajnymi (klęski żywiołowej, wyjątkowym, wojen
nym). Zależności te wymagają konieczności stworzenia takiego systemu reakcji 
administracji na zagrożenie, który zapewniałby tę samą skuteczność zarówno 
w przypadku wystąpienia zwykłych „codziennych” zagrożeń, jak i wówczas, gdy 
są one znacznie poważniejsze, aż do sytuacji szczególnego zagrożenia, w której 
zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. A zatem, konieczne jest stwo
rzenie modelu dynamicznego, a nie jak do tej pory - statycznego, charaktery
stycznego dla polskiego systemu prawnego przed wejściem w życie Konstytucji 
z 1997 roku.

6 Por. F. Koja, Der Staatsnotstand..., s. 8.

Ów dynamiczny model zakładać musi zmianę w zakresie normatywnych 
podstaw działania administracji publicznej. Nastąpić musi przejście od norm 
upoważniających do norm wartościujących i zadaniowych. Prowadzi to do kilku 
konsekwencji: administracja publiczna ma rozszerzoną możliwość wyboru form 
działania - co wzmaga kreatywność; konieczność działania determinuje posze
rzenie granic dopuszczalnej ingerencji oraz podejmowanie czynności opierają
cych się na normach, których nie można uznać za zupełne; w wyniku rozsze
rzenia granic i prawnych podstaw ingerencji prawa jednostki w większym 
stopniu narażone są na naruszenie - a zatem konieczne jest rozbudowanie sys
temu gwarancji materialnych i proceduralnych dla tych praw.

Problematyka ustrojowa administracji publicznej znajduje się w zasadzie 
poza formalnym zakresem rozważań. Ponieważ jednak analiza form działania 
administracji bez ogólnej charakterystyki podmiotów, które działania te podej
mują, byłaby niepełna, poświęcono im odrębny rozdział. Zdając sobie sprawę 
z poczynionych tam uproszczeń i niewskazania wszystkich złożonych zależności 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami podejmującymi działania w czasie klęski 
żywiołowej, przyjęto, że taki zakres analizy jest wystarczający dla postawio
nych problemów badawczych.

Główna część rozważań poświęcona została poszczególnym formom działania 
administracji. Przede wszystkim dokonano analizy rozporządzeń Rady Mini
strów i poszczególnych ministrów, a nadto instytucji aktów prawa miejscowego 
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stanowionych przez organy administracji publicznej oraz aktów prawa we
wnętrznego (akty normatywne) wydawanych w czasie klęski żywiołowej. Dalsze 
rozważania obejmują specyfikę aktów administracyjnych wydawanych w czasie 
Klęski żywiołowej. W tym zakresie wskazano przede wszystkim na różnorod
ność instytucji prawa pozytywnego i ich wzajemną niespójność. Szczególnie 
Podkreślono brak relacji pomiędzy aktami wydawanymi w stanie klęski żywio- 
°Wej oraz w przypadku klęsk powodujących mniejsze zagrożenie. W tym kon
tekście zwrócono również uwagę na wywołane klęską żywiołową istotne zmiany 

zakresie postępowania administracyjnego. Kolejna część rozważań dotyczy 
ormy najczęściej stosowanej w stanie klęski żywiołowej - działań faktycznych. 

Umówiono również pozostałe formy działania administracji publicznej, które są 
rzadziej podejmowane (czynności cywilnoprawne, umowy administracyjne).

№e sposób wymienić wszystkich moich długów wdzięczności wobec osób, 
azięki którym ta książka powstała. Dziękuję przede wszystkim Panu Profeso
rowi Józefowi Filipkowi - za opiekę naukową, którą sprawował nade mną przez 
ostatnie osiem lat oraz za trud, jaki włożył w doprowadzenie pracy do końca. 

Z1ękuję również Pani Profesor Elżbiecie Ura i Panu Profesorowi Tadeuszowi 
’’Osiowi za niezwykle cenne rady i wszystkie uwagi, którymi zechcieli się ze 
riln4 podzielić. Wdzięczność jestem też winien mojemu bratu Łukaszowi za po- 
jrioc przy kompletowaniu materiałów wykorzystanych w książce. Bardzo dzię- 
KuJę Ewie Lasoń za tłumaczenie streszczenia, a przede wszystkim za ogrom 
Pracy, jaki włożyła w usunięcie licznych nieporozumień myślowych oraz braków 
stylistycznych.





Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Działalność organów władzy publicznej w czasie klęski żywiołowej, jakkol- 
Wlek stanowi konglomerat ciągów czynności, nie jest szczegółowo wyodrębniona 
Przez normy prawne. Konieczne jest zatem bliższe określenie tej części aktyw
ności państwa. Celowi temu mają służyć rozważania na temat bezpieczeństwa. 

cnrona bezpieczeństwa jednostki, w każdym znaczeniu tego pojęcia, to pod
stawowe zadanie państwa. Naturalnie jest ono wykonywane nie tylko przez 
°rgany administracji publicznej, ale również przez inne podmioty działające 
w cieniu państwa. Ponieważ niniejsze rozważania, ze swej istoty, ograniczają 

tylko do działalności administracji publicznej, konieczne jest umiejscowienie 
lch przedmiotu w tradycyjnie wyróżnianych sferach jej działalności. W szcze
gólności w tej części owej działalności, która jest określana mianem policji ad
ministracyjnej. Z uwagi na fakt, iż ustawodawstwo polskie stosunkowo rzadko 
Posługuje się pojęciem „klęska żywiołowa”, należy również ustalić normatywne 
Je£o znaczenie. Podążając za ustawodawcą, trzeba również dookreślić poszcze
gólne rodzaje klęsk żywiołowych. W większości przypadków normy prawa pozy- 
ywnego zawierają odniesienie do konkretnego rodzaju klęski żywiołowej. Po
soli to na ustalenie normatywnej hierarchii pojęć związanych z klęską żywio- 

i wyznaczy przedmiotowy zakres poszczególnych regulacji ustawowych. 
Definicja klęski żywiołowej nie może być sformułowana bez odniesienia do 

ZaProponowanego w doktrynie pojęcia stanu wyższej konieczności administra- 
cyjnej oraz prawnopozytywnego pojęcia stanu nadzwyczajnego, a szczególnie 
stanu klęski żywiołowej. Zabiegi te pozwolą na ustalenie pewnych ogólniejszych 
2asad, jakie regulują podjęcie i treść poszczególnych czynności administracji 
Publicznej w czasie klęski żywiołowej.

1.1. POLICJA ADMINISTRACYJNA

Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest bezpieczeństwo. Po- 
Zeba ta przejawia się we wszystkich dziedzinach stosunków społecznych1.

. . or. T. Jasudowicz, który stwierdza, iż bezpieczeństwo jest „oczywistym zapotrzebowaniem 
^uiteresem każdego człowieka w każdej sferze w każdej sytuacji”. To kategoria generalna, absolut-

1 uniwersalna, a zarazem elementarna potrzeba człowieka i to potrzeba prawowita, która, być 
Ąy26’ dla uniknięcia wątpliwości, powinna być wyrażona w formie odrębnego prawa podstawowego, 

r widzi w prawie do bezpieczeństwa podstawową gwarancję poszanowania przyrodzonej god- 
1 osoby ludzkiej. Por. T. Jasudowicz, Prawo do bezpieczeństwa - próba do rekonstrukcji sub- 
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Bezpieczeństwo może być rozumiane przede wszystkim jako brak strachu przed 
otaczającą nas rzeczywistością. Niektórzy twierdzą nawet, iż potrzeba bezpie
czeństwa była przyczyną sprawczą powstania państwa* 2. Niezależnie od roz
strzygnięć jakie znaczenie miało bezpieczeństwo dla powstania państwa, można 
z całą pewnością stwierdzić, iż jest ono jednym z podstawowych zadań tegoż. 
Świadczą o tym choćby zapisy w ustawach zasadniczych3. Konstytucja RP, wy
mieniając w art. 5 zadania państwa, wylicza wśród nich bezpieczeństwo obywa
teli, niepodległość i nienaruszalność granic4.

stancji międzynarodowo chronionej [w:] W. Bednarek, S. Pikulski (red.), Prawne i administracyjne 
aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, 
Olsztyn 2000, s. 55. W powołanym opracowaniu Autor dokonuje bardzo ciekawej i nowatorskiej 
rekonstrukcji prawa do bezpieczeństwa w rozumieniu międzynarodowo chronionych praw człowie
ka, wskazując na jego niezależność od prawa do wolności.

2 Tak, dla przykładu, T. Hobbes w Lewiatanie, Warszawa 1954 czy J.J. Rousseau w Umowie spo
łecznej, Warszawa 1966. Por. S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego [w:] 
W. Bednarek, S. Pikulski (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku 
publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Olsztyn 2000, s. 99.

3Por. dla przykładu art. 24 Konstytucji niemieckiej.
4 „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia 

wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodo
wego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju".

5 Por. M. Lisiecki, System bezpieczeństwa publicznego państwa, „Przegląd Policyjny" 1995, nr 4, s. 8.
6 Na niejednoznaczność tego pojęcia wskazuje m.in. J. Panejko, Bezpieczeństwo publiczne. Stan 

wyjątkowy i stan wojenny [w:] K. Kumaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Polskie prawo admini
stracyjne, Warszawa 1929, s. 963; Sz. Wachholz, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny [w:] 
K. Kumaniecki, J.S. Langrod, Sz. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjne
go w Polsce, Warszawa 1939, s. 790; Ed. Ura, Administracja spraw wewnętrznych [w:] El. Ura, Ed. 
Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2002, s. 323.

W systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej można wyróżnić kilka podsys
temów:

• bezpieczeństwo polityczne,
• bezpieczeństwo gospodarcze,
• bezpieczeństwo militarne,
• bezpieczeństwo publiczne5.
Bezpieczeństwo polityczne ma na celu ochronę interesów państwa na arenie 

międzynarodowej i mieści się w konstytucyjnej formule stania na straży suwe
renności państwa, należącego do kompetencji Prezydenta RP (art. 126 Konsty
tucji), oraz prowadzenia polityki zagranicznej przez Radę Ministrów (art. 148 
ust. 1 Konstytucji).

W ramach polityki zagranicznej, ale również w pewnym zakresie polityki 
wewnętrznej, mieści się bezpieczeństwo gospodarcze, odnoszące się do ochrony 
systemu ekonomicznego.

Bezpieczeństwo militarne, rozumiane jako ochrona niepodległości państwa, 
niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie nienaruszalności jego granic, 
należy przede wszystkim do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 26 ust. 
1 Konstytucji), działających pod zwierzchnictwem Prezydenta RP i kierownic
twem Rady Ministrów.

Bezpieczeństwo publiczne6 należy prawie wyłącznie do domeny Rady Mini
strów i administracji publicznej.
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Można podejmować próby dokonywania dalszych podziałów tego podsyste
mu, na przykład na:

• ochronę porządku konstytucyjnego7,
• ochronę przed zjawiskami kryminogennymi i zakłóceniami porządku pu

blicznego,
• ochronę granicy państwowej, polskich obszarów morskich i kontrolę mi

gracji,
• ochronę przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska8.

1 Edward Ura ochronę porządku konstytucyjnego określa „bezpieczeństwem państwa”. Por. Ed. 
ra, Administracja..., s. 324.
8 Por. M. Lisiecki, System..., s. 9.

Tak A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1947, s. 50, 
• Poć, Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wroclaw 1985, s. 31.

10 Por. J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999, s. 15.
'* W. Kawka podkreśla, iż słowo politea było zastrzeżone dla państwa o takiej formie ustrojowej, 

wra „zapewniała jednostce dobre warunki życia obywatelskiego’’. Por. W. Kawka, Policja w ujęciu 
lstorycznym i współczesnym, Wilno 1939, s. 4 i cytowana tam literatura. Jak twierdzi T. Bigo, ius 

Politiae powstało ze studiów nad prawem natury. Por. T. Bigo, Prawo administracyjne. Część ogól- 
na- Lwów 1932, s. 23.

'■ Por. W. Kawka, Policja..., s. 7.
Por. M. Zimmermann, Pojęcie administracji a swobodne uznanie, Poznań 1959, s. 7.
„Das jus politiae ist schließlich eine Art Generaltitel für alles mögliche". Por. O. Mayer, Deut

sches Verwaltungsrecht, t. L, München und Leipzig 1914, s. 30.
‘5 Por. W. Kawka, Policja..., s. 11.

Por. M. Zimmermann, Nauka administracji i polskie prawo administracyjne - wykłady, cz. I, 
*yd. II w oprać. K. Skubiszewskiego, Kolo Prawników i Ekonomistów - Studentów Uniwersytetu 

02nańskiego, Poznań 1949, s. 48.

Podział taki nie ma jednak większego znaczenia, ponieważ nie jest zupełny. 
Istnieje bowiem, w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego, wiele innych 
Zagrożeń, których nie da się zaliczyć do żadnego z wyżej wskazanych podsyste
mów. Można w tym zakresie wskazać na, wspominane przez Konstytucję RP 

art. 74 ust. 1, bezpieczeństwo ekologiczne, którego nie da się zakwalifikować, 
Jako pojęcia bardzo szerokiego, do ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 
Środowiska. Wprowadzanie dalszych zabiegów klasyfikacyjnych nie ma więc 
W1ększego sensu. Natomiast należy się zgodzić z tezą, iż zapewnienie bezpie
czeństwa publicznego stanowi główne zadanie administracji publicznej, w ra
mach tzw. policji administracyjnej9.

Pojęcie „policja” (politeja) pochodzi z pism Arystotelesa i Ksenofonta10, 
w których określało całość działalności państwowej11. W wieku XIV we Francji 
P°jęcie policji pojawia się na nowo jako określenie działalności państwa chro- 
ni4cej porządek, bezpieczeństwo i dobrobyt12. Z czasem zdobywa ono coraz 
większe znaczenie (szczególnie w Niemczech13), wobec umacniania się władzy 
Państwowej i rozszerzania zadań publicznych. Staje się uzasadnieniem dla 
wkraczania w sfery praw jednostki, wolne do tej pory od ingerencji na podsta
wie przywilejów feudalnych. Proces ten jest tak rozległy, iż ius politiae staje się, 
Jak stwierdza Otto Mayer, „ogólnym tytułem na wszystko możliwe”14. Jest do
gmatycznym uzasadnieniem dla absolutyzmu15. Dowodzi się bowiem, iż monar- 
cha zobowiązany jest do troszczenia się o państwo i poddanych oraz zapewnie- 
nie> tym ostatnim, stanu, w którym „każdy czuł się dobrze”16. Skoro więc wy
maga się od monarchy zagwarantowania owego stanu zapewniającego dobro 
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powszechne, bezpieczeństwo i porządek, musi on mieć również stosowne me
chanizmy umożliwiające realizację wyżej postawionego celu. Musi więc posia
dać możliwość ingerowania. Zakres ingerencji jednak - jako monarcha oświe
cony, który „lepiej wie co jest dobre, niż jego nieoświeceni poddani”17 - określa 
sam18. A zatem, w czasach monarchii absolutnej, pod pojęciem policji rozumie 
się całą władzę monarszą i wszystkich urzędników królewskich19. Wykształce
nie się resortów administracyjnych (XVII w.) prowadzi do zawężenia pojęcia 
policji tylko do administracji spraw wewnętrznych20. Dalsze ograniczenie oma
wianego pojęcia jest zasługą dwóch niemieckich autorów: Johann-Stephana 
Püttera i Józefa von Sonnenefelsa21. To wynik przemian administracji i wyróż
nienia tzw. administracji aktywnej22. Zauważa się bowiem, iż istnieje admini
stracja twórcza, która stwarza nowe dobra, oraz policja, która ma tylko funkcję 
negatywną23 — chronienie stanu istniejącego24. W ten sposób pojęcie „policja 
administracyjna” uzyskuje swoje współczesne znaczenie. Bardzo dobrze zna
czenie to oddaje pierwsza legalna definicja policji, zawarta w Landrechcie pru
skim, który stanowi, iż „rzeczą policji jest tworzyć potrzebne urządzenie za
pewniające publiczny spokój, bezpieczeństwo i porządek jak również zwalczać 
wszelkie niebezpieczeństwa zagrażające ogółowi i poszczególnym jednostkom” 
(cz. III tyt. 17 § 10)25 26.

17 Por. M. Zimmermann, Nauka..., s. 48.
18 Por. T. Bigo, Prauio..., s. 24.
19 Por. D. Malec, J. Malec, Historia nowożytnej administracji, Kraków 1996, s. 33.
20 Por. S. Fundowicz, Policja i prawo policyjne [w:] J. Łukasiewicz (red.), Nauka administracji 

wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Rzeszów-Cisna 2002, s. 180.
21 Por. W. Kawka, Policja..., s. 21, J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części 

ogólnej, Kraków 1948, s. 69-71.
22 J.S. Langrod, pisząc o funkcji policyjnej stwierdza, iż stanowi ona monopol prawny państwa, 

natomiast funkcja świadcząca (usługowa, zawiadowcza, prestacyjna) rozszerza się i uwydatnia styk 
aktywności państwowej z prywatną. Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 173.

23 Por. B. Dolnicki, Policyjne funkcje państwa w Polsce [w:] K. Nowacki (red.), Problemy prawa 
angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej, Acta Universitas Wratislauiensis 
No 2244, Prawo CCLXXII, Wrocław 2000, s. 396.

24 Por. T. Hilarowicz, Ogólne zasady teorji administracji, zasady ustroju rządowych władz admi
nistracyjnych i postępowania administracyjnego. Warszawa 1924, s. 4-5, E. Ochendowski, Głos
w dyskusji [w:] J. Liszewski (red.), Straże miejskie w systemie organów odpowiedzialnych za bezpie
czeństwo i porządek publiczny, Szczytno 1996, s. 132.

26 „Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur 
Abwendung der dem Publiko oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahren zu 
treffen, ist das Amt der Polizei. Podobną definicję zawiera francuski Kodeks karny z 1795 r. - „La 
police est institutée pour maintenir l'orde public, la liberté, la propriété, la sûreté individuulle". Cyt. 
za: W. Kawka, Policja..., s. 21-22.

Źródłami działania administracji, w ramach policji, są dwa rodzaje zjawisk. 
Do pierwszego należą: „różnorodne, niezmiernie liczne niebezpieczeństwa jakie 
zagrażają w codziennym życiu na każdym niemal kroku ludziom. Zagrażają one 
ze stron sił przyrody, „żywiołów”, zwierząt i roślin szkodliwych, drobnoustrojów 
(...), ale także ze strony innych ludzi: przestępnych, lekkomyślnych, wrogich 
(...)”. Do drugiego można zaliczyć: „tarcia i starcia, kolizje, jakie nieustannie 
wynikają pomiędzy interesem jednostek a interesem zbiorowości ludzkiej”, 
w związku z dążeniem każdego człowieka do zaspokojenia jego potrzeb. „W tym 
swoim dążeniu (człowiek - M.S.) powoduje się z reguły pobudkami egoistycz
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nymi, mało się liczy albo zupełnie się nie liczy z analogicznymi dążeniami in
nych ludzi, jak również z potrzebami społecznymi, współżycia ludzkiego”26.

"6 Por. S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947, 
s- 152 oraz O. Mayer, Deutches..., s. 303.

Por. J. Panejko, Bezpieczeństwo..., s. 961, T. Bigo, Prawo..., s. 172, J. Boć, Sfery ingerencji ad- 
Ministracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne. Kolonia Limited 2003, s. 360, J. Boć, Obywa
li Wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985, s. 32-33, M. Szewczyk, Nadzór 
*** Materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności i innych praw podmioto
wych jednostki, Poznań 1995, s. 27, W. Bednarek, J. Dobkowski, Z. Kopacz, Policja administracyjna 
w systemie administracji publicznej [w:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), 

stytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. 
’Jozefa Filipka, Kraków 2001, s. 27.

Por. Z. Leoński, Istota i rodzaje policji administracyjnej (zagadnienia wybrane) [w:] Admini
stracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu 
2 okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 345 i n. Autor ten wyróżnia policję 

znaczeniu materialnym i formalnym; przeprowadza również typologię policji w oparciu o kryte- 
^dm podmiotowe.

Por. Z. Leoński, Policja administracyjna - istota, rodzaje, zadania [w:] Z. Leoński (red.), Wę- 
we problemy materialnego prawa administracyjnego, cz. II, Poznań 2000, s. 40 oraz pkt 6.1.

Podsumowując, za policję administracyjną w niniejszych rozważaniach bę
dzie uważana ta część administracji spraw wewnętrznych, która ma na celu 
ochronę lub przywrócenie naruszonego bezpieczeństwa, porządku, ładu i spo
koju publicznego, a w szczególności życia, zdrowia i mienia27.

Policja administracyjna nie jest jednak kategorią jednolitą28. Wynika to 
z faktu, iż podstawową cechą policji administracyjnej jest to, że działa w szcze
gólnych sytuacjach. Może ona działać niekiedy w swoistym przyspieszonym czy 
Uproszczonym trybie, wynikającym z sytuacji faktycznej. Charakterystyczną 
formą bywa użycie przymusu bezpośredniego29. Wszystkie te uwarunkowania 
sprawiają, że policyjne formy działania są regulowane w rozmaity, często zu
pełnie odmienny sposób. Poniższe rozważania będą ograniczone tylko do tych 
z Uich, które mogą znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia klęski ży
wiołowej.

1.2. POJĘCIE I RODZAJE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Polskie ustawodawstwo regulujące działania administracji publicznej w cza- 
Sle klęski żywiołowej jest wyjątkowo niespójne. Niespójność ta, w dużej mierze, 
Wynika z olbrzymiego zamieszania terminologicznego. Oto bowiem obok siebie, 
w rozmaitych aktach prawnych, występuje kilka pojęć opisujących zagrożenia, 
Jakie mogą dotknąć współczesnego człowieka. Ustawodawca używa w różnym 
kontekście określeń: „klęska żywiołowa”, „awaria techniczna”, „katastrofa”, 
»katastrofa naturalna”, „miejscowe zagrożenie”, „zdarzenie powodujące Zagro
dnie publiczne”. Aby w sposób spójny przedstawić działalność administracji 
w czasie klęski żywiołowej, konieczne jest więc zdefiniowanie wyżej wymienio
nych pojęć i powiązanie ich w jedną logiczną całość.

Do pojęcia „klęska żywiołowa” odwołują się przede wszystkim przepisy roz
działu XI Konstytucji RP, regulującego tzw. stany nadzwyczajne. Stan klęski 
żywiołowej, zgodnie z art. 232 Konstytucji, może być wprowadzony w celu zapo- * li 
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bieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych, noszących 
znamiona klęski żywiołowej, oraz w celu ich usunięcia.

Powołany przepis nie definiuje żadnego z wyżej wymienionych pojęć. Wydaje 
się jednak, że, w rozumieniu Konstytucji, klęska żywiołowa jest „kwalifikowa
ną” postacią katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. Znamię kwalifikujące 
nie jest jednak bliżej przez ustrojodawcę określone. Analiza przepisu art. 228 
Konstytucji pozwala tylko na uznanie, iż tym kryterium jest charakter zagro
żenia i skala działań, jakich podjęcie jest konieczne dla jego usunięcia. Wynika 
to z ogólnej przesłanki wprowadzenia każdego stanu nadzwyczajnego - tj. wy
stąpienia szczególnych zagrożeń, w przypadku których zwykłe środki konstytu
cyjne są niewystarczające30.

30 Szerzej na temat stanów nadzwyczajnych będzie mowa w pkt 1.4.
31 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 

(Dz. U. nr 23, poz. 93 ze zm.) - cyt. dalej jako dekret.
32 Pojęcia „żywiołowość” i „klęska żywiołowa” interpretował m.in. Naczelny Sąd Administracyjny 

w uchwale składu pięciu sędziów z dnia 19 stycznia 1998 r., sygn. OPK 39/97, publ. ONSA 1998, 
nr 2, poz. 47, ustalając relację pomiędzy klęską żywiołową a zdarzeniem losowym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 64, poz. 
414 ze zm.). W uzasadnieniu uchwały stwierdzono m.in., iż w definicji z art. 1 dekretu akcent poło
żono na żywiołowość zjawiska, jakim jest klęska żywiołowa, a więc jego niezależność od woli czło
wieka, a także na jego rozmiary. Podobne znaczenie ma to wyrażenie w języku potocznym. Oznacza 
tragedię (nieszczęście, niepowodzenie, zniszczenie, katastrofę) będącą skutkiem działania sil przy
rody, działających niezależnie od woli i świadomości człowieka, a dotykającą szerokiego kręgu osób. 
Jest to pojęcie węższe od pojęcia „zdarzenie losowe”. Klęska żywiołowa to zdarzenie losowe o szcze
gólnych, dodatkowych cechach - z powodu rozmiaru i skutków, jest więc „kwalifikowaną postacią” 
zdarzenia losowego.

Z przepisu art. 232 Konstytucji nie można wywnioskować, w jakiej relacji 
pozostają z sobą pojęcia „katastrofa naturalna” i odpowiednio - „awaria tech
niczna” oraz „klęska żywiołowa”. Można stwierdzić tylko tyle, iż niektóre ka
tastrofy naturalne i awarie techniczne mogą być klęskami żywiołowymi, inne 
zaś takiego charakteru mieć nie będą. Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia, 
czy oprócz katastrof i awarii istnieją zdarzenia noszące znamiona klęski ży
wiołowej.

Inaczej pojęcia te definiuje ustawodawstwo zwykłe. Klęską żywiołową, w ro
zumieniu dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych31, są 
wszelkiego rodzaju zdarzenia żywiołowe32:

1) zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia większej ilości osób albo też
2) mogące wywołać poważne zakłócenia gospodarki narodowej, w szczegól

ności w komunikacji miejskiej, na skutek nadmiernych opadów śnieżnych, dla 
których zwalczania konieczna jest zorganizowana akcja społeczna (art. 1 ust. 1).

Powołany przepis do trzech wymienionych wyżej elementów dodaje czwarty 
- konieczność podjęcia zorganizowanych działań z udziałem społeczeństwa. Na 
marginesie należy tylko zauważyć, że zmiana przepisu art. 1 pkt 2 dekretu, 
polegająca na dodaniu przykładu opadów śnieżnych i ich wpływu na komunika
cję miejską, jest po prostu „psuciem prawa”, ponieważ nie stanowi ani najbar
dziej charakterystycznego z możliwych zakłóceń w gospodarce, ani też formy 
działania przewidziane przez dekret, o czym będzie mowa niżej, nie są dla 
obrony przed takim zjawiskiem, jak opady śniegu najbardziej właściwe.
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Co ciekawe, w przepisie art. 1 ust. 2 dekretu, prawodawca wyraźnie odróż- 
^la jednak dwa pojęcia: „klęska żywiołowa” i „katastrofa”. Próbując zbudować 
definicję drugiego z nich, można z całą pewnością stwierdzić, iż katastrofa nie 
ffioże mieć charakteru żywiołowego. Wynika to z założenia, że skoro racjonalny 
Ustawodawca używa różnych pojęć, musi rozróżniać również ich desygnaty. 
Ponieważ przepis art. 1 ust. 2 dekretu stanowi, iż jego przepisy mają zastoso
wanie również w przypadku katastrof, o ile katastrofy te odpowiadają określe- 
Uiu zawartemu w pkt 1 i 2, jedyną cechą odróżniającą klęskę żywiołową od ka
tastrofy jest właśnie żywiołowość. Nie sposób bowiem uznać, iż ustawodawca 
^opuszczałby różnicę w przypadku czwartego elementu definicji - konieczności 
Zorganizowania akcji społecznej, skoro cały dekret reguluje zasady organizacji 
takiej akcji.

Kolejne elementy definicji „klęski żywiołowej” wprowadzają przepisy ustawy 
0 stanie klęski żywiołowej33. Ustawa ta, w art. 3, zawiera bardzo rozbudowane 
określenia wszystkich trzech wyżej powołanych pojęć. I tak, klęska ży
wiołowa (art. 3 ust. 1 pkt 1 SKŻU) to katastrofa naturalna lub awaria tech
niczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu 
w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochro
na mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środ- 

°w, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych 
*Uzb i formacji, działających pod jednolitym kierownictwem.

d Ustawa z dnial5 marca 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558 ze zm.) - cyt. 
eJ jako SKZU. Na liczne, w moim przekonaniu, wady ustawy wskazuję w: Ustawa o stanie klęski 

yt£j°łoU)ej. Mity i fakty, „Rzeczpospolita” z 11.02.2002, nr 35 (6112), s. C3.
z Wydaje się, że pojęcie „katastrofa naturalna" powstało jako dosłowne i niezbyt szczęśliwe, 

Uwagi na wymienione wyżej uregulowania, tłumaczenie angielskiego natural disaster lub nie- 
“’’eckiego Naturkatastrophe.

Przez katastrofę naturalną34 (art. 3 ust. 1 pkt 2 SKŻU) rozumie się 
darzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania at
mosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosfe
ryczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, 
Pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i zbiornikach 
w°dnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin, zwierząt albo cho
rób zakaźnych ludzi, albo też działanie innego żywiołu.

Awaria techniczna (art. 3 ust. 1 pkt 3 SKŻU) to gwałtowne, nieprze
widziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia tech
nicznego lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę w ich uży
waniu lub utratę ich właściwości.

Definicje katastrofy naturalnej i awarii technicznej są niejako uzupełniane 
Przez przepis art. 3 ust. 2 SKŻU, który stanowi, iż obydwa rodzaje zdarzeń mo- 
£3 być wywołane działaniem terrorystycznym. Wydaje się, że uzupełnienie to 
raczej zaciemnia niż dodatkowo wyjaśnia opisywane pojęcia, ponieważ żadna 
z definicji zapisanych w art. 3 ust. 1 nie odnosi się do „praprzyczyny” poszcze
gólnych zjawisk. Tym bardziej, iż dosyć trudno jest sobie wyobrazić wyładowa
na atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmos- 

ryczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur i zjawiska lo- 
°We na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych wywołane działaniem terro
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rystów. Zapis ten jest prawdopodobnie spowodowany wydarzeniami z 11 wrze
śnia 2001, ale wydaje się zbędny.

Treść poszczególnych definicji zawartych w SKZU prowadzi do czterech 
wniosków. Po pierwsze, pomiędzy pojęciem katastrofy naturalnej (i odpowied
nio awarii technicznej), a pojęciem klęski żywiołowej zachodzi relacja krzyżo
wania. Z tym, że przepisy SKZU nie przewidują istnienia zdarzenia innego niż 
katastrofa lub awaria, które mogłoby być uznane za klęskę żywiołową. Po dru
gie, przedstawiony, przy okazji omawiania przepisów dekretu, katalog dóbr 
prawem chronionych jest uzupełniony o środowisko35. Po trzecie, cechą kwalifi
kującą szczególność zagrożenia w rozumieniu art. 228 Konstytucji jest taki jego 
rozmiar, który wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków, we współdzia
łaniu różnych organów i instytucji, oraz specjalistycznych służb i formacji 
działających pod jednolitym kierownictwem. Po czwarte, nie można w sposób 
jednoznaczny wskazać cechy odróżniającej katastrofę naturalną od awarii 
technicznej. Wydawać by się mogło, iż jest to przyczyna powstania - w przy
padku katastrofy — żywioł, siły natury, w przypadku awarii - człowiek. Tak 
jednak nie jest, ponieważ definicja awarii technicznej odwołuje się nie do przy
czyny, a do skutku. Widać to dobrze na przykładzie pożaru, który równie do
brze może być uznany za katastrofę naturalną (jeżeli palą się duże obszary 
lasu na skutek np. suszy), jak i za awarię techniczną (jeżeli pożar spowodo
wał uszkodzenie instalacji przemysłowych). Tym samym należy uznać, iż roz
różnienie klęsk żywiołowych na katastrofy naturalne i awarie techniczne nie 
ma charakteru rozłącznego. Nie zmienia to jednak faktu, iż powyższy podział 
nie jest praktycznie potrzebny, przynajmniej w zakresie uregulowanym przez 
przepisy SKZU, ponieważ w żadnym z jej przepisów nie występuje odniesienie 
form działania lub organizacji administracji publicznej do jednego z rodzajów 
klęski żywiołowej. Takie rozróżnienie ma jednak znaczenie na gruncie innych 
przepisów prawa pozytywnego.

35 Rada Ministrów w swoim stanowisku w sprawie projektu ustawy (druk sejmowy nr 14/y) pro
ponowała rozszerzenie katalogu dóbr prawem chronionych o dobra kultury.

36 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) - cyt. 
dalej jako POŚ.

37 Natomiast poważna awaria przemysłowa (art. 3 pkt 24 POŚ) to poważna awaria w zakładzie, 
przy czym zakład, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 48 POŚ, to jedna lub kilka instalacji, wraz z tere
nem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urzą
dzeniami.

Pojęcie „awaria” (a w zasadzie „poważna awaria”) występuje w ustawie 
Prawo ochrony środowiska36. Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 23 POŚ, poważna 
awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe 
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 
występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natych
miastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, lub środowiska, lub 
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem37. A zatem, poważna awaria, w ro
zumieniu przepisów POŚ, to rodzaj awarii technicznej.

W kontekście wyżej powołanych definicji konieczne jest również dookreśle- 
nie katastrofy. To o tyle istotne, iż pojęcie owo występuje w licznych aktach 
prawnych, ale jego znaczenie wydaje się niejasne. Jak już wyżej stwierdzono, 
przepisy dekretu w sposób bardzo zdecydowany odróżniają katastrofę od klęski 
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żywiołowej. Podobne rozróżnienie zawierają przepisy ustawy o ochronie prze
ciwpożarowej38 i postanowienia umowy z RFN o wzajemnej pomocy podczas 
Katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków39. Można więc 
Uznać, iż definicja katastrofy pozwoli na dokładniejsze określenie, czym jest 
Klęska żywiołowa. Problem jednak polega na tym, że żaden z przepisów prawa 
Pozytywnego nie definiuje i tego pojęcia.

38 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 147, 
P°z. 1229 ze zm.) - cytowana dalej jako OPU.

Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy 
Podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków sporządzona w Warszawie 
ania 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1999 r„ nr 22, poz. 201).

40 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 ze zm.) 
cytowana dalej jako PrB.

. 1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.) - cytowany dalej
Jako kk.

' W ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.
R-A. Stefański stwierdza, iż ilościowe określenie dóbr zagrożonych wskazuje, że ma to być zda- 

^Zer*ie niosące z sobą tak duże zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu, że stanowi jednocześnie zagro- 
Zenie bezpieczeństwa powszechnego i przyjmuje, iż zdarzenie zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
'Vo'Vczas, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania uszczerbku na zdrowiu 
Pczezco najmniej 10 osób. Por. R.A. Stefański, Wypadek w komunikacji jako przestępstwo w nowym 
°t^sle karnym. Prokuratura i Prawo 1998, nr 10, s. 50.

2>~ Uchwała Pełnego Składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1975 r., sygn. V KZP 
74. Publ. OSNKW 1975, nr 3-4, poz. 33 i OSNPG 1975, nr 7-8, poz. 67.

Tradycyjnie, pojęcie katastrofy kojarzy się przede wszystkim z katastrofą 
budowlaną, którą, zgodnie z przepisem art. 73 Prawa budowlanego40, jest nie
zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a tak- 

konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, 
Scianek szczelnych i obudowy wykopów.

Kolejne skojarzenie prowadzi do przepisów Kodeksu karnego41, który pena- 
izuje sprowadzenie katastrofy (przede wszystkim komunikacyjnej)42. I prak

tycznie tylko na tej podstawie można próbować budować definicję tego pojęcia 
na potrzeby niniejszych rozważań. Zgodnie z przepisem art. 173 § 1 kk, zna- 
uueniem kwalifikującym katastrofę jest zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu 
°sob albo mienia w wielkich rozmiarach43. W nieobowiązujących już wytycz- 
Uych wymiaru sprawiedliwości44, Sąd Najwyższy, komentując treść art. 136 kk 
z 1969 roku (odpowiednika art. 173 § 1 kk) stwierdza, iż za katastrofę (w tym 
Przypadku w ruchu lądowym) może być uznane zdarzenie, które zakłóca w spo- 
sub nagły i groźny ruch lądowy, sprowadzające konkretne, rozległe i dotkliwe 
Kutki, obejmujące większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych rozmiarach, 

°raz niosące z sobą zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego. Sąd Najwyższy 
^ukazuje więc w tym zakresie odwołanie do semantycznego znaczenia słowa 
»Katastrofa”. Ponadto, zwraca uwagę, iż istotne znaczenie dla uznania zdarze
nia za katastroficzne jest zrównanie przez Kodeks karny katastrofy w ruchu 
ąuowym z takimi wydarzeniami, jak zawalenie się budynku, powódź, lawina, 

eKsplozja, czy inne gwałtowne wyzwolenie energii - w tym promieniowanie 
radioaktywne. Tradycyjnie przyjęło się bowiem traktować wymienione wyżej 
zdarzenia za najbardziej oczywiste przykłady katastrof. Dlatego też, mimo iż 
Ustawodawca nie używa tego pojęcia, za katastrofę uważa się zdarzenie, które 
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zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, ma
jące postać: pożaru, zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, 
skał lub śniegu, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo in
nego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trują- 
cych, duszących lub parzących, gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub 
wyzwolenia promieniowania jonizującego (art. 163 § 1 kk).

Zupełnie inną nomenklaturę stosują przepisy ustawy o ochronie przeciwpo
żarowej. Rozróżniają one klęskę żywiołową, pożar i inne miejscowe zagrożenie. 
To ostatnie pojęcie przepis art. 2 pkt 3 OPU definiuje jako inne niż pożar i klę
ska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych 
praw przyrody, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowi
ska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zasto
sowania nadzwyczajnych środków.

Na przykładzie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej widać dosko
nale wspomnianą wyżej niespójność systemu prawa. Brak jest bowiem jakich
kolwiek istotnych powodów prawnych dla zaliczenia pożaru do odrębnej kate
gorii zdarzeń. Oczywiście można to uzasadniać względami historycznymi, 
przywiązaniem do tradycji (wszak straż pożarna każdemu kojarzy się z walką 
z pożarami). To jednak zbyt mało, a takie sformułowanie przepisu może mieć 
określone konsekwencje praktyczne, niekoniecznie pożądane. Niespójność ter
minologiczna może bowiem prowadzić do marginalizacji niektórych instytucji 
prawnych. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie klęski żywiołowej. 
W przypadku zdarzenia o poważniejszych skutkach, praktycznie wszystkie 
media podnoszą brak wystarczających podstaw prawnych dla prowadzenia ak
cji ratowniczej. Opinia ta staje się tak popularna, że zaczynają ją podzielać wy
socy funkcjonariusze państwowi. I bez znaczenia pozostaje fakt, iż takie pod
stawy faktycznie istnieją, ale ich doskonałe ukrycie w gąszczu rozmaitych ter
minów (np. uregulowanie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej) prowadzi do 
sytuacji, w której zamiast porządnej analizy obowiązujących przepisów zwycię
ża bezradność45.

45 Por. wypowiedź zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i wiceszefa Obro
ny Cywilnej Kraju, „Rzeczpospolita” z dnia 25 stycznia 2001 r., który stwierdził, iż przepisy SKZU 
stworzą wreszcie podstawy prawne do przymusowej ewakuacji. Nie bardzo wiadomo, na czym 
oparte jest to przekonanie i jakie lepsze podstawy prawne ewakuacji od obecnie obowiązujących 
można stworzyć. Por. również pkt 6.1.

46 Nawet ten, oczywisty wydałoby się wniosek, został poddany w wątpliwość w aktach wykonaw
czych do OPU. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 Instrukcji w sprawie zasad sporządzania i obiegu doku
mentacji zdarzeń stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji z dnia 29 grudnia 1999 r w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. nr 111, poz. 1311 ze zm.) - cyt. dalej jako KSRGR, wśród miejsco
wych zagrożeń wyróżnia się m.in. zdarzenia gigantyczne lub klęski żywiołowe, którymi są zdarze
nia losowe spowodowane silami natury lub wynikające z działań człowieka, wywołujące powszechne 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. Mogą one występować w szczególności w wyniku huraga
nów, powodzi, intensywnych opadów śniegu lub deszczu, trzęsień ziemi lub tąpnięć, dużych skażeń 
chemicznych, ekologicznych lub radiacyjnych. Podstawową cechą tych zagrożeń jest fakt, iż obej
mują duże obszary kraju, np. obszar gminy, dzielnicy miasta. Oznacza to, że rozporządzenie, przy-

Należy również zauważyć, że na gruncie przepisów o ochronie przeciwpoża
rowej nie jest możliwe ustalenie, jaki zakres posiada pojęcie „inne miejscowe 
zagrożenia”. Wiadomo tylko, że nie jest to pożar ani klęska żywiołowa46 * *. Słowo 
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»Pożar” może być rozumiane w sposób potoczny i nie wzbudza większych kon
trowersji. Inaczej jest z klęską żywiołową. O ile zagadnienie to mogło być do
tychczas pomijane, to od chwili użycia pojęcia „klęska żywiołowa” przez ustro- 
Jodawcę, sytuacja się komplikuje. Niewykluczone, iż pojawi się pogląd, że nie- 
t°re formy działań mogą być podejmowane, w imię spójności systemu, tylko 

w Przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Wniosek ten, mimo że obiek
tywnie absurdalny, wcale nie jest obcy administracji publicznej47.

49 Def •na • ellnicla zagrożenia zawarta jest w art. 3 pkt 53 PrA. Ustawodawca rozumie pod tym pojęciem 
Wyst 6nie PPtenęjalne, czyli narażenie, które może nastąpić, przy czym prawdopodobieństwo jego 
Wz t^Plen*a > wielkość mogą być zawczasu oszacowane. W art. 82 PrA ustawodawca wyróżnia, ze 
jej <'au na zasięg skutków, trzy rodzaje zdarzeń radiacyjnych - zdarzenie powodujące zagrożenie 
i organizacyjnej, zdarzenie powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim

zenie powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym.

Oprócz powyższych wątpliwości stwierdzić również trzeba, iż nie jest możli- 
'Ve ustalenie relacji pojęć: „inne miejscowe zagrożenie” i „awaria” („poważna 
a'varia”). Prawdopodobnie należy uznać, jakkolwiek podpowiada to wyłącznie 
zdrowy rozsądek, iż poważna awaria zawsze będzie uznana za inne miejscowe 
Zagrożenie.

, Na marginesie należy zauważyć, że autonomiczną nomenklaturę stosują 
r°Wnież przepisy Prawa atomowego48, które regulują postępowanie na wypadek 
Wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, przez które rozumie się sytuację związaną 
^ zagrożeniem, wymagającą podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowni- 
°w lub ludności (art. 3 pkt 55 PrA)49.

Kończąc rozważania dotyczące poszczególnych pojęć na gruncie prawa pozy- 
ywnego, można, już tylko tytułem kolejnego przykładu na niespójność systemu 

Pfawa, wskazać przepis § 20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
erunków działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz

^ajtnniej w zakresie Instrukcji, w ogóle odchodzi od rozróżnienia: klęska żywiołowa i inne miejsco- 
Zagrożenie. Zresztą, bliższa analiza przepisów prowadzi do wniosku, że rozporządzenie nie 

Paktuje żadnych reguł legislacyjnych. Przepisy rozporządzenia posługują się bowiem praktycz- 
,e wszystkimi możliwymi słowami, jakie język polski ma na określenie zagrożenia dla życia 

owia większej liczby ludzi. I w zupełnie dowolnej konfiguracji. W tym kontekście za humory- 
ny tylko można uznać zapis, iż duży obszar kraju to obszar gminy lub dzielnicy miasta.
Na gruncie zupełnie innego stanu faktycznego taka absurdalna interpretacja została zastoso- 

c a**a Pfzez Ministra Finansów w piśmie z dnia 28 stycznia 1997 r. nr ST 2-440-28/97. Pismo doty- 
br^q° Przep*su art- 13c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 1993 r., 
w poz- 431 ze zm.) zgodnie z treścią którego w razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spo- 
W d a *st°tne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo 
alb Ze'Vos*' an'e’ przyznaję się podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania 
w 0 Poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską 

8°sP°darstwie rolnym. Ulgi te są refundowane następnie z budżetu państwa. Minister Finansów 
ty^ do przekonania, że o klęsce żywiołowej, w rozumieniu powołanego przepisu, może być mowa 
Wy ° W przyPfldku wprowadzenia stanu wyjątkowego, na podstawie przepisów uchylonej już usta- 
Ą 0 stanie wyjątkowym z 1983 r., które zresztą w tym czasie były niezgodne z Konstytucją. 
Wprten1’ bez znaczenia pozostawał fakt, że ustawodawca nie użył w przepisie art. 13c słów „w razie 

4B *®dzenia  stanu wyjątkowego, z uwagi na wystąpienie klęski żywiołowej”.
jako p^tawa z doia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. nr 3, poz. 18 ze zm.) - cytowana dalej 
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sposobów ich realizacji50, który przewiduje dopłaty do kredytów dla rolników, 
udzielanych w związku z wystąpieniem klęski. Rozporządzenie, z powodów 
znanych wyłącznie jego autorom, przewiduje zamknięty katalog klęsk (ale nie 
klęsk żywiołowych) i może być stosowane wyłącznie na obszarach dotkniętych 
klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznię- 
cia, powodzi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni.

50 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierun
ków działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacj* 
(Dz. U. nr 16, poz. 82 ze zm.).

51 Por. R. Paczuski, Klęski żywiołowe [w:] E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wielka encyklo' 
pedia prawa, Bialystok-Warszawa 2000, s. 336.

52 Por. Ed. Ura, Administracja..., s. 337-338.

Również w doktrynie podjęto próby definiowania pojęć: „klęska żywiołowa”, 
„katastrofa” i „awaria”. Zgodnie z jednym z poglądów51, klęska żywiołowa to 
rodzaj nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, spowodowanego siłami przyro
dy, o najgroźniejszych skutkach dla otoczenia, zagrażającego zdrowiu lub życiu 
ludzi oraz ich mieniu i środowisku. Ze względu na skalę i rozmiar szkód ekolo
gicznych, materialnych i innych, spowodowanych tego rodzaju nadzwyczajnym1 
zagrożeniami, niesienie pomocy wymaga zorganizowanych akcji ratowniczych 
z udziałem organów państwa najwyższego szczebla lub nawet korzystania 
z pomocy międzynarodowej.

Wyżej przytoczona definicja wzbudza wątpliwości z uwagi na odwołanie do 
pojęcia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, które przestało być pojęciem 
prawnym. Występowało ono bowiem w przepisach uchylonej ustawy z dnia 
31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Zgodnie z przepi
sem art. 104 ust. 2 tej ustawy, przez nadzwyczajne zagrożenie środowiska 
rozumiało się zagrożenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, niebędącym 
klęską żywiołową, które może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub 
pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludz1 
i środowiska. Takie rozumienie nadzwyczajnego zagrożenia środowiska powo
duje, że definicja klęski żywiołowej jest wewnętrznie sprzeczna.

Klęska żywiołowa może być również rozumiana jako zdarzenie żywiołowe, 
zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia większej liczby osób lub mogące 
wywołać poważne zagrożenia i zakłócenia w funkcjonowaniu życia gospo
darczego całego państwa lub jego części. Przyczynami klęsk żywiołowych sa 
zjawiska atmosferyczne, geologiczne lub inne zdarzenia powstałe nagle. Szcze
gólnie istotnym elementem klęski żywiołowej jest więc tak duża siła lub roz
miary oddziaływania żywiołu, że dla ich opanowania konieczne jest podjęcie 
nadzwyczajnych środków działania52.

Powyższa definicja wyróżnia praktycznie wszystkie powołane już elementy 
występujące w przepisach prawa pozytywnego. Wzbudza jednak pewne wątpli' 
wości. Przede wszystkim, ogranicza zakres swoich desygnatów wyłącznie do 
zdarzeń spowodowanych siłami przyrody. Pojawia się tu wspomniany już wyżej 
problem kwalifikacji np. pożaru lub powodzi, które mogą być spowodowane 
zarówno przez siły natury, jak i przez człowieka. Ograniczenie przyczyn zda
rzenia tylko do sił przyrody jest poprawne metodologicznie, ale w związku 
z regulacją konstytucyjną i zapisami SKZU nie może być przyjęte.
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W tym kontekście należy poczynić jedno istotne zastrzeżenie. Dla prawa 
administracyjnego, a właściwie dla tej jego części, która jest przedmiotem ni- 
^lejszych rozważań, wystąpienie zjawiska żywiołowego w gruncie rzeczy nie 
Jest najistotniejsze. Rozważyć należy bowiem sytuację, w której pożar lub po- 

edź, ewentualnie inne zdarzenie, wystąpiły na terenie niezamieszkanym, na 
toryrn brak jakichkolwiek oznak działalności ludzkiej. Wydaje się, że admini- 

sfracja publiczna, może poza zarejestrowaniem zjawiska, nie podejmowałaby 
2adnych szczególnych działań. Najistotniejsze bowiem jest zagrożenie dla dóbr 
Prawem chronionych. To nie zdarzenie żywiołowe lub jakiekolwiek inne wywo- 
uJe reakcję administracji. Skutek ten jest spowodowany wystąpieniem niebez- 

Pleczeństwa dla wartości, które prawo uznaje za istotne. I w tym miejscu widać 
Pewną konwencję terminologiczną, przyjmowaną bez większych zastrzeżeń. Oto 
Pod pojęciem klęska żywiołowa rozumie się nie tyle samo wystąpienie zdarze- 
^la żywiołowego, ale raczej sytuację faktyczną, będącą skutkiem wystąpienia 
1 P- w przypadku trzęsienia ziemi) lub występowania (jak w przypadku pożaru 

b powodzi) zjawiska o charakterze żywiołowym. Konwencja ta musi w sposób 
Zasadniczy wpłynąć na sposób definiowania klęski żywiołowej. Musi spowodo- 
Wać zasadnicze przeniesienie akcentów.

Przykładem definicji, która, jak się wydaje, w sposób najbardziej właściwy 
daje istotę omawianego zagadnienia, jest określenie występujące w doku

mentach Sekretariatu Międzynarodowej Strategii Ograniczania Skutków Kata- 
rof53 yy nomenklaturze tej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych pod 

Pojęciem „klęska żywiołowa” rozumie się konsekwencje dla systemu spo- 
czno-ekonomicznego, jakie spowodowane są wystąpieniem zagrożeń natural

nych (consequences of the impact of a natural hazard on a socio-economic sys- 
rn>- Naturalnie definicja ta nie może być uznana za wystarczającą, ale stano- 

Wl bardzo dobrą bazę dla dalszych rozważań.
to doktrynie podawano również definicje „awarii” i „katastrof’. I tak, awaria 

Nieprzewidziane uszkodzenie urządzenia technicznego lub obiektu, powodu- 
5Ce przerwę w jego użytkowaniu lub utratę jego właściwości funkcjonalnych, 
'varie niektórych urządzeń mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi lub powodo- 

c nadzwyczajne zagrożenia środowiska, prowadzące do jego degradacji lub 
e'vastacji5‘*.

53 ImM ’■lerriational Strategy for Disaster Reduction. Por. www.unisdr.org/unisdr/aboutdef.htm
55 or- R- Paczuski, Awaria [w:] E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wielka..., s. 66. 

or- Ed. Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 302.

Definicja ta, jakkolwiek odbiega do przyjętego w przepisach SKŻU określe- 
N awarii technicznej, w sposób adekwatny oddaje istotę omawianego pojęcia, 

ję S2Nie podnosi się, że nie każda awaria zagraża dobrom prawem chronionym, 
eturalnie, dla niniejszych rozważań znaczenie mają tylko te zdarzenia, które 
jeżenie takie wywołują.
Natomiast katastrofa to nagłe (niespodziewane) zdarzenie, powodujące po
pchnę zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub mienia o znacz- 
J wartości. Wyróżnić można: katastrofy komunikacyjne, budowlane, na wo-

N śródlądowych, wybuchy oraz wypadki skażenia radioaktywnego53 * 55.
k ^kreślenie to w sposób bezpośredni nawiązuje do omawianej wyżej regulacji 
arnoprawnej. Nierozstrzygniętym pozostaje jednak problem wzajemnej relacji 
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pojęć „awaria” i „katastrofa”. Wydaje się, że również w tym przypadku zachodzi 
krzyżowanie.

Nie tylko ustawodawstwo i nauka prawa podejmują próby zdefiniowania ka
tastrofy. Do bardzo ciekawych wniosków prowadzi analiza tego pojęcia na 
gruncie innych dyscyplin naukowych. W naukach technicznych, dla przykładu, 
katastrofa to zdarzenie nagłe, będące wynikiem niekontrolowanych wydarzeń, 
powstałych w trakcie działalności produkcyjnej oraz warunków naturalnych 
i prowadzące do poważnych niebezpieczeństw dla człowieka, a nadto powstania 
strat, których nie można opanować środkami lokalnymi. Od katastrofy należy 
odróżnić wypadek, który może być rozumiany jako zdarzenie, któremu można 
zaradzić lokalnie56.

56 Por. J. Konieczny, Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środo
wiska, Poznań 1995, s. 105 i cytowana tam literatura.

57 Por. J. Konieczny, Bezpieczeństwo..., s. 105.
58 Ustawa z dnia 20 lutego 1999 r. (GVB1. nr 7, S. 78 ze zm.) - cytowana dalej jako KatSG.
59 § 2.1. Katastrophen im Sinne dieses Gesetzes sind Großschadensereignisse, die zu einer gegen

wärtigen Gefahr für das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, für die Umwelt 
oder für sonstige bedeutsame Rechtsgüter führen und die von den für die Gefahrenabwehr zuständi
gen Behörden mit eigenen Kräften und Mitteln nicht angemessen bewältigt werden können.

60 Ustawa z dnia 11 października 1996 r. (GVB1.I/96 S. 278 ze zm.) - cytowana dalej jako 
BbgKatSG.

Nieco inaczej pojęcie to definiują przedstawiciele nauk medycznych. Kata
strofa, w rozumieniu przyjętym przez Sympozjum Medycyny Katastrof w Mo
guncji w 1973 roku, to naturalne lub inne wydarzenie, którego następstw nie 
można opanować środkami i siłami miejscowymi, wymagana jest więc pomoc 
z zewnątrz57 58.

A zatem, definicje tworzone na gruncie innych niż prawo dyscyplin nauko
wych mają jedną podstawową wartość, która powinna zostać przejęta przez 
naukę prawa. Otóż wszystkie one zwracają uwagę na niemożność zwalczenia 
katastrofy siłami miejscowymi. W tym zakresie zresztą bardzo zbliżają się do 
semantycznego znaczenia słowa „katastrofa”. I wydaje się, iż podkreślana ko
nieczność uzyskania pomocy z zewnątrz jest podstawą całego zagadnienia- 
Znajduje to swoje odzwierciedlenie również w obcych systemach prawnych. Jest 
rzeczą niezwykle ciekawą, iż, na przykład, w prawie niemieckim czy amery
kańskim, „katastrofa” (Katastrophe, disaster) to pojęcie nadrzędne, a odpo
wiedniki polskich klęsk żywiołowych i awarii technicznych to tylko jej rodzaje.

I tak, w rozumieniu berlińskiego Gesetz über die Gefahrenabwehr bei Kata
strophen56, katastrofą jest zdarzenie powodujące poważne szkody, stwarzające 
rzeczywiste niebezpieczeństwo dla życia albo zdrowia większej liczby osób, dla 
środowiska lub innego dobra prawem chronionego, dla obrony przed którym 
niewystarczającymi są własne siły i środki miejscowe59.

Według Brandenburgisches Katastrophenschutzgesetz60, za katastrofę uzna
je się zdarzenie wywołane przez siły przyrody lub działalność człowieka, które 
zagraża lub stwarza niebezpieczeństwo zagrożenia dla zdrowia i życia większej 
liczby osób, mienia w wielkich rozmiarach, oraz środków niezbędnych do życia 
(pomieszczeń i zaopatrzenia), a przez to wywołuje znaczne zakłócenia lub bez
pośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, które nie 
mogą być usunięte w stosownym czasie siłami służb ratowniczych i straży po- 
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2arnej, pomimo wsparcia zewnętrznego oraz wymagają podjęcia nadzwyczaj
nych środków we współdziałaniu różnych organów i instytucji czy specjali
stycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem61.

Według The Stafford Act62, poważniejsza63 katastrofa to klęska żywiołowa 
l szczególności huragan, tornado, burza, gwałtowny przypływ, powódź przy- 

zeżna [cofka], fala pływowa, tsunami, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, 
sunięcie się ziemi, burza błotna, śnieżyca lub susza) lub, niezależnie od przy- 

c^yn, pożar, powódź, lub wybuch, występujące w jakiejkolwiek części Stanów 
jednoczonych, które, że względu na rozmiary i skutki, uzasadniają, zdaniem 

rezydenta USA, udzielenie pomocy federalnej, uzupełniającej siły i środki ra
nko we dostępne stanom, władzom lokalnym i wyspecjalizowanym służbom64.

Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, iż polski ustawodawca 
Prawdopodobnie ma kłopoty z ustaleniem zakresu desygnatów poszczególnych, 
^mawianych wyżej, pojęć. I w żadnym z aktów prawnych nie stworzył spójnego 

Jasnego aparatu pojęciowego. W tej sytuacji należałoby, z powodów wyżej 
'''skazanych, postulować daleko idące zmiany w poszczególnych aktach norma
lnych. Wydaje się, iż najbardziej sensownym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, 

Za Powołanymi przykładami zaczerpniętymi z ustawodawstw obcych, iż poję- 
Cletu nadrzędnym jest katastrofa. Ewentualnie można byłoby powrócić do no
menklatury aktów normatywnych wydanych przed II wojną światową, które 

siugiWajy się pojęciem „klęska”65. Takie rozwiązanie usunęłoby dwuznacz- 
sc pojęcia katastrofa, jaką wywołuje regulacja karnoprawna. W konsekwen- 
klęska żywiołowa i awaria (względnie poważna awaria lub awaria technicz- 

s) byłyby rodzajami klęski. Rozwiązanie to byłoby najbardziej poprawne me- 
q°logicznie i wprowadzone konsekwentnie we wszystkich przywołanych ak- 
n normatywnych w sposób zasadniczy wpłynęłoby na spójność całej regula- 

Jb Z drugiej jednak strony należy zdać sobie sprawę, iż spełnienie powyższego 
stulatu de lege ferenda prowadziłoby nieuchronnie do konieczności zmiany

nik § 1 Katastrophen im Sinne dieses Gesetzes sind Naturereignisse oder durch Mensch oder Tech- 
q Verursachte Ereignisse, die eine Beeinträchtigung oder unmittelbare Gefährdung von Leben oder 
oj^e, eincr Vielzahl von Menschen, erheblicher Sachwerte, lebensnotwendiger Unterkünfte 
mit ^er ^ersor8unS der Bevölkerung bedeuten und dabei zugleich erhebliche Störungen oder un- 
r eibare Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung verursachen, durch Kräfte des 
6p Ungsdienstes und der Feuerwehr und trotz Nachbarschaftshilfe nicht in angemessener Zeit 
ies Werden können und den Einsatz der Einheiten und Einrichtungen des Kalastrophenschut- 

s^nter einheitlicher Führung erfordern.
ai o e Robert T- Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act.

c' neguläcja Stafford Act dotyczy wyłącznie poważnych katastrof (major disaster), dla prze- 
kat Z'a‘ania którym konieczna jest pomoc federalna. Postępowanie w przypadku wystąpienia 

trof o mniejszym natężeniu pozostawione zostało regulacji prawa stanowego.
^ajor disaster means any natural catastrophe (including any hurricane, tornado, storm, high 

enow' Winddri^ water, tidal wave, tsunami, earthquake, volcanic eruption, landslide, mudslide, 
Un .Storrn‘ or drought), or, regardless of cause, any fire, flood, or explosion, in any part of the 
ma e” Stales- which in the determination of the President causes damage of sufficient severity and 
Qt) tude to warrant major disaster assistance under this chapter to supplement the efforts and
da °^e resources of States, local goverments, and disaster relief organizations in alleviating the

l°ss’ hardship, or suffering caused thereby.
or- Przepisy ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innymi klęskami 
' nr 41, poz. 365 ze zm.).
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Konstytucji RP. A nie wydaje się, aby nowelizacja ustawy zasadniczej tylko 
z tego powodu była możliwa. Dlatego też należałoby zająć stanowisko kompro
misowe, zdając sobie sprawę, iż w prawie polskim „klęska żywiołowa” odbiega 
zasadniczo od swojego potocznego znaczenia i, mówiąc wprost, wcale nie musi 
być żywiołowa. Przy takiej konwencji terminologicznej należałoby uznać, i takie 
znaczenie tego pojęcia będzie przyjęte w dalszych rozważaniach, iż klęska ży
wiołowa to sytuacja wywołana nagłym lub przewidzianym 
zdarzeniem, którego przyczyną jest działanie człowieka 
lub sił natury, zagrażająca życiu i zdrowiu większej licz
by osób, mieniu w większych rozmiarach lub środowisku, 
której wynikiem jest poważne zakłócenie w funkcjonowa
niu państwa66.

66 Taka definicja klęski żywiołowej nawiązuje do określenia kryzysu, zawartego w art. 2 pkt 3 
ustawy o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym, która została uchwalona przez Sejm 
w dniu 26 lipca 2001 roku (tekst dostępny na stronach internetowych Sejmu RP, w dalszych rozwa
żaniach ustawa będzie cytowana jako GCZKU), jednak nigdy nie weszła w życie z powodu odmowy 
podpisu przez Prezydenta RP. Przepisy powołanej ustawy pod pojęciem „kryzys” rozumiały sytuację 
będącą następstwem zagrożenia, polegającą na zerwaniu lub znacznym naruszeniu więzów spo
łecznych, przy równoczesnym poważnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych, jednak 
w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie 
uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w art. 228 ust. 1 
Konstytucji. Natomiast zagrożenie to nagle lub przewidziane zdarzenie wywołane przez siły natury 
lub wynikające z działalności człowieka, zagrażające życiu ludności, mieniu, środowisku lub dzie
dzictwu kulturowemu, które, w zależności od rozmiaru i charakteru, wywołuje bezpośrednio kryzys 
lub może prowadzić do jego wystąpienia (art. 2 pkt 2 GCZKU). Podstawową wartością powołanych 
definicji jest podkreślenie, iż kryzys powstaje wówczas, gdy zagrożenie dla życia, zdrowia jednostek 
oraz innych dóbr prawem chronionych przekracza „zwykły”, codzienny (społecznie akceptowalny) 
poziom. Obydwie definicje wzbudzają jednak daleko idące wątpliwości. Zestawienie obydwu okre
śleń prowadzi do wniosku, iż przy ich formułowaniu został popełniony klasyczny błąd logiczny idem 
per idem, a w konsekwencji ignotum per ignotum.

61 Szerzej na temat będzie mowa w pkt 3.4.
68 Por. również J. Zarzycki, Bezpieczeństwo ludności wobec sił natury [w:] M. Lisiecki, Bezpieczeń

stwo obywateli w świetle reform administracji rządowej i samorządowej - co dalej?, Warszawa, 26 
listopada 2001, s. 35.

Wydaje się, że skonstruowana wyżej definicja klęski żywiołowej nie wzbudza 
większych wątpliwości. Należy również zauważyć, że użycie pojęć niedookreślo
nych67 — zagrożenie dla dóbr chronionych w większych rozmiarach i po
ważne zakłócenie funkcji państwa — powodują, iż jest ona na tyle pojemna, że 
obejmuje zarówno te klęski żywiołowe, które mogą być zwalczane w drodze 
zwykłych środków, jak i te, w przypadku których konieczne jest wprowadzenie 
stanu nadzwyczajnego. Z drugiej strony, nie jest ona aż tak pojemna, aby obej
mować codzienne wypadki, wymagające zaangażowania jedynie służb ratowni
czych i podejmowania zwykłych działań fachowych.

Przyjmując takie rozumienie klęski żywiołowej, można dokonać, opierając 
się o rozmaite kryteria68, następującej typologii klęsk żywiołowych (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Typologia katastrof (klęsk żywiołowych)

Tzw. Katastrofy naturalne 
(natural disasters, 

Naturkatastrophen) 
spowodowane przez:

Katastrofy cywilizacyjne
(Ziuilisationskatastropheri)

a) szczególne zdarzenia tektoniczne: trzę
sienia ziemi, erupcje wulkanów, ruchy 
wielkich mas ziemi (obsunięcia),

b) powodzie,
c) sztormy i huragany,
d) szczególne zjawiska atmosferyczne — 

gradobicia, susze, opady deszczu i śniegu,
e) pożary lasów i innych terenów.

a) w przedsiębiorstwach,
b) w kopalniach,
c) w obiektach jądrowych,
d) w ruchu (lądowym, kolejowym, lotni

czym, morskim, żegludze śródlądowej),
e) w zaopatrzeniu (w prąd, wodę, gaz),
f) związane z gromadzeniem odpadów,
g) wybuchy

Zrodlo: K. Rötzscher, S. Benthaus, B. Höhmann, Schutz oder Management? Katastrophenschutz in 
der Bundesrepublik Deutschland, Rechtsmedizin 1998, nr 8, s. 202.

Można również wyróżnić katastrofy naturalne i awarie techniczne, jakkol
wiek, co już wyżej stwierdzono, zabieg taki nie ma większego uzasadnienia 
Merytorycznego i może prowadzić do nieprawdziwych wniosków69. Niewątpli
wie jednak zdefiniowanie obydwu pojęć wywrze pożądany skutek w postaci 
zapewnienia względnej jedności systemu prawa.

69 Można bowiem wskazać na takie katastrofy naturalne, które w istocie są spowodowane działa
niem człowieka. Odnosi się to, na przykład, do zdarzeń tektonicznych. Jakkolwiek wydaje się to 
mało prawdopodobne, również w Polsce, na terenie tzw. Żelaznego Mostu (zbiornika odpadów po
produkcyjnych KGHM Polska Miedź) oraz innych miejscowości Zagłębia Miedziowego (np. Polko- 
'yic), na skutek działania człowieka, występuje niebezpieczeństwo poważnych (dochodzących nawet 
° 6 stopni w dwunastostopniowej skali Richtera) wstrząsów sejsmicznych. Por. M. Urbanek, Słoń- 

Ce zachodzi coraz szybciej, „Polityka" z 09.02.2002, nr 6 (2336), s. 60-61. Kolejnym przykładem są 
°suwiska (ruchy dużych mas ziemi), które mogą być spowodowane osiedlaniem się na zagrożonych 

renach, czy też powodzie wywołane zmianami krajobrazu i nieprawidłową regulacją rzek. Por. 
u- Eikenberg, Journalist’s Manual on Disaster Management - 1998, German IDNDR - Committee 

°r Natural Disaster Reduction, s. 3—4.

Uwzględniając powyższe założenia, katastrofa naturalna może być rozumia
na jako klęska żywiołowa, której przyczyną jest działanie sił przyrody. Awaria 
techniczna obejmowałaby część pozostałych rodzajów klęsk żywiołowych, 

zatem, należałoby uznać, iż jest to klęska żywiołowa, której przyczyną jest 
działanie człowieka. Przy czym, konieczne jest poczynienie dodatkowego za
strzeżenia. Pod pojęciem „działanie” należy rozumieć również zaniechanie. Wy
daje się bowiem, iż przynajmniej część awarii technicznych wywołana jest nie
podejmowaniem czynności, które zapewniają bezpieczeństwo publiczne (np. 
Niezastosowanie się do przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych 
Może prowadzić do np. wybuchu lub katastrofy ekologicznej). Ponadto, należa
łoby ograniczyć pojęcie awarii technicznej wyłącznie do takich zdarzeń, które 
Powodują uszkodzenie lub zniszczenie budowli, budynków i urządzeń technicz
nych (instalacji przemysłowych). Nie oznacza to jednak przyjęcia krytykowanej 
wyżej definicji awarii technicznej. W zarysowanej tutaj koncepcji przyjmuje się 
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bowiem, iż awaria techniczna jest tylko jednym z rodzajów klęsk żywiołowych 
spowodowanych działaniem człowieka.

Pojawia się jednak jeszcze jeden problem związany ze specyficznymi przy
padkami zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego i ewentualnie innych dóbr 
prawem chronionych.

Po pierwsze, należy ustalić, czy w zakresie wyżej zaproponowanej definicji 
mieści się epidemia. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o chorobach za
kaźnych i zakażeniach70, epidemia to wystąpienie na danym obszarze zachoro
wań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż w poprzedzającym 
okresie, lub nagłe wystąpienie chorób zakaźnych wcześniej niewystępujących- 
Konsekwencją niebezpieczeństwa wystąpienia lub samego wystąpienia epide
mii jest wprowadzenie — odpowiednio - stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii. Biorąc pod uwagę, iż o epidemii można mówić dopiero w przy
padku wystąpienia choroby zakaźnej w rozmiarach ponadprzeciętnych z jedne] 
strony, a definicję tej choroby71 z drugiej, należy uznać iż epidemia mieści siS 
w zaproponowanej wyżej definicji klęski żywiołowej.

70 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. nr 126, poz- 
1384 ze zm.) - cyt. dalej jako ChZU.

71 Choroby zakaźne, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 2 ChZU, to choroby, które zostały wywołań6 
przez drobnoustroje, ich toksyczne produkty, a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynnik1 
chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi.

72 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. nr 69, poz. 625) - cytowana dalej jako ZChZZU.

73 Problematyka ochrony roślin uprawnych jest regulowana przez przepisy ustawy z dnia 
grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. nr 11, poz. 94 ze zm.) - cytowana dalej jako ORU.

74 Podział taki, w odniesieniu do innych miejscowych zagrożeń, na podstawie kryterium zasięg0 
terytorialnego wprowadza cytowana wyżej Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i obiegu do
kumentacji zdarzeń stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo- 
-gaśniczego (KSRGR). Wyróżnia ona następujące zagrożenia:

1) małe - nagłe uszkodzenia elementów urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, które mogą p0' 
wodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, wymagające interwencji podmiotów systemu loh 
innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także gdy jednostki ochrony przeciwpożarowej 
wspomagają inne służby ratownicze, porządkowe, mogące także występować jako prawdopodobni 
wymagające jednak rozpoznania tego zagrożenia,

Po drugie, powyższe rozważania dotyczą mutatis mutandi przypadków wy
stąpienia chorób zakaźnych u zwierząt. Ustawa72 wprawdzie nie posługuje siS 
żadnym szczególnym pojęciem dla określenia ponadprzeciętnego występowania 
zakaźnych chorób zwierzęcych, ale można przyjąć, iż przynajmniej w niektó
rych przypadkach (np. pryszczycy) zagrożenie jest tak istotne, iż zasadne jest 
rozciągnięcie pojęcia klęska żywiołowa również na te zdarzenia.

Po trzecie, na działanie szkodliwych czynników mogą być również narażone 
uprawy73. Wydaje się więc, iż w przypadku, gdy zagrożenie osiąga odpowiednio 
duże rozmiary, również ten typ zdarzeń może być uznany za rodzaj klęski ży
wiołowej.

Powyższe przykłady wskazują, iż, z punktu widzenia prawa administracyj
nego, zasadnicze znaczenie ma jednak zupełnie inny podział. Kryterium teg° 
podziału jest stopień zagrożenia dla dóbr prawem chronionych74. Konieczne jest 
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bowiem odróżnienie wypadku, który znajduje się poza zakresem pojęcia klęska 
2ywiołowa i, jak wyżej stwierdzono, obejmuje zdarzenia, do zwalczania których 
wystarczające są środki znajdujące się w dyspozycji poszczególnych służb ra
towniczych. Natomiast same klęski żywiołowe należałoby podzielić na sytuacje, 
w Przypadku wystąpienia których konieczne jest działanie organów admini- 
stracji publicznej, w ramach zwykłych środków konstytucyjnych, oraz na sytu- 
acJe uzasadniające wprowadzenie stanu nadzwyczajnego.

Na marginesie należy zauważyć, iż istotne znaczenie może mieć również na
danie poszczególnych klęsk żywiołowych. Może to być ważne z uwagi na po- 

ział zadań pomiędzy poszczególne służby ratownicze oraz na szczególne proce
sy, które powinny być stosowane.

1.3. KLĘSKA ŻYWIOŁOWA
A STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ™

Dotychczasowe rozważania pozwoliły na ustalenie treści pojęcia „klęska ży- 
W1°łowa”. To jednak nie jest wystarczające dla wyodrębnienia i przeprowadze- 
1113 teoretycznoprawnej analizy działań administracji, podejmowanych w przy
padku wystąpienia tej klęski. Konieczne wydaje się odniesienie omawianego 
Pojęcia do instytucji części ogólnej prawa administracyjnego. Bardzo często 

ęska żywiołowa bywa przywoływana w doktrynie jako przykład stanu wyższej 
Olueczności administracyjnej (jakkolwiek nawet ta ostatnia nazwa nie jest 

2Sodnie przyjmowana przez wszystkich). Pojęcie to pojawia się nawet w prawie 
Pozytywnym. Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
W sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem

1 lokalne - nagle uszkodzenia części obiektu, w szczególności budynku lub urządzenia technicz
no powodujące przerwę w jego użytkowaniu lub utratę jego właściwości funkcjonalnych, stwa- 
JĄce zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia,

wi sre<inie - nagłe zdarzenie, którego następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, zdro-
■ mienia lub skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze, powierzchni lub ograni- 

do jednego obiektu,
) duże - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla 
ai zdrowia, mienia dużej wartości lub środowiska naturalnego, występujące na znacznym ob- 

¿arze,
^®antyczne lut> klęski żywiołowe - zdarzenia losowe spowodowane siłami natury lub wynika- 

0 z działań człowieka, wywołujące powszechne zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. Mogą 
de "stępować w szczególności w wyniku huraganów, powodzi, intensywnych opadów śniegu lub 

szczu, trzęsień ziemi lub tąpnięć, dużych skażeń chemicznych, ekologicznych lub radiacyjnych. 
st®wową cechą tych zagrożeń jest fakt, iż obejmują duże obszary kraju, np. obszar gminy, dziel- 

staw'01188^ P°wyzsza klasyfikacja wzbudza daleko idące wątpliwości; część z nich została przed- 
0 ch 10118 W PrzyP's'e 46. Ponieważ jednak zapisy Instrukcji mają charakter raczej wytycznych 

75^akterze technicznym, nie ma to większego znaczenia dla niniejszych rozważań.
. Zagadnieniem rodzajów stanów wyższej konieczności w prawie administracyjnym szerzej zaj- 

2 ' S1<1 w artykule Stan wyższej konieczności w działalności administracji publicznej (wybrane
dnienia). Samorząd Terytorialny, 2000, nr 1-2 (109-110), s. 153 i n. 
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ratowniczym76, realizacja pewnych kompetencji (między innymi w czasie klęski 
żywiołowej) określonych w tym akcie prawnym „następuje wyłącznie w okolicz
nościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności”.

76 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania 
z praw przez kierującego działaniem ratowniczym. (Dz. U. nr 54, poz. 259) - cytowane dalej jako 
KDRR.

77 H. Grotius, De iure belli ac pacis.
78 Por. E. Muszalski, Wywłaszczenie [w:] Z. Cybichowski (red.), Encyklopedia podręczna prawd 

publicznego. Warszawa b.d.w., s. 1157, E. Dubanowicz, Cele „użyteczności publicznej" w rozumieniu 
powszechnego ustawodawstwa ekspropryacyjnego (odbitka z Przeglądu prawa i administracji ' 
tekst ponownie przejrzany i poprawiony), Lwów 1911, s. 28.

79 Por. E. Dubanowicz, Cele..., s. 29.
80 Häberlin, Die Lehre von der Zwangsenteidnung.
81 Por. E. Dubanowicz, Cele..., s. 29.
82 Por. M. Zimmermann, Wywłaszczenie, Lwów 1933, s. 116 oraz rozważania w pkt 3.6.
83 Por. M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 115.
84 Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 254. C. Schmitt stwierdza nawet, iż „przez wszystkie norma

tywne fikcje i zasłony dymne przenika prosta naukowa prawda - norma prawna obowiązuje tylko 
w normalnych warunkach, a założenie normalności warunków jest częścią jej prawnopozytywnego 
obowiązywania. W innym miejscu C. Schmitt piszę wprost o fikcji absolutnego normatywizmu. Por- 
C. Schmitt, Legälitet und Legitimität [w:] Verfassungrechtlische Aufsätze aus den Jahren 1924- 
-1954 (1958), s. 509, podaję za F. Koja, Der Staatsnotstand..., s. 9.

Pojęcie stanu wyższej konieczności w działalności administracji publicznej 
(czy szerzej w działalności państwa) pojawia się po raz pierwszy już w pismach 
Grocjusza77 78, który twierdzi, iż suwerenowi przysługuje naturalne prawo do 
wkraczania w sferę praw indywidualnych w interesie ogólnym (teoria domi
nium eminens)™. Z czasem, szczególnie na gruncie nauki francuskiej początku 
XIX wieku, z pojęcia ius eminens wyodrębnia się instytucja wywłaszczenia. Co 
ciekawe, to ograniczenie pojęcia stanu konieczności w nauce niemieckojęzycznej 
następuje dopiero pięćdziesiąt lat później. Aż do prac Burckhardta i Häberlina 
pod pojęciem ius eminens lub ius extremae (supremae) necessiiatis rozumie się 
zarówno wywłaszczenie, jak i „wymykające się poza granice stosunków praw
nych tzw. prawo «konieczności państwowej»”79.

Häberlin80 pojęciem Notrecht obejmuje sytuacje polegające na uchyleniu lub 
ograniczeniu praw majątkowych i niemajątkowych, w przypadkach, w których 
bytowi i bezpieczeństwu państwa lub jednostek zagrażają „klęski elementarne" 
lub jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo81.

Przy takim ujmowaniu treści stanu wyższej konieczności pojawił się jednak 
problem, gdzie należy szukać podstaw tego ograniczenia. Początkowo, niewąt
pliwie w nawiązaniu do poglądów Grocjusza, przyjmuje się, iż stan wyższej 
konieczności to prawo państwa do wkroczenia w prawa jednostki, bez jakiej
kolwiek podstawy w prawie pozytywnym82.

L. von Stein uznawał, iż stan wyższej konieczności to wynik zasad władzy 
najwyższej (summa potestas) i prawa najwyższego (wspominanego ius emi
nens), które powstaje wraz z powstaniem państwa. A zatem, prawo wyższej 
konieczności jest prawem naturalnym lub ewentualnie prawem wynikającym 
z samej istoty porządku prawnego83.

Naturalnie, pogląd ten nie może utrzymać się na gruncie państwa prawne
go, zakładającego fikcyjnie, jak twierdzą niektórzy84, zupełność regulacji usta
wowej. Skoro bowiem istota państwa prawnego wymaga, by każde władcze 
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ziałanie administracji znajdowało wyraźną podstawę prawną, nie jest możliwe 
^znanie za legalne działania opartego na bliżej niesprecyzowanej istocie pań- 
stwa iub istocie prawa.

Początkowo przyjmuje się więc, czyni to m.in. G. Prażak85, że prawo ko
nieczności nie istnieje dla nauki prawa, ponieważ jest aktem, o którym decy- 

uJą okoliczności faktyczne86.
Jeszcze dalej idącą krytykę naturalnego charakteru prawa wyższej koniecz

ności podjął Otto Mayer87. Podnosi on, iż w koncepcji tej popełniono błąd meto- 
ologiczny. Skoro bowiem instytucja stanu wyższej konieczności ma być nieure

gulowana przez prawo, nie może być instytucją prawną88. Problem jednak jest 
wiele bardziej skomplikowany. Mayer nie zauważa bowiem, iż nawet w kon- 

PePcji naturalistycznej stan wyższej konieczności wcale nie musi być prawnie 
lrrelewantny. Może być przez prawo pozytywne podnoszony do rangi zdarzenia 
Prawnego, chociażby poprzez różne instytucje „usprawiedliwienia” administra- 
CU działającej w stanie konieczności, o czym będzie mowa niżej89.

Należy jednak zauważyć, iż Otto Mayer nie odrzuca samego pojęcia „stan 
Wyższej konieczności”. Rozumie je jednak w zupełnie inny sposób. Mayer 

zdecydowany sposób odróżnia od siebie obronę konieczną i stan wyższej ko- 
nieczności. O obronie koniecznej {Notwehr), w prawie administracyjnym można 
'’Uęc mówić w przypadku każdego zewnętrznego, bezprawnego ataku na dobra 

ronione przez prawo90. Atak musi pochodzić od jednostki, ale nie musi być 
^winiony. Także bezprawność jest rozumiana w specyficzny sposób. Chodzi 
u^iem o sytuację, w której jednostka nie jest w stanie przeciwstawić działaniu 
ministracji „mocniejszego” prawa własnego91. To, co dotychczas powiedziano, 
zasadniczy sposób koresponduje z regulacją karnoprawną. Mayer widzi jed- 

ak konieczność rozciągnięcia pojęcia „(policyjna) obrona konieczna” na przy- 
d k ’ W których zamach nie nastąpił, ale jego nastąpienie jest pewne (a zatem,

,a prawem chronionego wprawdzie nie naruszono, ale istnieje niebezpie
czeństwo tego naruszenia). Zwraca również uwagę na rozszerzone możliwości 

akcji administracji. Uznaje, że w przeciwieństwie do prawa karnego, admini- 
acyjnoprawne działanie w obronie koniecznej nie kończy się w chwili po-

tJ. Prażak, Das Recht der Enteigung in Österreich.
Podaję za M. Zimmermannem, który przeprowadza trafną krytykę tego poglądu. Por. M. Zim- 

Wywłaszczenie, s. 54 i n.
or- O. Mayer, Deutsches..., s. 11.

Wn n‘°ncePcJa Mayera jest jednak niespójna, ponieważ w innym miejscu zauważa on, że w pe- 
jjj y 0 Przypadkach podstawą działania będzie istota państwa praworządnego - a zatem, również 
Ą Wyraźna norma prawna (das Recht dazu «ergibt sich schon ohne weiteres aus der Natur des 
Ziu ■ sstaates” Diese Begründung ist wohl etwas zu hochtrabend; aber der Grundsatz steht außer 

89*̂^'  P°r t). Mayer, Deutsches..., s. 307.
n ’a możliwość wykształcenia się instytucji stanu wyższej konieczności poza prawem pozytyw- 
fr ~ w drodze praktyki sądowej - wskazywał M. Zimmermann, odwołując się do orzecznictwa 
dok Us“Ie8° i podnosząc, iż nawet gdyby administracja, powołując się na wyższą konieczność, 

°na‘a wymoszczenia bez podstawy prawnej, sąd raczej nakaże wypłacenie odszkodowania niż 
^ytucję. Por. M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 116.

Per Je<^e unberechtigte äußerliche Einwirkung auf das Erscheinen der soeben gekennzeichneten 
9i aitungstätigkeit, die zu stören geeignet ist.

le " eine störende Einwirkung von einer Seite aus, welche ein Recht zu Einwirkungen haben könn- 
s aber in dieser Art oder für diesen Fall nicht hat. 
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wstrzymania konkretnego zamachu. Ma się ona rozciągać na każde działanie, 
aż do zaistnienia stanu faktycznego wolnego od zagrożenia92.

82 Por. O. Mayer, Deutsches..., s. 305-306.
93 Por. O. Mayer, Deutsches .... s. 307-308.
94 Por. W. Jellinek, Veruialtungsrecht, Berlin 1931, III wyd., s. 35 i 267.
95 Por. W. Jellinek, Verwaltungsrecht, s. 341.
96 Por. W. Jellinek, Veru>altungsrecht, s. 342. W niektórych przypadkach Jellinek usiłuje znajdo

wać takie podstawy w prawie karnym lub cywilnym, co z natury rzeczy nie może być uznane za 
rozwiązanie zadowalające. To, że jednostka może, w ramach dozwolonej samopomocy, odebrać rzecz

Zupełnie inaczej, również w odniesieniu do prawa karnego i cywilnego, ro
zumiany jest stan wyższej konieczności (polizeiliche Notstand). Wychodząc 
z cywilistycznej definicji tego pojęcia, Mayer dochodzi do wniosku, że na grun
cie prawa administracyjnego brak jest uzasadnienia dla przyjęcia, iż w każdym 
przypadku, w którym następuje poświęcenie dobra niższego w obronie dobra 
wyższego, istnieje stan wyższej konieczności. Uznaje, iż jest to warunek ko
nieczny, ale niewystarczający. Niebezpieczeństwo dla dobra pra
wem chronionego musi mieć charakter nagły i być znacz- 
n e. Tak rozumiany stan wyższej konieczności ma uzasadniać, według Mayera, 
odstąpienie od zwykłych zasad działania i zastosowanie 
nadzwyczajnych środków, często bez konieczności zacho
wania rygorów postępowania przewidzianego przez prawo. 
W odróżnieniu od obrony koniecznej, nie jest w tym przypadku niezbędne, aby 
zamach pochodził od człowieka. Jako typowy przykład stanu wyższej koniecz
ności Mayer podaję pożar i powódź. Zwraca równocześnie uwagę, iż inaczej niż 
w przypadku obrony koniecznej, działanie administracji nie zawsze jest nasta
wione na przeciwdziałanie przyczynie zagrożenia (die eigentlische Quelle des 
Übels). Zdarza się, iż działanie w stanie wyższej konieczności może jedynie 
ograniczać się do minimalizowania skutków wystąpienia zagrożenia. Jako 
przykład tego typu działania, Mayer podaję zniszczenie wałów przeciwpowo
dziowych i zalanie pewnych terenów — w celu zminimalizowania skutków po
wodzi93.

W podobny sposób stan wyższej konieczności rozumie Walter Jellinek- 
Stwierdza on, iż w stanie wyższej konieczności może dojść do rozszerzenia 
kompetencji organów administracyjnych, uproszczenia postępowania94 95. Przede 
wszystkim jednak Jellinek utrzymuje, że dla stanu wyższej konieczności naj
bardziej charakterystyczną cechą jest istnienie aktów bezpośrednio zobowią
zujących (unmittelbaren Ausführung von Maßregeln)35.

Definiując stan wyższej konieczności Jellinek, podobnie jak Mayer, zaczyna 
od obrony koniecznej. Pod tym pojęciem rozumie odpieranie ataku na: dobro 
prawem chronione, urzędnika (zarówno działanie naruszające nietykalność 
urzędnika, jak i przeszkadzające wykonywanym przez niego czynnościom), rze
czy publiczne, państwo w ogóle (der Staat als Träger der Rechtsordnung und 
der öffentlichen Ordnung). Wydaje się, że najistotniejszym w rozważaniach na 
temat obrony koniecznej jest dla Jellinka problem działania bez podstawy 
prawnej. Milcząco przyjmuje, że atak, podobnie jak w prawie karnym, musi 
spotkać się z reakcją i nie ma sensu pytać w takiej sytuacji o podstawę prawną 
tej reakcji. Jellinek uważa bowiem, że istota administracji zakłada przywróce
nie stanu zgodnego z porządkiem prawnym96.
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p Stan wyższej konieczności Jellinek rozumie natomiast w nieco inny sposób. 
. ° Pierwsze, od obrony koniecznej ma go odróżniać źródło zagrożenia. Podobnie 
Jak u MayerHj działanie w obronie koniecznej może być odpowiedzią tylko na 
atak człowieka. Natomiast działanie w stanie wyższej konieczności jest reakcją 
na zagrożenie, niezależnie od jego przyczyny. Jako typowe stany wyższej ko- 
pleczności Jellinek podaję pożary, zawieje śnieżne, powodzie, trzęsienia ziemi. 

0 drugie, Jellinek uznaje, że w takiej sytuacji policja jest upoważniona do 
Podjęcia pewnych czynności faktycznych - wyburzenia budynku, przerwania 
^■obli. Nie Wyjaśnia jednak, czy działanie takie ma znajdować podstawę w kon- 

5etnej normie prawnej, czy też jest uzasadnione tylko stanem wyższej ko- 
n3eczn°ści. Po trzecie, wskazuje, również bez bliższego wyjaśnienia, na różne 
.. utki działania w obronie koniecznej i stanie wyższej konieczności. Przyjmuje, 
\z różnica między nimi zachodzi w odniesieniu do obowiązku wyrównania szko- 
y Wywołanej tymi działaniami97. Po czwarte, co stanowi o nowatorstwie kon- 

CePcji, Jellinek uznaje, iż działanie w stanie wyższej konieczności następuje 
°Wczas, gdy administracja nie jest w stanie przeciwdziałać 
^bezpieczeństwu sama i musi współdziałać w jego usu- 
’Çciu z innymi osobami98.

Na gruncie polskiej doktryny prawa administracyjnego do poglądów Jellinka 
aWiązuje Zimmermann, który, przedstawiając dwa rozumienia pojęcia sta- 
u (wyższej) konieczności, uznaje, iż stan ten obejmuje kompleks norm przewi- 
Jących odrębne postępowanie o charakterze wyjątkowym ze względu na 
^zególne warunki podyktowane istnieniem stanu anormalnego. Wypadki 
Kie byłyby „uregulowane odrębnie, inaczej niż normalnie - łączyłyby w pewną 
Jęciową całość cel ich, a mianowicie dostosowanie prawa do wymagań pew- 

”ch konieczności, które, powstając niespodzianie, wymagają szczególnego do
rwania do tych anormalnych warunków postępowania”99. W konsekwencji 

Wstaje kompleks bardzo różnych instytucji prawnych — od ograniczeń usta
nych, poprzez rozporządzenia policyjne i akty indywidualne, po instytucje 
awa karnego. Jest to „klapa bezpieczeństwa, która w wyjątkowych wypad- 
ch ma uchylić konsekwencje jednolitego porządku prawnego”100.

Zimmermann, odnosząc pojęcie wyższej konieczności do wywłaszczenia,
Zimuje, iż istnieje ona często w prawie jako warunek użycia uproszczonej for- 

k y Postępowania wywłaszczeniowego lub odmiennego ukształtowania struktury 
Oftipetencyjnej, ewentualnie jako przesłanka materialna (wywłaszczenia)101.

gadaczowi w niektórych przypadkach, nie oznacza, iż to samo może zrobić administracja i to 
97a ®terą stosunków cywilnoprawnych.

Unterscheidung zwischen Notwehr und Notstand kann für die Entschädigungspflicht des 
uon Bedeutung sein. Por. W. Jellinek, Verwaltungsrecht, s. 342.

er Notstand, d.h. die für die Polizeibehörde zu Tage tretende Unmöglichkeit, der Polizei- 
ant^ers Herr zu werden als durch Inanspruchnahme eines Unbeteiligten. Por. W. Jelli- 

dek' erLva^unSsrecht, s. 444. Nie sposób nie zauważyć, że do koncepcji tej nawiązuje przepis art. 1 
C2asre^u> który stanowi, o czym była mowa wyżej, iż o klęsce żywiołowej może być mowa tylko wów- 

„ ’ 6dy dla jej zwalczania konieczna jest zorganizowana akcja społeczna.
loo Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 113 i cyt. tam przykłady.

n°ści °r Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 114. A. Merkl nazywał prawo stanu wyższej koniecz- 
ba Wentylem systemu prawa. Por. A. Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, reprint wyd. z 1927 r., 

io?ptadt 1969. B- 167.
or- M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 276.
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Swoistą koncepcję działania administracji w stanie wyższej konieczności za
proponował J.S. Langrod. Nawiązując do teorii „tradycyjnych”, wychodzi 
z samej istoty administracji, która jest „nie tyle oceną wartości użytych środ
ków ze stanowiska ich prawidłowości we wszystkich punktach wedle formuł 
ustawowych, ile przeświadczeniem, że środki te ze stanowiska zasad rządzą
cych pełnieniem służby publicznej oraz zachowania i rozwoju interesów zbioro
wych ogółu, użyte zostały w intencji osiągnięcia prawidłowego celu służby”102 103. 
Konstruując sposób postępowania administracji w stanie konieczności, J.S. 
Langrod stwierdza, że żaden stan faktyczny nie może znajdować się poza 
unormowaniem prawnym, nawet wówczas, gdy w danej chwili znajduje się poza 
treścią normy prawnej103. Gdy więc administracja nie znajduje w treści zna
nych jej norm opisu stanu faktycznego, w którym przyszło jej działać, musi 
sięgnąć do ducha prawa, do woli ustawodawcy, „którą bada drogą wszechstron
nej wykładni realnej i szuka dóbr, choć od litery prawa pisanego odmiennych, 
ale prowadzących wprost ku osiągnięciu celu prawa poza werbalnie ujętymi 
przewidywaniami ustawodawcy. Choćby się to wielu prawnikom najbardziej 
miało nie podobać, życie wznieść się musi nie ponad prawo jako ideę, jako sys
tem, ale ponad pozytywne brzmienie normy, której sposób zastosowania musi 
iść w parze z życiem”104.

102 Por. J.S. Langrod, 3 lata samorządu Krakowa (1931-1933) na tle teorii prawa administracyj' 
nego. Fakty i konkluzje, Kraków 1934, s. 12.

103 Por. K.W1. Kumaniecki, Memorjałz 4.VI. 1931, cyt. za: J.S. Langrod, 3 lata..., s. 29 i n.
104 Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 41.
105 Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 63.
106 Możliwość taką dopuszcza również Z. Tobor, por. Teoretyczne problemy legalności, Katowice 

1998, s. 71, 73 i powołana tam literatura.
107 Zgodność ta była określana w literaturze francuskiej mianem legalności materialnej, por- 

J. Raiciu, Légalité et nécessité, Paris 1933, s. 52.
108 Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 12.

A zatem, praworządnym działaniem, po uwzględnieniu istoty administracji, 
będzie to, które prowadzi do realizacji interesu zbiorowego (publicznego), „choć
by odstępując, w poszczególnych wypadkach, z konieczności, od ścisłego stoso
wania się do słów użytych w osnowie normy pisanej”105. Co ciekawe, działanie 
takie, zdaniem J.S. Langroda, nie może być, z punktu widzenia normy prawnej, 
uznane za podjęte contra legem, a jedynie praeter lub extra legem.

Oznacza to, iż w stanie wyższej konieczności działanie administracji podej
mowane „w intencji osiągnięcia godziwego, zamierzeniom ustawodawcy na 
pewno odpowiadającego celu, oddala się od mechanicznego zastosowania for
muły ustawowej w przedmiocie środków do celu tego prowadzących, łamie 
wręcz prawo i dopuszcza się obrazy obowiązującego porządku, nie może być 
zawsze uznana za wykładnię contra legem, bo jeżeli prawo inaczej zastosowane 
być nie może, to pogwałceniem go byłoby logicznie raczej świadome pominięcie 
dróg prawu — w jego sformułowaniu — obcych a jednak prowadzących do reali
zacji rationis legis106. Nie jest to obraza woli prawodawcy, ale dążenie do osią
gnięcia idei słuszności wynikającej z samej natury rzeczy107 i opartej na tejże 
samej woli”108. W konsekwencji, w przypadku stanu konieczności, w sposób 
wyraźny należy przyznać prymat wykładni funkcjonalnej, z pominięciem wy
kładni gramatycznej. Należy jednak pamiętać, że działania administracji nie- 

38



2r*ajdujące  uzasadnienia w wyraźnej normie prawnej muszą mieć charakter 
Wyjątkowy i w tym sensie, iż „w każdej sytuacji przejściowej tendencją admini
stracji aktywnej jest powrót do normy”109. Działania administracji, o czym już 
wyżej była mowa, muszą prowadzić do likwidacji stanu konieczności w najkrót- 
Szym możliwym terminie.

Podsumowując, wydaje się, iż za stan wyższej konieczności J.S. Langrod 
Uznaje sytuacje, w których działanie, zgodne z treścią normy prawnej, nie pro
wadziłoby do osiągnięcia celów, jakie zakładał ustawodawca. Stan ten ma więc 
y^asadnić oderwanie się od „słów” ustawy i podążanie za jej „duchem”. Koncep- 
CJ1 takiej, mimo jej niewątpliwej atrakcyjności, można postawić liczne zarzuty, 
Wynikające z przyjętego rozumienia systemu prawa i modelu jego stosowania. 

°lemika ta nie będzie miała jednak żadnego znaczenia dla omawianej w tym 
miejscu110 definicji stanu wyższej konieczności. Należy tylko zauważyć, iż J.S. 
aOgrod uznaje, że działanie w stanie wyższej konieczności jest zawsze działa

łem na podstawie i w granicach prawa.
Charakteryzując poglądy przedstawicieli powojennej doktryny polskiego 

Prawa administracyjnego, należy zwrócić uwagę na fakt, iż już w zakresie no
menklatury istnieje poważny zamęt. Pojawiają się bowiem obok siebie określe- 
ł®: „nagła konieczność”, „zjawisko niepożądane”111, „sytuacje ponadindywidu- 

ne powszechne”112, „stan wyższej konieczności”113, „stan nadzwyczajnego za
wożenia”114, czy też „stan nagłej konieczności”115. W sposób zdecydowany 
wpływa to na możliwość scharakteryzowania poszczególnych koncepcji. Niżej 
^ostaną więc omówione wyłącznie te poglądy, zgodnie z którymi stan wyższej 
Wieczności jest traktowany jako odrębna instytucja prawa administracyjnego. 
. Do najbardziej rozbudowanych, wręcz systemowych, można zaliczyć koncep-

Wypracowaną przez J. Filipka, który wskazuje, iż w przypadku stanu wyż- 
konieczności normy prawne udzielają administracji publicznej władztwa 

roslonego ogólnie116. Charakteryzując stan wyższej konieczności w odniesie- 
n.lu do regulacji karnej, J. Filipek zakłada, iż jego immanentną cechą jest koli- 

pomiędzy potrzebą ratowania jednego dobra a potrzebą poświęcenia innego 
. bra> przy uwzględnieniu społecznie uzasadnionej hierarchii wartości tych 

. br- Przywołany autor stwierdza, iż takie zdefiniowanie pojęcia pozwala na 
E° przeszczepienie na grunt prawa administracyjnego, ponieważ jednym 
Podstawowych zadań administracji jest chronienie, krzewienie i rozwijanie

P°r- J.S. Langrod, 5 lata..., s. 46.
Jakkolwiek zostanie przeprowadzona w pkt 3.6.
P°r- J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1975, s. 540.
P°r- J.S. Langrod, Instytucje..., s. 228.

jj Por. J. Filipek, Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego. Zeszyty Naukowe 
m^ersytetu Jagiellońskiego, Prace prawnicze, Kraków 1982, z. 99, s. 77.

P°r- Z. Janku, Administracyjnoprawna regulacja działań administracji publicznej w stanach 
zwyczajnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia [w:] Z. Leoński (red.), Rola materialnego 

115 ° adninistracyjnego a ochrona praw jednostki, Poznań 1998, s. 145.
. Por. A. Jaroszyński, Stan nagłej konieczności w polskim prawie administracyjnym, Acta 

admerS^at^S Wratislauiensis, Prawo 1985, nr 143, s. 86, J. Borkowski, Stan nagłej konieczności 
- W lrilstracyinej [w:] E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wielka encyklopedia prawa, Białystok 

^arszawa 2000, s. 961.
Por. J. Filipek, Elementy..., s. 117.
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określonych dóbr społecznych, a ich kolizja jest nieunikniona117. J. Filipek za
uważa, że ochrona praw jednostki determinuje rozwój ustawodawstwa w kie
runku ustanawiania szczegółowych podstaw działania administracji w stanie 
wyższej konieczności. W konsekwencji ma to doprowadzić do odmówienia ad
ministracji legalizacji działań w przypadku których stan wyższej konieczności 
jest jedyną podstawą. Rozwiązanie takie nie jest jednak zadawalające. J. Fili
pek odwołuje się do regulacji karno- i cywilnoprawnych i zauważa, iż skoro 
konkretnemu podmiotowi prawo zezwala na wkraczanie w sferę praw podmio
towych innej jednostki dla ratowania dobra wyższego, nie wolno tego prawa 
odmawiać organom administracyjnym. Podstawą prawną takiego działania, 
wobec zasady legalizmu, mogą być normy określające zadania118. Nie sposób nie 
zauważyć, iż poglądy te w sposób jednoznaczny nawiązują do przedstawionych 
wyżej koncepcji Mayera i Jellinka.

117 Por. J. Filipek, Elementy..., s. 118.
118 Por. J. Filipek, Elementy..., s. 120-121.
119 Por. J. Filipek, Elementy..., s. 121.
120 Por. J. Filipek, Elementy..., s. 121.
121 Do teorii układów szczególnej zależności nawiązuje również J. Boć, rozważając problem tz* 

reżimów specjalnych, czyli unormowań prawnych, które dotyczą stanów specjalnych (lista ta jest
zamknięta) i obszarów specjalnych. Należy jednak zauważyć, iż przywołany autor postuluje zawę
żenie pojęcia reżimów specjalnych, podnosząc, iż gdyby przyjąć koncepcję J. Filipka, zasięg po
wszechnie obowiązującego prawa administracyjnego niepomiernie skurczyłby się. W konsekwencji- 
J. Boć proponuje, aby reżimy specjalne wyróżniać, opierając się na cechach norm prawnych, jakiś 
w ramach tych reżimów znajdą zastosowanie. Podstawą dla wyróżnienia tych cech jest założenie, iz 
nawet w przypadku stanów specjalnych prawo powszechnie obowiązujące nie przestaje wiązać. 
Odmienność stanów specjalnych polega więc tylko na pierwszeństwie norm reżimów specjalnych- 
Wśród tych specyficznych norm J. Boć wyróżnia przede wszystkim przepisy umożliwiające nałoże
nie na jednostkę specyficznych obowiązków, a w szczególności świadczenia rzeczowe lub osobiste- 
Por. J. Boć, Obywatel..., s. 102 i n.

Dopuszczając zatem działanie w stanie wyższej konieczności, J. Filipek za
uważa, iż kolizja dóbr w tym przypadku może mieć charakter dwojaki. Może 
ona zachodzić pomiędzy dobrami, które stanowią przedmiot ochrony samej ad
ministracji oraz pomiędzy dobrem stanowiącym przedmiot ochrony administra
cji a dobrem indywidualnym (objętym sferą praw podmiotowych jednostki)- 
W tym pierwszym przypadku kolizja jest rozstrzygnięta poprzez hierarchia 
zadań, w drugim - poprzez ingerencję w sferę wolności jednostki (akt ze
wnętrzny). Konsekwencją tej ingerencji jest obowiązek odszkodowawczy ciążący 
na administracji119.

Aby nie dopuścić do nieuzasadnionej ingerencji, J. Filipek proponuje cztery 
warunki, których łączne wystąpienie uzasadnia powołanie się na stan wyższe] 
konieczności. Po pierwsze, musi istnieć tzw. wyższa konieczność społeczna, tj- 
dobro ratowane musi być jakościowo różne od dobra poświęcanego i musi 
mieć wartość oczywiście wyższą. Po drugie, stworzenie prawnych podsta^ 
działania w szybkim czasie jest niemożliwe. Po trzecie, bezskuteczne są wszel
kie działania znajdujące wyraźną podstawę prawną. Po czwarte, bierność ad
ministracji publicznej powodowałaby nieodwracalne straty120.

Konsekwencją dopuszczenia działania administracji publicznej w stanie 
wyższej konieczności bez szczegółowej podstawy prawnej jest zaliczenie tej sy
tuacji do kategorii tzw. układów121 * szczególnej zależności administracyjno- 
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równej122. Pod tym pojęciem J. Filipek rozumie bowiem zakres obowiązywania 
Sulacji odmiennej od regulacji prawa administracyjnego powszechnie obowią- 
lącego, która cechuje się rezygnacją ze szczegółowych podstaw prawnych 

₽°Ważniających administrację publiczną do działania123.

l23 or- J- Filipek, Prawo..., cz. II, s. 38.
l2< 2erzcj na ten temat por. J. Filipek, Elementy..., s. 102 i n.
125 or- J- Filipek, Elementy..., s. 102.
126 or- J- Filipek., Prawo..., cz. II, s. 37.
127 or- J- Filipek., Prawo..., cz. II, s. 37.

Ban 6St 10 szcze8Ólnie widoczne na przykładzie destynatariuszy zakładów administracyjnych. Or- 
W *lad*twa zakładowego uzyskuje bowiem kompetencję do działań, które w przypadku po
luj nie obowiązującego prawa administracyjnego byłyby niedopuszczalne. Żadna z ustaw regu- 
tn0 ”c” działalność tego typu zakładów nie wymienia wyczerpująco wszelkich form działania, jakie 
stos^ stosowane w ramach władztwa zakładowego. Nie oznacza to naturalnie, iż mogą być 
by jJ°W®ne wyłącznie działania wyraźnie przez prawo wskazane. Taka interpretacja uniemożliwiła- 
0 szko),1^m ^Zla*a^no®6 każdego zakładu. Dla przykładu, przepisy ustawy z 12 września 1990 roku 
słąnki nictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 ze zm.) regulują w sposób wyczerpujący tylko prze- 

1 tryb wydania decyzji o przyjęciu w poczet użytkowników zakładu (przyjęcia na studia). 
W re *e sPrawy> nawet jeżeli przepisy ustawy o nich wspominają, są przekazane do unormowania 

U8^^aininie studiów.
128 pOr- d- Filipek, Prawo..., cz. II, s. 41.
>3o p°F' Filipek, Prawo..., cz. II, s. 129.

or- J. Filipek., Prawo..., cz. II, s. 37.

Oprócz zależności uzasadnionej stanem wyższej konieczności, do kategorii 
Jadów szczególnej zależności można zaliczyć:
• zależność służbową,
• zależność w obrębie zakładów administracyjnych,
• zależność determinowaną przebywaniem na tzw. obszarze specjalnym, np. 

Parku narodowym, na drodze lub w innym miejscu publicznym124.
Układ szczególnej zależności powstać może w bardzo rozmaity sposób: po- 
ez utworzenie zakładu administracyjnego, nawiązanie stosunku pracy, ale 

, nież przez czynności faktyczne. Rzeczą istotną jest, że w takim układzie 
aunistrację publiczną i adresata jej działań łączy jeden, zachodzący w rze- 
ywistości, kompleksowy stosunek administracyjnoprawny125. Jego podstawą 

może być ogólna norma zadaniowa. Jednocześnie, ta sama norma bę- 
le Podstawą dla stosowania przez organ administracji publicznej bardzo róż- 
cłl form działań126. Mimo ogólności, a może właśnie dzięki tej ogólności, pod- 

. Wchodzący w ramy układu szczególnej zależności pozostaje w daleko bar- 
lej ścisłej zależności wobec administracji127. Po prostu, zakres ingerencji 
terę praw podmiotowych jednostki jest w tym wypadku szerszy. Układ 
Zególnej zależności wyłącza bowiem, w granicach swojego wiązania, po
pchnie obowiązujące prawo administracyjne128.

. ednocześnie należy zauważyć, iż w układzie szczególnej zależności zmienia 
działania prawa. Jest on bardziej uproszczony i mniej zintegrowany 

2eh procedura w sprawie wydania aktu administracyjnego prawa po- 
, ecnnie obowiązującego129 *. To samo dotyczy stadium egzekucji i stosowania 
hoś^u sankcji- Również w tym przypadku dopuszczalna jest pewna elastycz-
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Kolejną cechą charakterystyczną układów szczególnej zależności jest korzy" 
stanie przez organy administracyjne z norm131 i aktów132 bezpośrednio zobo
wiązujących. Akty i normy te są skierowane bezpośrednio do jednostki133. Wy- 
danie aktów bezpośrednio zobowiązujących nie jest poprzedzone sformalizowa
nym postępowaniem administracyjnym. Nie jest uwzględniona również zasada 
udziału strony w postępowaniu. Adresat takich aktów nie korzysta z jakich
kolwiek sformalizowanych środków prawnych, przy pomocy których mógłby 
żądać ich uchylenia lub zmiany. Brak znamion jurysdykcji pozbawia akty p°" 
wszechnie zobowiązujące trwałości w czasie oraz mocy wiążącej poza przypad
kami, do których znajdują bezpośrednie zastosowanie134.

131 Szerzej na ten temat w pkt 3.3.
132 Szerzej na ten temat w pkt 5.1.
133 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 129.
134 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 129.
135 Por. P. Przybysz, Uwagi na tle artykułu mgra Edwarda Sobkowa, Stan wyższej konieczność 

w działaniach administracji, Organizacja-Metody-Techniki 1986, nr 8-9, s. 69.
136 Por. A. Jaroszyński, Stan..., s. 86., B. Dolnicki, Policyjne..., s. 406.

Koncepcja J. Filipka kładzie nacisk na przyczyny zaistnienia stanu wyższe] 
konieczności w działaniu administracji i dopiero po ich scharakteryzowani11 
wskazuje się na specyficzne formy tego działania. Pozostałe zaprezentowane 
w doktrynie definicje odnoszą się raczej do skutków istnienia takiego stanu. 
Można wyróżnić dwa, krańcowo od siebie odmienne, rodzaje poglądów. Różni je 
przede wszystkim odniesienie stanu wyższej konieczności do podstawy prawnej 
działania administracji.

Zgodnie z poglądem135 zaliczonym do pierwszej grupy, na gruncie prawa 
administracyjnego działanie w stanie wyższej konieczności oznacza uprawnie- 
nie organu do podejmowania czynności formalnie bezprawnych, poza jego nor
malnymi kompetencjami. Istniejące niebezpieczeństwo sprawia, że dopuszczal
ne stają się działania administracji w normalnych warunkach niedopuszczalne- 
stanowiące przekroczenie kompetencji.

Przedstawiciele doktryny, których poglądy zaliczono do drugiej grupy zakła
dają, że stan wyższej konieczności to instytucja prawna w tym sensie, iż da sic 
ją ustawowo przewidzieć. Można zatem uznać, iż pojęciem tym należy objac 
określone ustawowo sytuacje, które uzasadniają odstępstwo od normalneg0 
działania organu (władzy państwowej) albo też powodują zmianę uprzedni0 
ustanowionego stosunku prawnego136.

Poglądy te nie stoją w oczywistej sprzeczności z koncepcją J. Filipka. Ich au
torzy nie precyzują bowiem, co ma oznaczać i jak wyraźne ma być owo ustawo
we określenie. Nie wiadomo więc, czy uznają oni za stan wyższej konieczność1 
działanie opierające się wyłącznie na normie zadaniowej, nakazującej, na przy- 
kład, konkretnemu organowi ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Zaprezentowa
na wyżej definicja jest na tyle ogólna, że brak w niej w ogóle odniesienia d° 
podstawowego, jak się wydaje, zagadnienia stanu wyższej konieczności, jakib1 
jest konflikt dóbr (chyba, że uznać, że konflikt ten został wykorzystany przez 
autorów w domyśle, jako uzasadnienie dla odstępstwa od normalnego trybu 
działania lub zmiany treści stosunku prawnego).

Dalej idącym, ale korespondującym z wyżej przedstawionym, zapatrywa; 
niem jest ograniczenie pojęcia stanu wyższej konieczności wyłącznie do sytuacj1 
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Proceduralnych136 137. Co prawda, w tym przypadku używane jest pojęcie nagłej 
,°nieczności administracyjnej, ale wydaje się, iż uzasadnieniem takiej konwen- 

cp Jest chęć wyraźnego odseparowania instytucji prawa administracyjnego od 
k gylacji w innych gałęziach prawa. W konsekwencji uznaje się, iż stan nagłej 
o^ieczności administracyjnej występuje w sytuacjach zagrożenia życia lub 
rowia ludzkiego, gdy gospodarce narodowej zagrażają znaczne szkody, lub 
y naruszone mogą być ważne interesy stron postępowania administracyjne

go- W przypadku zagrożenia tymi sytuacjami dopuszczalne jest nadanie decyzji 
eostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, a decyzja ostateczna 
°ze być zmieniona lub uchylona w trybie nadzwyczajnym (art. 161 kpa)138.

136 P°r- J- Borkowski, Stan... [w:] E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wielka..., s. 961.
U0£ Filipek podkreśla, iż art. 161 kpa nadaje kształt prawny instytucji stanu wyższej koniecz- 
je.C1 w prawie administracyjnym i jest potwierdzeniem przyjętej koncepcji. Nie jest to jednak 

y Przykład stanu wyższej konieczności (por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 116 oraz tego samego
Wy^1"8 Ętementy..., s. 121). Wydaje się, że działanie na podstawie art. 161 kpa w ogóle nie spełnia 
^yr °-g°W slanu wyższej konieczności. Należy przypomnieć, iż jednym z jego warunków jest brak 
prą a2n*ch Podstaw prawnych działania. Skoro tak, nie można wywodzić, iż jakikolwiek przepis

139 8 Stanowi podstawę do działania w tym stanie.
Upi^01' A- Agopszowicz, Stan wyższej konieczności w prawie administracyjnym, Prace Naukowe 

Ho ~rsytel-u Śląskiego, seria Problemy Prawne Górnictwa 1986, nr 8, s. 86 i n.
siu ,Or- A- Agopszowicz, Stan..., s. 86. Należy zauważyć, iż podobnie, w moim przekonaniu nie- 

i4Za'e’ wypowiadal się Walter Jellinek. Por. przypis 96.
Ą ¿a ewentualny przykład instytucji, która mogłaby być uznana za stan wyższej konieczności, 
gjc^°Pszowicz podaję przepis art. 67 ust. 1. zd. 1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geolo- 
•bia 6 1 górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 96 ze zm.), który stanowi, iż jeżeli wyniknie potrzeba natych- 
Zag^^ego odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu (zakładu górniczego - M.S.), ze względu na 
ajQ/>Zenie bezpieczeństwa zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego, przedsiębiorca 
cyjn ,°dsMpić od tego planu. Ponieważ plan ruchu jest zatwierdzany w drodze decyzji administra- 
stj. ej’. działanie w stanie wyższej konieczności ma polegać na odstąpieniu od treści aktu admini- 
jest (j Oeg° (P°r. A. Agopszowicz, Stan..., s. 90). Pojawia się jednak problem, czy takie odstąpienie 
blin Zwoloną samopomocą, a ponadto, jakie ma to znaczenie dla działalności administracji pu- ‘cznej 

l<2 p
i43 pOr- A. Agopszowicz, Stan..., s. 87.

°r. A. Agopszowicz, Stan..., s. 90.

Należy zauważyć, iż odnoszenie pojęcia „stan wyższej konieczności” do prze- 
u art. 161 kpa zostało w doktrynie zakwestionowane139. Krytyka ta bierze za 
ustawę interdyscyplinarne ujęcie stanu wyższej konieczności jako sytuacji, 
której dla uchylenia zagrożenia konieczne jest zastosowanie dozwolonej sa- 
°°brony jako jedynej metody działania140. W konsekwencji, art. 161 kpa nie 
°Ze być przykładem stanu wyższej konieczności, ponieważ brak jest mu pod- 

tySWowych cech, jakimi mają być: natychmiastowe działanie zagrożonego 
celu odwrócenia zagrożenia i wykluczenie poszukiwania ochrony prawnej 
Zed powołanymi do tego organami. W konsekwencji należy uznać, iż w prawie 
.^ftistracyjnym stan wyższej konieczności nie wpływa na sytuację prawną 

. resata aktu administracyjnego141. O niemożności uznania, iż przepis art. 161 
stanowi przykład stanu wyższej konieczności ma świadczyć również to, iż 

I Wskazuje on źródła zagrożenia, nie zawiera warunku proporcjonalności 
Rewiduje ochronę zamkniętego katalogu dóbr142. Pojawiają się nawet wąt

łości, czy pojęcie to jest w ogóle potrzebne prawu administracyjnemu143.
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Nie sposób zgodzić się z wyżej zaprezentowanym poglądem. Nie chodzi bo- 
wiem o stan wyższej konieczności w działaniu jednostki. Stan ten ma odnosi 
się do działania administracji publicznej. Naturalnie nie można uznać, iż zasto
sowanie art. 161 kpa jest dozwoloną samopomocą. Wielce wątpliwym jest rów
nież, czy poświęcanie pewnego dobra w obronie innego może w ogóle być uzna
ne za samopomoc. Istotą tego typu działania jest bowiem jego nakierowanie na 
osobę (ewentualnie zwierzę) zagrażającą dobru. Nie ma samopomocy w przy
padku zagrożeń naturalnych.

W piśmiennictwie zaprezentowano również pogląd, zgodnie z którym staa 
wyższej konieczności to sytuacja, w której, z przyczyn niezależnych, zarówno od 
organów administracji państwowej (obecnie publicznej — M.S.), jak i obywateli’ 
powstaje konieczność stosowania wyjątkowych i nadzwyczajnych środków, któ
re w interesie społecznym mogą wiązać się z przejściowym nakładaniem sp®' 
cjalnych obowiązków, bądź przejściowym ograniczaniem niektórych praw144- 
Tak rozumiany stan wyższej konieczności może być „wprowadzony” w przypad
ku zaistnienia następujących warunków:

144 Por. E. Sobków, Stan, wyższej konieczności w działaniach administracji, Organizacja-Metody" 
-Techniki 1985, nr 10, s. 17.

145 Por. E. Sobków, Stan..., s. 17-18.
148 Por. również P. Przybysz, Uwagi..., s. 69.

1) zagrożenie określonego dobra publicznego ma wymagać specjalnej i na
tychmiastowej obrony przy pomocy nadzwyczajnych środków;

2) zagrożenie ma być niezależne od obywateli, organów administracji, me 
może wynikać z konfliktów i napięć społecznych, ale musi zagrażać warunkofl1 
życia zbiorowego (źródło zagrożenia jest obojętne);

3) za niewystarczające uznane zostaną środki ogólne i szczególne;
4) konieczna jest natychmiastowa reakcja145.
Powyższy pogląd jest niespójny metodologicznie. Po pierwsze, instytucja 

stanu wyższej konieczności w prawie administracyjnym jest mylona z konsty
tucyjną instytucją stanu nadzwyczajnego (wówczas wyjątkowego). Wskazuje pa 
to, między innymi, odróżnienie środków ogólnych i szczególnych od środkó"’ 
nadzwyczajnych oraz stwierdzenie, iż stan wyższej konieczności wprowadza się- 
Po drugie, zaproponowane warunki pokrywają się z sobą (szczególnie warunek 
trzeci z pierwszym). Po trzecie, nie wiadomo, z jakiego powodu wyklucza się ' 
z przyczyn stanu wyższej konieczności — konflikty i napięcia społeczne (i to wo
bec stwierdzenia, iż źródło zagrożenia jest obojętne). Po czwarte wreszcie’ 
w definicji brak odniesienia do istoty stanu wyższej konieczności, jaką jest kon
flikt dóbr146.

Podejmując próbę własnej konstrukcji pojęcia „stan wyższej konieczności” n^ 
gruncie prawa administracyjnego, celowe wydaje się odwołanie nie tylko do 
poglądów z zakresu doktryny prawa administracyjnego, ale również, za przy
kładem powołanych wyżej autorów, do ustaleń, jakie zostały poczynione w dok
trynie prawa karnego i cywilnego, w których to gałęziach instytucja ta wystę
puje od bardzo dawna i nie wzbudza już większych kontrowersji. Należy jednak 
zdawać sobie sprawę, iż regulacje poszczególnych gałęzi prawa dotyczą często 
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°2nych sytuacji faktycznych i niemożliwe jest unormowanie jednolite w całym 
ys“emie prawa147. Inne są bowiem cele poszczególnych instytucji.

l” Od ■an*iennie A. Agopszowicz, Stan..., s. 92, A. Zoll, Uwagi o charakterze prawnym stanu wyższej 
u^oćci, Studia Iuridica 1994, nr 21, s. 186, P. Przybysz, Uwagi..., s. 68.

s. go ДОГ' Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981, 
ii, p Zoll, Uwagi..., s. 180.
iso yOr’ Przybysz, Uwagi..., s. 69.

nieb s°dnie z art. 26 kk - nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego 
sttyaezP'eczehstwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeń- 
ratou,te®° nie m°żna inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra 
W w nego (§ 1). Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem 
szej ,Unkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości, oczywiście wyż-

151 T t°bra ratowaneB° <§ 2)-
kae h. Paprzycki, Stan wyższej konieczności [w:] E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wie/-

152 ^kfopedia prawa, Białystok-Warszawa 2000, s. 963.
Qiącb ,zia‘an*a te nie mogą mieć znamion zamachu na dobro prawem chronione. Reakcja na za- 
Kodn.Jest ^wiem regulowana przez przepisy dotyczące obrony koniecznej. Por. art. 25 i art. 26

153 psu Kornego.
154 j^Or' A- Zoll, Uwagi..., s. 183.

Potrzeb02*8^1118 na temat teorii winy są bodaj najbardziej żywe na gruncie prawa karnego. Dla 
niniejszych rozważań przyjęto pogląd jednego z autorów nowej kodyfikacji karnej, który

Niezależnie jednak od cech charakterystycznych dla poszczególnych gałęzi, 
Polnym elementem cywilnego, karnego i jak się wydaje - administracyjnego 

wyższej konieczności, jest, leżąca u jego podstaw, kolizja przynajmniej 
°ch dóbr prawem chronionych148. Kolizja ta wynika z faktu, iż niebezpie- 

, fistwo grożące jednemu z dóbr może być uchylone tylko przez poświęcenie 
^Ugiego1«.

grUncie Prawa karnego regulacja stanu wyższej konieczności przebiega 
utorowo150. Po pierwsze, zachodzi on wówczas, gdy dobro poświęcane przed- 
Wia wartość niższą od dobra ratowanego151. W tej sytuacji wyłączona zostaje 
Wnokarna bezprawność działania. Podstawowym znamieniem stanu wyższej 

CgI\leczn°ści w prawie karnym jest bezpośrednie niebezpieczeństwo, zagrażają- 
n' ru Prawem chronionemu. Źródłami owego niebezpieczeństwa mogą być 
q Które zachowania człowieka152 * * *, działanie sił przyrody lub atak zwierzęcia, 

działającą w stanie wyższej konieczności jest każdy, kto, uchylając 
a^ane wyżej niebezpieczeństwo, niszczy lub narusza inne dobro prawem 

śnione. I w tym zakresie zostaje spełniony warunek stanu wyższej koniecz- 
. C1> jakim jest kolizja dóbr. Ponieważ konflikt dóbr jest w życiu społecznym 

te Ulllkniony, z punktu widzenia porządku prawnego istotnym jest, by wynik 
k°nfliktu był dodatni. Skoro zatem jednostka w sytuacji kolizyjnej postę- 

jej sPosób, który jest społecznie korzystny, czyli gdy wybiera mniejsze zło, 
U Pałanie nie może być uznane za bezprawne. Brak bezprawności karno- 
te 'Vnej. co warto podkreślić, nie wyklucza bezprawności w obliczu całego sys- 

u Prawa (o tym będzie jeszcze mowa niżej)153.
ś karnoprawny stan wyższej konieczności zachodzi również wówczas, gdy po- 
ścjg Cane dobro ma wartość równą lub nawet większą (byleby tylko nie oczywi- 
^ić W1ększą) niż dobro ratowane. W tym przypadku nie można już jednak mo
da’ ° ^ra^u bezprawności. Bilans zysków i strat, o którym wspomniano wyżej, 
Ust6 * ^>0'v^em wynik niedodatni. Zachowanie takie jest zatem bezprawne, ale 

aWodawca uznał, iż sprawcy nie można w tym przypadku przypisać winy154.
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Zupełnie inaczej stan wyższej konieczności jest normowany na gruncie ko- 
deksu cywilnego* 155, ale i ta regulacja nie jest jednolita. Również w tym przy 
padku ustawodawca przewidział dwa różne rozumienia stanu wyższej koniecz; 
ności. Z jednej strony jest to okoliczność wyłączająca winę, a w konsekwencj1 
odpowiedzialność deliktową (art. 424 kc156), z drugiej strony, to ograniczenie 
prawa własności (art. 142 kc157).

twierdzi, że przestępność zachowania sprawcy jest wyłączona z powodu nieprzekroczenia gran1C 
wymagalności zgodnego z prawem zachowania, por. A. Zoll, Uwagi..., s. 180-181.

155 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - cyt. dalcl
jako kc. I

156 Zgodnie z przepisem art. 424 kc, kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zratlj 
cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio 0 
tej rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpiecze11 
stwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobń1 
jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.

157 Zgodnie z przepisem art. 142 kc, właściciel nie może się sprzeciwić użyciu, a nawet uszkodzf 
niu lub zniszczeniu, rzeczy przez inną osobę, jeżeli to jest konieczne do odwrócenia niebezpiecze11, 
stwa grożącego bezpośrednio dobrom osobistym tej osoby lub osoby trzeciej. Może jednak iA^C 
naprawienia wynikłej stąd szkody (§ 1). Natomiast w przypadku dóbr majątkowych ograniczeń 
prawa własności jest możliwe, chyba że grożąca szkoda jest oczywiście i niewspółmiernie mniejń 
aniżeli uszczerbek, który mógłby ponieść właściciel wskutek użycia, uszkodzenia lub zniszczeni 
rzeczy (§ 2).

158 Odmiennie prawo karne. Przepis art. 26 kk nie zawiera żadnego warunku negatywnego, okre 
ślającego krąg podmiotów działających w stanie wyższej konieczności.

W pierwszym przypadku, w odróżnieniu od ustawy karnej, kodeks cywilni 
wyraźnie określa przedmiotowy zakres dopuszczalnego w stanie wyższej k°' 
nieczności działania. Wskazuje mianowicie, że rozważane mogą być jedyni 
przypadki, w wyniku których ktoś zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz, zabił 1^ 
zranił cudze zwierzę (art. 424 kc). Regulacja cywilna wyklucza jednocześni 
możliwość działania w stanie wyższej konieczności, jeżeli niebezpieczeństw0 
zostało wywołane przez samego działającego158. W przeciwieństwie do praW8 
karnego, kodeks cywilny wymaga również, aby dobro ratowane było nie tylk° 
ważniejsze od dobra poświęcanego, ale nawet oczywiście ważniejsze.

Nieco inaczej uregulowany został stan wyższej konieczności - jako grani3 
prawa własności. Zgodnie z przepisem art. 142 kc, właściciel nie może si 
sprzeciwić użyciu, a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inną oso' 
bę, jeżeli jest to konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezp0' 
średnio dobrom osobistym lub dobrom majątkowym. Przy czym, w odniesieni11 
do dóbr materialnych, tylko wówczas, gdy dobro poświęcane jest oczywiści 
mniejszej wartości. Właściciel rzeczy może jednak żądać naprawienia szkody 
wynikłej z działania w stanie wyższej konieczności. Naturalnie, żądanie to m0' 
że być uwzględnione tylko wówczas, gdy nie spełnia przesłanek stanu wyższ^ 
konieczności w rozumieniu art. 424 kc.

A zatem, jakkolwiek stan wyższej konieczności z art. 142 kc ogranicza się d° 
poświęcania tylko jednego dobra, jakim jest prawo własności, a właściwie nie' 
skrępowane i wyłączne jego wykonywanie, proporcja wartości dóbr jest ureg11' 
lowana w sposób bardzo podobny do znamion stanu wyższej konieczności z ai 1̂ 
26 k.k. Różnica przejawia się tu w rozróżnieniu stanu wyższej konieczność1’ 
jako stanu wyłączającego bezprawność lub winę na gruncie kodeksu karneg0’ 
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a Jednolitego potraktowania tego stanu, jako wyłączającego bezprawność na 
^ncie art. 142 kc159.

Konstruując definicję stanu wyższej konieczności administracyjnej, należy 
ę, strzygnąć kwestię zasadniczą - czy jest to instytucja regulowana prawnie? 

^eż pojęcie to ma być zastrzeżone dla tych wszystkich sytuacji, w których 
^mistracja publiczna działa bez podstawy prawnej?

n a ydbje się, że o stanie wyższej konieczności może być mowa tylko w przy- 
qkach przez prawo uregulowanych. Problemem rozważanym w innym miej- 

Pozostaje jedynie sposób tej regulacji (w zasadzie ograniczony do szczegóło- 
Sci podstawy prawnej)160. Dla uzasadnienia powyższej tezy należy wyjść od 

istoty administracji. Jej podstawową cechą jest brak osobowości prawnej 
ciarze prawa publicznego. Pojęcie to jest rozumiane jako ogólna zdolność by- 

Podmiotem praw i obowiązków. Tak rozumiana osobowość prawna jest za- 
t .Zez°na wyłącznie dla jednostki i podmiotów z jednostką zrównanych. Brak 

po stronie administracji oznacza, że jej porównanie z jednostką jest 
Ujg'v^cie nieuzasadnione161. A zatem, nie jest możliwe bezpośrednie odnosze- 
do S^anu wyższej konieczności w rozumieniu regulacji cywilno- i karnoprawnej 
Py administra^i- Administracja publiczna, a w zasadzie poszczególne jej orga- 

> Posiada wyłącznie podmiotowość prawną. Podmiotowość ta jest regulowana 
z prawo przedmiotowe i oznacza upoważnienie lub zobowiązanie do okre- 

°^ego działania w skonkretyzowanej sytuacji faktycznej162.
sari .tem’ każde działanie organu administracyjnego163, które nie znajduje uza- 

Pienia w stosownej normie prawnej, niezależnie od tego, że jest bezprawne, 
tląl Prawa administracyjnego jest w zasadzie irrelewantne164. W konsekwencji 
ty ®zy uznać, iż administracyjny stan wyższej konieczności ma sens wyłącznie 

®rze prawa i to prawa przedmiotowego.
ziałaniem w stanie wyższej konieczności będzie więc czynność podjęta 

40>ez organ administracji publicznej, której celem jest ochrona określonego 
bj. a (w szczególności zdrowia, życia, bezpieczeństwa, spokoju i porządku pu- 
W Pojawia się zatem problem, jaki kwantyfikator odróżnia działanie
^^pftie wyższej konieczności od całości działalności policyjnej. Można przecież

160 a niekonsekwencję uregulowania cywilistycznego zwraca uwagę A. Zoll, Uwagi..., s. 185.
161 a ten temat por. pkt 3.4 i 3.6.

rje le Jest niedopuszczalne. Na takim porównaniu zostały zbudowane przecież, na przykład, teo- 
ogę[ Uralistyczne samorządu terytorialnego (por. J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje 
Jawo ’ CZ I’ Iraków 2003, s. 106-107) oraz praktycznie cala teoria aktu administracyjnego W.L. 
Igo °rskiego (por. W.L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne. Warszawa 
^s'69in)-

W do)ętZerZej na temat osobowości i podmiotowości w prawie administracyjnym oraz kontrowersji 
strop, rynie na ten temat por. M. Grążawski, Podmiotowość i osobowość prawna w prawie admini- 
t>raWa^m I" Skrzyd* 0’Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego 
2oqj administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 
cyj>io S 223 1 n. oraz cyt. tam literatura, a w szczególności J. Filipek, O podmiotowości administra- 

163 ^raivnej, „Państwo i Prawo” 1961, nr 2, s. 199 i n.
gólnv atnralnie, dla prawa administracyjnego nie pozostaje obojętne bezprawne działanie poszcze- 
dys .. Pracowników administracji publicznej, które uzasadnia, na przykład odpowiedzialność 

163 \y'narna Jnb służbową.
go j . Witkiem od tej zasady są instytucje prawne, których celem jest wyeliminowanie nielegalne- 
Uchw , lania administracji, a zatem - stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej lub 

y organu jednostki samorządu terytorialnego itp. 
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wskazać normy upoważniające administrację publiczną do określonych działa11 
mających na celu, dla przykładu, ochronę życia i zdrowia ludzkiego, które z cali 
pewnością nie regulują administracyjnego stanu wyższej konieczności. Norm0 
taką był przepis art. 2 ust. 1 uchylonej ustawy o zwalczaniu gruźlicy165 166, zgodni 
z którym osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowi0- 
zane, na żądanie właściwego do spraw zdrowia organu administracji publicznej’

165 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. nr 27, poz. 170 ze zm.)
166 Por. art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r 

nr 142, poz. 1591 ze zm.) - cyt. dalej jako SGU.

m.in. poddawać się szczepieniom ochronnym przeciwko gruźlicy. Z przepis11 
tego wynika, iż organ administracji publicznej może prewencyjnie, niezależni6 
od stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia gruźlicy, zażądać od jednostk1 
poddania się szczepieniu.

Problem ten ujawnia się w szczególny sposób na przykładzie norm upoważ' 
mających radę gminy do wydawania przepisów porządkowych, jeżeli jest t° 
niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia p°' 
rządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego166. Powyższa norma to upoważ 
nienie do uchwalenia zarówno nakazu wyprowadzenia psów wyłącznie w ka_ 
gańcach, jak i (w obecnym stanie prawnym) sposobu postępowania w wypadk11 
powodzi. Wydaje się, iż jedynie uchwalenie drugiego z powoływanych akto'* ’ 
prawa miejscowego spełni warunki działania w stanie wyższej konieczności 
I nie ma tu większego znaczenia kwestia ochrony prewencyjnej, jako warunk11 
wyłączającego stan wyższej konieczności. Rozwijając powyższy przykład, możn0 
bowiem przeciwstawić sobie dwie inne uchwały regulujące działanie gmiiû 
w czasie powodzi. Pierwsza z nich wydana jest na wypadek powodzi, druga ' 
w sytuacji, gdy powódź nastąpiła, bądź niebezpieczeństwo jej nastąpienia m0 
charakter bezpośredni. I znowu, jedynie uchwalenie drugiej uchwały będzi6 
działaniem w stanie wyższej konieczności. Należy zatem uznać, iż administra; 
cja publiczna działa w stanie wyższej konieczności jedynie wówczas, gdy chroU1 
dobra wskazane w normie prawnej przed bezpośrednim i nagły111 
niebezpieczeństwem. Owa nagłość i bezpośredniość znajduje swój wX' 
raz choćby w takich sformułowaniach, jak - „w przypadku siły wyższej lub na' 
głej potrzeby”, „w sprawach niecierpiących zwłoki”, „o ile jest to niezbędne”.

Pojawia się również problem immanentnego, dla stanu wyższej konieczność*  
w prawie karnym i cywilnym, konfliktu dóbr. Jakie dobra mają być chronion6’ 
a jakie poświęcane? Normy prawa administracyjnego, w odróżnieniu od prą*' 10 
karnego i cywilnego, zazwyczaj w sposób bardzo dokładny określają katalog 
dóbr, które ma chronić administracja publiczna. Zawsze w katalogu tym znaj' 
duje się życie i zdrowie ludzkie. W niektórych szczegółowych unormowaniach 
ustawodawca nakazuje chronić również ważny interes Państwa, interes Pæ 
bliczny, gospodarkę narodową, mienie, środowisko naturalne, porządek, spok°J 
i bezpieczeństwo publiczne. Katalog ten jest zawsze, w konkretnym przypadk11, 
katalogiem zamkniętym.

Należy zauważyć, iż w tym zakresie stan wyższej konieczności administra- 
cyjnej różni się od analogicznych stanów w prawie karnym i cywilnym. Przepić 
ustawy karnej nie wskazują bowiem żadnego katalogu dóbr poświęcanych 
i dóbr ratowanych. Ograniczają się tylko do postawienia warunku odpowiednik 
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Proporcji tych dóbr. Przepisy kodeksu cywilnego natomiast nie określają kata- 
SU dóbr chronionych, ale wskazują dosyć wyraźnie na dobra poświęcane 
zasadzie jest to własność lub ewentualnie inne prawa o charakterze rzeczo- 

'vym lub obligacyjnym).
Kolejną specyficzną dla prawa administracyjnego cechą stanu wyższej ko- 

eczności jest wskazywanie, przez stosowną normę prawną, dozwolonej w da- 
,eJ sytuacji formy działania administracji publicznej. I w tym zakresie regula

cja administracyjna znacznie odbiega od karnej i cywilnej. Zarówno prawo karne, 
ty*  i prawo cywilne167 w zasadzie nie określają działań, które mają być podjęte 

celu usunięcia niebezpieczeństwa. W prawie administracyjnym jest inaczej168.

167 Prbyć rz«pisy kodeksu cywilnego wskazują nie na formę działania, lecz na jego skutek, którym ma 
Przykład, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy.

i69 °r- P- Przybysz, Uuiagi..., s. 69.
, stwierdził J.S. Langrod, „ustawodawca jest człowiekiem i ma z natury rzeczy ograniczoną

osc przewidywania”. Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 9. Por. również J. Zimmermann, Polska 
pOli) Jkcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 116 i Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postę- 
daVv^,lio administracyjnego, Warszawa 2000, s. 101-102, który podkreśla, że nawet gdyby prawo- 
cjj ,a dysponował pełną wiedzą o rzeczywistości i potrafił wyliczyć sytuacje wymagające interwen- 
zm; U01,nistracji, tworzone uregulowania cechowałyby się nadmierną objętością i kazuistyką oraz 

l‘:npnośc>i-
°r. A. Jaroszyński, Stan..., s. 86.

Zasadę tę widać na przykładzie, wielokrotnie już przywoływanego, przepisu 
• 161 kpa. Ustawodawca stanowi bowiem, że jeżeli stan stworzony w wyniku 

ydaiua decyzji ostatecznej rodzi zagrożenie dla wartości, którym daje pierw- 
enstwo, decyzję taką należy uchylić lub zmienić. Zdarzają się jednak, co 
awda rzadko, sytuacje odmienne. Po pierwsze, możliwe jest wskazanie kata- 

dopuszczalnych form działania, z ogólnym nakazem dokonania wyboru 
dąZeZ działa^cy orĘan- P° drugie, na zasadzie absolutnego wyjątku, ustawo- 

i 'Vca może zezwolić organowi na podjęcie każdego działania, które chroniłoby 
w ^one dobro. Dzieje się tak, ponieważ ustawodawca nie jest w stanie prze- 

wszystkich sytuacji faktycznych169.
biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania, a szczególnie zaprezentowane 

^y2eJ poglądy doktryny, uznaję, że stan wyższej konieczności
Prawie administracyjnym zachodzi wówczas, gdy pew- 

. ym dobrom chronionym przez prawo grozi bezpośrednie 
p^głe zagrożenie, a dla ich ratowania konieczne jest

aJQcie przez organ administracyjny przewidzianych przez 
b aw0 działań, które w przypadku braku tego zagrożenia 

y*yby  nielegalne.
st 'Jran^ce dla tak określonego stanu wyższej konieczności wyznacza, z jednej 

°ny, katalog dóbr, które mają być chronione przez administrację publiczną, 
Z drugiej, katalog dopuszczalnych form działania.

, ;ależy więc uznać, iż w większości przypadków zaistnienia stanu wyższej 
leczn°ści tworzy się układ szczególnej zależności administracyjnoprawnej, 

Puhr®’0 cechą jest przesunięcie granic dopuszczalnej ingerencji administracji 
le- ,znei w sferę praw i wolności jednostki170. Poza układem szczególnej za- 

Ztl°ści znajdą się te przypadki stanu wyższej konieczności, w których nastę
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puje przekształcenie samej administracji w celu dostosowania do zaistniałych' 
nadzwyczajnych, okoliczności.

Stan wyższej konieczności, rozumiany w wyżej zaprezentowany sposób, od' 
nosi się do licznych różnorodnych instytucji przewidzianych w przepisach pr3' 
wa pozytywnego. Nie oznacza to jednak, iż różnorodność ta przekreśla możl>' 
wość wprowadzenia jakiegoś uporządkowania. W doktrynie171 zaproponowano' 
między innymi, klasyfikację odwołującą się do rodzaju podstawy prawnej. I tak’ 
wyróżniono „stany nagłej konieczności” regulowane przez:

171 Por. A. Jaroszyński, Stan..., s. 86-88.
172 Pewnym nieporozumieniem jest prawdopodobnie zaliczenie do tej grupy instytucji cofnie01® 

uprawnień do wykonywania określonej działalności na skutek utraty kwalifikacji. Wydaje się, & 
w tym przypadku nie ma żadnego elementu nadzwyczajności, czy też nagiej konieczności. Skot° 
uznaje się, że każda decyzja administracyjna jest wydawana w następstwie spełnienia wszystkich 
wymaganych przesłanek faktycznych i prawnych, nie ma niczego nadzwyczajnego w zmianie 
decyzji na skutek zmiany stanu faktycznego.

173 Ściślej, są to instytucje uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego, poniews* 
niektóre z nich mają oczywiście charakter materialnoprawny.

174 Odmiennie A. Jaroszyński, Stan..., s. 88.

• akty prawne, które w całości lub w części są poświęcone tej materii,
• szczególne postanowienia w przepisach prawa materialnego oraz
• nadzwyczajne instytucje postępowania administracyjnego.
Do pierwszej grupy zaliczono tzw. stany nadzwyczajne. Drugą grupę stano' 

wiły rozmaite przepisy, których cechą wspólną było precyzyjne określenie przy- 
padków dopuszczalności zastosowania nadzwyczajnych środków172. Wreszcie d° 
trzeciej grupy zaliczono instytucje proceduralne173, a w szczególności rygor n»' 
tychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej, wznowienie postępowania 
stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie decyzji administracyjnej w tryb!e 
art. 161 kpa. Podział ten wzbudza jednak uzasadnione wątpliwości.

Po pierwsze, pojawia się pytanie, dlaczego do stanów nagłej konieczności nie 
zaliczono, na przykład, działań mających na celu usunięcie zagrożenia wyn>' 
kającego z występowania chorób zakaźnych.

Po drugie, wątpliwości wzbudzają instytucje zakwalifikowane do trzecie) 
grupy. Nie można zgodzić się z poglądem, iż wznowienie postępowania i stwiei' 
dzenie nieważności decyzji administracyjnej ma w sobie jakikolwiek elemen4 
nagłej konieczności. Instytucje te nie są co prawda elementami każdego post?" 
powania, należy jednak odróżnić postępowanie nadzwyczajne od postępowań^ 
w nadzwyczajnych sytuacjach. Nie sposób również zgodzić się z poglądeń1’ 
zgodnie z którym istota nagłej konieczności, w przypadku wznowienia postęp0' 
wania i stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, ma swoje źródl° 
w obowiązku ochrony zasady praworządności174. Przestrzeganie tej zasady jeS^ 
przecież podstawowym obowiązkiem administracji publicznej, a sanacja je) 
naruszenia nie może być uznana za sytuację nadzwyczajną.

Być może zatem, aprobując niektóre założenia wyżej zaprezentowanej klasy' 
fikacji, należy uwzględnić kryteria bardziej rozbudowane. Pozostawiając pod' 
stawą podziału sposób regulacji, należy zwrócić również uwagę na jeszcze inne 
elementy. W tym zakresie można więc zaproponować kryterium rodzaju skuł' 
ków prawnych, jakie poszczególne stany nagłej konieczności wywołują. I tak; 
należy wyodrębnić stany, których istnienie wprowadza zmiany w organizacj1 
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"'tadzy publicznej oraz stany uzasadniające ograniczenia praw i wolności jed- 
p°stki. W tym drugim przypadku ograniczenie może mieć charakter generalny 

indywidualny.
Z tego punktu widzenia można wyróżnić:
• stany nadzwyczajne, które wywierają swoje skutki nie tylko w sferze 

Prawa administracyjnego, ale również w innych gałęziach prawa (np. w prawie
arnym - zaostrzony tryb odpowiedzialności, prawie cywilnym - odmienny niż 

sytuacji normalnej sposób wykonywania prawa własności, możliwość dra- 
ycznego ograniczenia swobody obrotu) i skutki te mają charakter generalny, 

oraz
• stany wyższej konieczności, których skutek jest właściwy wyłącznie pra- 

7 administracyjnemu i jest ograniczony do określonego stosunku administra-
cX)noprawnego.
ty Naturalnie, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie wyklucza działania 

stanie wyższej konieczności175.

175 Pr,176 or- szerzej na ten temat pkt 1.4.
Oz TT 8 Przykład art. 125 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. 

• z 2000 r., nr 46, poz. 543 ze zm.) - cyt. dalej jako GNU.

ramach działań administracji publicznej w stanie wyższej konieczności 
°zna wyróżnić instytucje o charakterze zarówno materialnoprawnym, jak 
Proceduralnym, uregulowane w różnych aktach normatywnych. I ta grupa 
dlega pewnym zabiegom klasyfikacyjnym, które jednak nie aspirują do mia- 

Podziału. Zastanawiając się nad skutkiem, jaki spowoduje zastosowanie 
szczególnych instytucji, można wyróżnić co najmniej trzy grupy:
* działania, które powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie konkretne- 
uPrawnienia lub obowiązku materialnoprawnego,

, * działania, których skutkiem jest zmiana w organizacji administracji pu-
lcznej,

* działania uregulowane w prawie proceduralnym, które wywierają skutki 
terialnoprawne, bez względu jednak na rodzaj stosunków administracyjno-

raWnych, których dotyczą.
. ° pierwszej, największej, grupy można zaliczyć choćby decyzję o czasowym 
jęciu nieruchomości, ograniczającą sposób wykonywania prawa własności176.
JJruga grupa działań w stanie wyższej konieczności jest w obecnym stanie 

d aWnym znacznie uboższa. Podstawową cechę wspólną stanowi tu wprowa- 
te^1116 zm*an w podległości organizacyjnej i w sposobie wykonywania zadań lub 

właściwości rzeczowej poszczególnych organów.
trzeciej grupy można zaliczyć jedynie dwie instytucje: nadanie decyzji 

ostatecznej rygoru natychmiastowej wymagalności oraz uchylenie lub zmia- 
ę decyzji ostatecznej w trybie art. 161 kpa. Ich wspólną cechą jest możliwość 

to t0S0Wania w odniesieniu do każdej decyzji administracyjnej, bez względu na
’ Jakie prawa lub obowiązki decyzja ta konkretyzuje.

k .estawienie przyjętych w niniejszych rozważaniach definicji stanu wyższej 
: o^teozności i klęski żywiołowej prowadzi do wniosku, że klęska żywiołowa jest

Oym z przykładów sytuacji faktycznych, w których znajduje zastosowanie 
^noadministracyjny stan wyższej konieczności.
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1.4. KLĘSKA ŻYWIOŁOWA I STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
A INNE KONSTYTUCYJNE STANY NADZWYCZAJNE

Problem niedostosowania zwykłych form działania administracji publicznej 
do nadzwyczajnych sytuacji jest również przedmiotem zainteresowania doktry 
ny prawa konstytucyjnego, w ramach problematyki, regulowanych w konstytU" 
cjach, tzw. stanów nadzwyczajnych. Wejście w życie Konstytucji RP z 1997 rok# 
powoduje, iż problem ten musi być ściśle powiązany z klęskami żywiołowym1, 
skoro ustrojodawca zdecydował się na wprowadzenie specyficznej odmiany st»' 
nu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej. Szczególnie interesując0 
na tym tle rysuje się również kwestia wzajemnych relacji pomiędzy stand11 
wyższej konieczności, jako instytucją prawa administracyjnego a stanem nad' 
zwyczajnym, jako instytucją prawa konstytucyjnego.

Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego lub inaczej stanu szczególnego zagr°' 
żenią177, najogólniej rzecz ujmując, jest uzasadnione niewydolnością państw# 
praworządnego. Władze tego państwa, nie mogąc wykonywać swoich zada^ 
w czasie kryzysu, muszą zostać przystosowane do pokonania trudności wyn1' 
kających ze szczególnego zagrożenia (wyjścia z kryzysu)178. Powrót do stan11 
normalnego wymaga szczególnych środków, a w szczególności:

177 Taką nomenklaturę proponuje S. Gebethner, Stany szczególnego zagrożenia jako instytucji 
prawa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1982, nr 8, passim.

178 Por. F. Koja, Der Staatsnotstand..., s. 18-21, J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadziej' 
czajnego w państwie burźuazyjno-demokratycznym, Studia Nauk Politycznych 1983, nr 3, s. 
Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 6 marca 2001 roku, sygn. S 1/01 (publ. OTK 2001, 
nr 2, poz. 35) stwierdza, iż „problematyka stanów nadzwyczajnych jest niezwykle istotna z punkt# 
widzenia ochrony praw jednostki oraz zapewnienia praworządnego funkcjonowania organów *1# 
dzy publicznej. Nie sposób przewidzieć wydarzeń nadzwyczajnych, które mogą zdarzyć się na"'#1 
w najbardziej demokratycznym państwie. Dlatego też system prawa nie może pozostawać niepr2/ 
gotowany na takie sytuacje”. Ponadto zauważa, że „polskie regulacje stanów nadzwyczajnych obcJ 
mują w szczególności: dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczenia klc^ 
żywiołowych, ustawę z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym, a także tak zwane dekret/ 
grudniowe z 1981 r., zwłaszcza dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Jest rzec2# 
niedopuszczalną, by po 12 latach demokratycznych przemian w polskim systemie prawnym po2#' 
stawały tego typu regulacje. Nie tylko bowiem ich treść daje świadectwo epoce, w której - jak wsk® 
zuje preambuła Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. - «podstawowe prawa i wolności człowieka byl/ 
w naszej Ojczyźnie łamane», ale też zakres ich prawnego obowiązywania jest niepewny i niejasn/’ 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że niektóre fragmenty tych aktów uległy derogacji z dniem wejść1# 
w życie nowej konstytucji, inne zaś, choć nie utraciły mocy obowiązującej, są z Konstytucją K; 
niezgodne. Bardzo trudne jest tym samym ustalenie obowiązującego stanu prawnego w zakres10 
ustawowej regulacji problematyki stanów nadzwyczajnych, co skutkuje istnieniem luk w pra*10’ 
których usunięcie jest konieczne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolita 
Polskiej i dla pełnego wprowadzenia w życie postanowień rozdziału XI konstytucji".

179 Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2001, s. 419, F. KoJ#’ 
Der Staatsnotstand..., s. 14, 33 i cyt. tam literatura.

• ograniczeń praw i wolności dalej idących niż w sytuacji normalnej,
• koncentracji władzy w rękach egzekutywy,
• zmian w strukturze i zasadach funkcjonowania organów państwowych,
• zmian w systemie stanowienia prawa179.
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. Można więc powiedzieć, iż w czasie stanu nadzwyczajnego dochodzi do za
wszenia obowiązywania części regulacji konstytucyjnej i to zarówno dotyczą- 

kJ statusu prawnego jednostki, jak i organizacji władz publicznych180. Skut- 
tego zawieszenia jest przede wszystkim rozszerzenie zakresu dopuszczał- 

J Mgerencji w sferę praw i wolności jednostki, aż do całkowitej ich derogacji. Tu 
Jawia się swoisty paradoks stanu nadzwyczajnego. Wprowadza się bowiem 

staniczenia praw człowieka, które mogą mieć na celu tylko ochronę tych 
Prawni

Stany nadzwyczajne, jako instytucja prawa konstytucyjnego, wywodzą się 
Monarszego uprawnienia do podejmowania wszelkich koniecznych środków 

aniczających lub znoszących prawa i wolności obywatelskie w interesie bez- 
°zeństwa państwa (wspominane ius eminens).

k *̂erwszą  konstytucyjną regulację stanu konieczności państwowej zawiera 
°Pstytucja francuska z 1814 roku182. Kolejna, konstytucja z 1875 roku, stanem 
^zwyczajnym się w ogóle nie zajmuje. Uznaje się, że parlament francuski, 

Po nadużyć stanu oblężenia prowadzących do absolutyzmu, postanowił 
°stawić sobie pełną swobodę regulowania wszelkich działań w przypadku 
zwyczajnego zagrożenia.

ja inaczej rozwój instytucji stanu nadzwyczajnego przebiega w kra-
P niemieckojęzycznych. Pierwsza regulacja tej instytucji pojawia się dopiero 

Ha °nstytucji niemieckiej z 1919 roku. Do tego czasu obowiązywała, wywodzo- 
eminens, zasada Not kennt kein Gebot, charakteryzowana wyżej183.

. oświadczenia obu wojen światowych i kryzysów konstytucyjnych pomiędzy 
s 1 doprowadziły do wprowadzenia, w kolejnych konstytucjach, coraz liczniej- 
rail. Przepisów regulujących warunki ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, gwa- 

cJe powrotu do stanu normalnego oraz zakres ograniczeń podstawowych 
8óło 1 Wolności184- Generalnie, niezależnie od poszczególnych rozwiązań szcze- 
p 'vych, w zakresie współczesnej regulacji stanów nadzwyczajnych widocz- 

n Jest kilka charakterystycznych tendencji. Są to:
* konstytucjonalizacja regulacji, 

zróżnicowanie stanów nadzwyczajnych, 
oddanie kontroli nad wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego parlamen-

>

l80 p
■ Panejko, Bezpieczeństwo..., s. 968-969. W starszej doktrynie niemieckiej (C. Schmitt, 

ctajr)1ÄC^le Teologie, München und Leipzig 1922, s. 13) stwierdzono nawet, że w stanie nadzwy- 
Zą p^01 lstnienie państwa uzyskuje wyraźną przewagę nad znaczeniem prawa, ponieważ państwo, 
8it,nu Prawa samozachowania się, zawiesza prawo. Podaję za J. Stembrowicz, Z problematyki 

l«i -^¿zwyczajnego w państwie..., s. 13.
KraL -Or- K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, 

1999, s. 243.
i tilg godnie z art. 14, „Król wydaje rozporządzenia i ordonanse niezbędne do wykonywania ustaw 
stą,? ezPieczeństwa państwa”. Por. J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w pań-

,s’p;s7i11-
19rb °r’ Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie konstytucyjnym, „Więź” 

184^ U/12, s. 97.
ibs p°r' Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie..., s. 99.

°r- L. Garlicki, Polskie..., s. 420.
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• unikanie jasnych sformułowań dotyczących materialnych kryterio"' 
wprowadzenia (dyktowana zapewne obawą przed ograniczeniem niezbędni 
swobody działań władzy wykonawczej)186.

186 Może to prowadzić do uznania, iż niemożliwe jest znalezienie prawniczego kryterium, kto** 
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego uzasadniałoby lub czyniło niedopuszczalnym. Por. J. Stef1 
browicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie..., s. 101 i cyt. tam literatura.

187 The Emergency Powers Defense Act z 1939 roku stanowi, iż „Król w Radzie jest upoważnić1^ 
do podejmowania wszelkich środków, które uzna za niezbędne lub pożądane, celem zapewnie*11* 
bezpieczeństwa publicznego, obrony Królestwa, utrzymania porządku publicznego i prowadzeń1* 
wojny przez Jego Królewską Mość”. Por. J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajne#0 
w państwie..., s. 15. Przepis ten jest odzwierciedleniem teorii martial law, zgodnie z którą, w p*z\ 
padku zagrożenia, administrację cywilną przejmują organy wojskowe. Ich działania muszą 1,YC 
dostosowane do wymogów sytuacji i tylko tymi wymogami są ograniczone. Por. K. Wojtyczek, 
nieczność jako legitymizacja działań władzy w demokratycznym państwie prawnym, „Państ** 
i Prawo” 1994, nr 9, s. 40.

188 Por. L. Garlicki, Polskie..., s. 420. Dla przykładu, Konstytucja amerykańska przewiduje tylk* 
zawieszenie przywileju Habeas Corpus w przypadku rebelii lub inwazji, o ile wymagają tego wzgk 
dy bezpieczeństwa (art. I, dział 9, ustęp 2). Nie precyzuje jednak ani organu właściwego, ani proc* 
dury. Próby skorzystania z tego przepisu, np. przez prezydenta Lincolna, skończyły się jedn«11 
niepowodzeniem i zostały podważone przez Sąd Najwyższy USA (nagana Prezydenta). Pod konieC 
XIX wieku wykształcił się system specjalnych pełnomocnictw udzielanych prezydentowi prz®? 
Kongres. Takie akty wydano zarówno w związku z wojnami światowymi, jak i wojną koreańsk* 
Sąd Najwyższy USA stoi na stanowisku, iż źródłem uprawnień prezydenta może być jedynie ko° 
stytucja lub specjalna ustawa. Por. J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w Par> 
stwie..., s. 15. Wprowadzenie regulacji stanu nadzwyczajnego w przypadku zagrożeń innych 
wojna, na zasadzie subsydiamości przewidzianej przez X poprawkę do Konstytucji, pozostawię110 
władzom stanowym. W chwili obecnej w USA obowiązuje The Stafford Act, który nie reguluje sta1111 
nadzwyczajnego, a jedynie kwestie dotyczące pomocy, jaka ma być udzielana stanom w przypadk” 
zagrożenia, z którym walka, ze względu na rozmiar, przekracza ich możliwości.

189 Martial law nie było jednak stosowane w Wielkiej Brytanii od dawna. Wykształciła się 1,0 
wiem praktyka wydawania, podobnie jak w USA, specjalnych upoważnień. J. Stembrowicz, Z 
blematyki stanu nadzwyczajnego w państwie..., s. 17.

190 Por. S. Gebethner, Stany..., s. 11. W odniesieniu do prawa kanadyjskiego, por. M. Grzybowsk1' 
Krajowy system ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w Kanadzie [w:] L. Wiśniewsk1 
(red.), Ochrona praw człowieka w świecie, Bydgoszcz-Poznań 2000, s. 340-341.

191 Pojęcie to jest właściwe dla całego kręgu romańskiej kultury prawnej i zostało po raz pierwsi 
użyte w ustawie z 27 sierpnia 1797 r.

W zakresie pierwszej tendencji widoczne jest jednak pewne zróżnicowame 
sposobu regulacji. Systemy anglosaskie187 generalnie przyjmują brak potrzeby 
szczegółowej regulacji konstytucyjnej tego zagadnienia188. Uznaje się bowien1' 
iż regulacja taka mogłaby uniemożliwić skuteczność działania. Znajduje t0 
swoje głębokie uzasadnienie we wspomnianej wyżej teorii martial law169. Skor° 
bowiem egzekutywa i tak musi zostać uwolniona od odpowiedzialności za dzi8" 
łania podjęte w stanie zagrożenia, konstytucyjne podstawy tych działań nie s8 
w zasadzie potrzebne190.

W systemie kontynentalnym również da się zauważyć rozmaite rozwiązani8' 
Dla przykładu, konstytucja francuska z 1958 roku wprowadza tylko i szczątk0' 
wo reguluje stan oblężenia191, a ponadto, w art. 16, przyznaję Prezydentom1 
Republiki kompetencje do zastosowania wszelkich środków nadzwyczajnych ’ 
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godnych z jego osobistą oceną192. Podobnie szczątkową regulację zawiera kon- 
Wucja szwajcarska z 1999 roku193.

wan ^e^u^acla francuska jest chyba najdalej idąca. Pozycja Prezydenta Republiki bywa porówny- 
d° rzymskiej dyktatury, ale nawet bez jej zabezpieczeń i ograniczeń. Konstytucja V Republiki 

st ?V1<fuje, iż kompetencje Prezydenta w stanie nadzwyczajnym mają charakter prerogatyw osobi- 
^ać * n'6 wymaßai^ nawet kontrasygnaty Rady Ministrów. Prezydent Republiki może podejmo- 
U Wszystkie decyzje, które uzna za stosowne, a które w normalnym stanie wchodzą w zakres 
ski PetencÜ rz^du, premiera, ministrów i parlamentu. Może znosić i ograniczać prawa obywatel- 

^zostawiając innym organom władzy tylko taką sferę działań, jaką uzna za stosowną. Jedy- 
j6st °kraniczeniem jest zakaz zmiany konstytucji i rozwiązania parlamentu. Działanie Prezydenta 
Pos'Wy'ąCZOne spod kontroli parlamentu, który, co prawda, z mocy prawa musi się zebrać, ale nie 
ą, *ada żadnego środka sprzeciwu. Por. J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego 

s. 22-23, F. Koja, Der Staatsnotstand..., s. 36-37.
lä4 °r- L. Garlicki, Polskie..., s. 420.

r0Z(j konstytucja niemiecka z 23 maja 1949 roku przewiduje stan obrony (Verteidigungsfall - 
Ka), stan napięcia (Spannungsfall - art. 80a), stan zagrożenia egzystencji lub wolnościowego 

Kratycznego ustroju związku lub kraju (Abwehr von Gefahren für den Bestand oder freiheitli- 
demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes - art. 87a ust. 4 i art. 91), stan 

utrzymania lub przywrócenia porządku albo bezpieczeństwa publicznego (Aufrechter- 
°der Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung - art. 35 i in.), stan 

Ql °5en‘a ogólnej równowagi gospodarczej (Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen 
W Sewichts - art. 109) i stan klęski żywiołowej (Naturkatastrophestand - art. 35 i in.). Stany te, 
klęs^. . mniej lub bardziej wyraźny, reguluje około 50 przepisów Konstytucji. Na temat stanu 
stty zywiolowej i stanu wymagającego utrzymania lub przywrócenia porządku albo bezpieczeń- 
ir,, ^Publicznego por. P. Eichhorn, Besondere Formen der Zusammenarbeit von Bund und Ländern 
s 3g afastrophenfall und zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit, Frankfurt am Main 1998, 

19s PiS, or- «• Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie..., s. 100.
i87 pOr- L. Garlicki, Polskie..., s. 420.

°r- L. Garlicki, Polskie..., s. 420, F. Koja, Der Staatsnotstand..., s. 29.

Konstytucje niemiecka i hiszpańska zawierają regulacje stosunkowo szcze- 
lowe, co zapewne jest wynikiem doświadczeń związanych z dyktaturą. Kon- 
ytucja niemiecka dokonuje zróżnicowania postaci stanu nadzwyczajnego, 
teżnie od okoliczności194. W zakresie organizacji władz państwowych utrzy- 

.ąne są w zasadzie w mocy główne zasady ustrojowe. Z tym jednak zastrzeże- 
etn> że w przypadku niemożności działania Bundestagu i Bundesratu, prze- 
dziany został parlament kadłubowy (podobnie jak w konstytucji szwedzkiej 

p 9?4 roku)195. Szczegółowość jest również cechą większość konstytucji krajów 
Ur°Py Środkowej i Wschodniej196.

Stany nadzwyczajne nie są kategorią jednolitą ani z punktu widzenia wa- 
^dkow ich wprowadzenia, ani też z dopuszczalnych środków działania. Za 

ąsycZny uznać obecnie należy podział stanów nadzwyczajnych na stany czasu 
. Jdy (wojenny) i czasu pokoju (wyjątkowy). Pojawiają się również stany klęsk 

yiolowych i konieczności gospodarczej197. W doktrynie zaproponowano po- 
31 stanów nadzwyczajnych na pięć grup, w zależności od charakteru dobra 

bić Wne£°’ kt°re ma chronione. Ze względu na to kryterium można wyróż- 

ter* stany zagrożenia suwerenności państwowej, niepodległości i integralności 
ytorialnej (np. polski stan wojenny, niemiecki stan obrony),
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• stany zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa (np. niemiecki stan 
zagrożenia egzystencji lub wolnościowego demokratycznego ustroju związki 
lub kraju),

• stany szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa, spokoju i porządku Pu' 
blicznego (stan wyjątkowy na gruncie Konstytucji marcowej 1921 r.),

• stany klęsk żywiołowych (przewidziane m.in. przez konstytucje niemieC' 
ką i polską),

• stany szczególnego zagrożenia gospodarki (regulowane przez konstytucji 
RFN, brytyjski Emergency Powers Act z 1920 r., fińską ustawę o stanie nad' 
zwyczajnym ochrony bytu ludności i gospodarki narodowej)198.

198 Por. S. Gebethner, Stany..., s. 12-16.
199 Dyktaturę konstytucyjną przewiduje, o czym była już mowa, konstytucja francuska. Dyktatu 

ra taka została wprowadzona w czasie kryzysu algierskiego w 1961 roku. Konstytucja francusk9 
nie dopuszcza żadnych mechanizmów kontroli parlamentarnej w stanie konieczności. Jest to sfcf9 
zastrzeżona do wyłącznej kompetencji sądownictwa administracyjnego (Rady Stanu).

200 Por. L. Garlicki, Polskie..., s. 420.
201 W prawie polskim stan nadzwyczajny po raz pierwszy został uregulowany w dekrec,e 

z 2 stycznia 1919 roku (Dz. P.K.P. nr 17, poz. 41). Na podstawie tych przepisów stan wyjątko*- 
wprowadzała na okres do 3 miesięcy w każdej miejscowości Rada Ministrów, na wniosek Ministr9 
Spraw Wewnętrznych. W czasie stanu nadzwyczajnego Minister Spraw Wewnętrznych lub na! 
zwyczajny komisarz mógł wydawać rozporządzenia wyjątkowe oraz, w indywidualnych sprawach’ 
mógł zarządzać rewizje, czasowe internowanie, zakaz odbywania wieców i zgromadzeń, konfiskat 
wydawnictw i zamknięcie drukami. W stanie wyjątkowym dopuszczalne było użycie wojska (rozp0 
rządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 1919 r.) oraz utworzenie sądów doraźnych. Stan wyjątk0 
wy, na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia, został wprowadzony już kilka dni późmO’ 
w czasie zamachu pik. Januszajtisa. Kolejna regulacja - ustawa z dnia 25 lipca 1919 roku o zape"' 
nieniu bezpieczeństwa Państwa i utrzymaniu porządku publicznego w czasie wojny (Dz. P.P.P- 
61, poz. 264) nie używała określeń stan nadzwyczajny lub wyjątkowy i nie można jej było stoso*®1" 
w czasie pokoju; stanowiła też podstawę do upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wyó® 
nia wielu rozporządzeń wyjątkowych w okresie od sierpnia 1919 do maja 1921 r. Kolejnym akte1® 
prawnym upoważniającym do nadzwyczajnych działań organy władzy wykonawczej był usta*9 
z dnia 1 lipca 1920 roku o utworzeniu Rady Obrony Państwa (Dz. U. nr 53 poz. 327). Na podsta*‘e 
tej ustawy w dniu 6 sierpnia 1920 roku Rada Obrony Państwa wydała rozporządzenie w przedm10 
cie ustanowienia stanu oblężenia (Dz. U nr 69, poz. 460). Stan oblężenia nie był wprowadzał1' 
żadnym specjalnym aktem prawnym. Obowiązywał na danym terenie od chwili przekazania władz- 
gubernatorowi wojskowemu. Gubernator oprócz „klasycznych” kompetencji nadzwyczajnych pos>9 
dał również kompetencje do wysiedlania ludności, niszczenia lub usuwania wszystkiego, co mógł0*1'

Klasyfikacja powyższa nie jest rozłączna w tym sensie, że w poszczególnych 
systemach prawnych jedną nazwą określa się różne rodzaje stanów nadzwY' 
czajnych. Dotyczy to w szczególności stanu wyjątkowego, który może byc’ 
w zależności od przyczyn wprowadzenia, zaliczony zarówno do grupy drugie! 
jak i trzeciej, a niekiedy nawet (polska konstytucja lipcowa 1952 r.) czwartej.

Mimo iż wszystkie regulacje zakładają w czasie stanu nadzwyczajneg° 
wzmocnienie egzekutywy do dyktatury konstytucyjnej199 włącznie, w większość1 
przypadków prawo przewiduje stosunkowo istotne środki kontroli sprawowanej 
przez władzę ustawodawczą. Parlamentowi często powierza się wprowadzeni 
danego stanu lub zatwierdzenie jego wprowadzenia. W sposób wyraźny wsk^' 
zywana jest również sfera wyłączona od ingerencji prawodawstwa nadzwyczaj' 
nego200.

Konstytucja RP, w rozdziale XI, przewiduje trzy rodzaje tych stanów: 
jenny, wyjątkowy i klęski żywiołowej201. Niezależnie od pewnych odmienność1
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^t^ud •tu . niac prowadzenie działań wojennych lub ułatwiać działania nieprzyjaciela. Pierwszą konsty- 
(j regulacją stanu nadzwyczajnego był przepis art. 124 Konstytucji marcowej 1921 roku (Dz. 
nifi8r ^4, P°z- 267). Stan nadzwyczajny mógł być wprowadzony przez Radę Ministrów, za zezwole- 
ty Prezydenta RP, podczas wojny lub groźby jej wybuchu oraz w przypadku rozruchów we- 

rznych lub rozległych knowań o charakterze zdrady stanu, zagrażających „Konstytucji Pań- 
dor>8 bezpieczeństwu obywateli”. W czasie stanu wyjątkowego lub stanu wojny Konstytucja 
k0 zczala derogację wolności osobistej, nietykalności mieszkania, wolności prasy, tajemnicy 

₽°ndencji, prawa koalicji, zgromadzania się i zawiązywania stowarzyszeń. Wprowadzenie 
Sei/ a®dzwyczajnego zostało poddane bardzo rygorystycznej kontroli parlamentu (łącznie z zapi- 
Sej^lz w przypadku zarządzenia stanu nadzwyczajnego dla obszaru większego niż województwo, 
'v*ednZ^.'erał „automatycznie w ciągu dni 8 od ogłoszenia zarządzenia celem powzięcia odpo- 
g0 leJ decyzji"). Jednocześnie, ustrojodawca nakazał doprecyzowanie zasad stanu nadzwyczajne- 
Wpr Ustawach o stanie wyjątkowym i o stanie wojennym. Na podstawie regulacji konstytucyjnej 
krQt°'Vadzon° stan nadzwyczajny trzykrotnie - po zabójstwie Prezydenta Narutowicza oraz dwu- 
W e w czasie zamachu majowego 1926. Delegacja konstytucyjna została wykonana dopiero 
o s. 8 r°ku, kiedy to Prezydent RP wydał dwa rozporządzenia z mocą ustawy: z dnia 16 stycznia - 
pOz le wojennym (Dz. U. nr 8, poz. 54) i z dnia 16 marca - o stanie wyjątkowym (Dz. U. nr 32, 
tyi^ Regulacja rozporządzenia nie odbiegała praktycznie od zapisów konstytucyjnych. Może 
ty z wyjątkiem możliwości wprowadzenia sądów doraźnych i upoważnienia Ministra Spraw 
I935 ^trznych do wydawania wyjątkowych rozporządzeń i zarządzeń. Konstytucja kwietniowa 
®tan F°^U ®Z' U- nr 30, P°z- 227) regulacji stanu zagrożenia Państwa poświęcała rozdział XII. 
zajst wyWkowy mógł być wprowadzony przez Radę Ministrów za zezwoleniem Prezydenta RP, po 
Zost 81eniu takich samych zagrożeń, jakie przewidywała Konstytucja marcowa. Znacznie osłabiona 
cząjn 8 kontrola parlamentu, który mógł skutecznie sprzeciwić się wprowadzeniu stanu nadzwy- 
Hie tylko wówczas, gdy taką wolę wyraził zarówno Sejm, jak i Senat. Konstytucja kwietniowa 
Woś^8W*era^a przesłanek ani katalogu praw, które mogły być ograniczane, a tylko ogólnie możli- 
ją£ j^8^ Przew>dywała. W przypadku stanu wojennego nastąpiło bardzo istotne wzmocnienie i tak 
z silnej pozycji Prezydenta RP, który otrzymał kompetencję do wydawania dekretów
oj,. ustawy, bez upoważnienia parlamentu, przedłużenia kadencji parlamentu, otwierania, 

8nia * zamykania jego sesji. Konstytucja kwietniowa przewidywała również istnienie parla- 
W0(j U kadłubowego. Wprowadzenie stanu wojennego nie podlegało kontroli parlamentarnej. Usta- 
W 19g^St'V0 zwykle zostało dostosowane do nowych unormować konstytucyjnych odpowiednio, 
Ust r°ku ~ ustawa o stanie wyjątkowym (Dz. U. nr 17, poz. 108) oraz w czerwcu 1939 roku - 
W °. stan>e wojennym (Dz. U. nr 57, poz. 366). Uregulowania dotyczące stanu wyjątkowego 
W ro esie ograniczenia swobód obywatelskich tylko nieznacznie różniły się od przewidzianych 
tenCjj gżeniu z 1928 roku. Ustawa przewidywała natomiast możliwość przekazywania kompe- 
1 ^l.adz oywilnych dowódcom wojskowym. Na podstawie powołanych wyżej ustaw w dniu 
Pre^>8 1939 roku Rada Ministrów wprowadziła stan wyjątkowy, a jeszcze tego samego dnia 
czg; ent RP zarządził stan wojenny. Po II wojnie światowej regulacje dotyczące stanów nadzwy- 
r°ku zaw'erala dopiero Konstytucja z 1952 roku (Dz. U. z 1973 r., nr 7, poz. 36 ze zm.). Aż do 
stąnu a8z Przepisy Konstytucji lipcowej przewidywały możliwość wprowadzenia tylko jednego 
'V°ienńla^ZW^CZaine®° " stanu wojennego. Zgodnie z art. 33, Rada Państwa mogła wprowadzić stan 

na części lub na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymagał tego 
brąiju na obronność lub bezpieczeństwo państwa. Na podstawie tego przepisu, mimo oczywistego 
z Przesłanek oraz niemożności działania w czasie sesji Sejmu poprzez wydawanie dekretów 
tr2y 5 o^awy, Rada Państwa wydała w dniu 12 grudnia 1981 r. dekret o stanie wojennym oraz 
sądó^nne’ dotyczące postępowania doraźnego oraz przekazania niektórych spraw do właściwości 
czeń z^'V°Jsk°wych oraz o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykro- 
duia . szystkie publikowane w Dz. U. nr 29). Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 dekretu, następnego 
Wszy j5zynaimniej formalnie) Rada Państwa podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego. 
r°ku 16 cztery wyżej wspomniane dekrety zostały zalegalizowane ustawą z dnia 25 stycznia 1982 
**staw Szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego (Dz. U. nr 3, poz. 18). Na mocy 
beg0 y z dnia 20 lipca 1983 roku, do Konstytucji wprowadzono kolejną odmianę stanu nadzwyczaj- 
Ptzy jS^8n wyjątkowy, który mógł zostać zarządzony przez Radę Państwa lub w wyjątkowych 

kach przez jej Przewodniczącego, jeżeli zagrożone zostało wewnętrzne bezpieczeństwo 
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w odniesieniu do poszczególnych typów, całość regulacji opiera się na siedmi" 
podstawowych zasadach* 202:

.«I 
państwa, lub w razie klęski żywiołowej (art. 33 ust. 3). W dniu 5 grudnia 1983 roku Sejm wy0 ., 
ustawę o stanie wyjątkowym (Dz. U. nr 66, poz. 29 ze zm.). Na temat poszczególnych reguł®1-'1 
dotyczących stanów nadzwyczajnych por. Z. Cybichowski, Stan wojenny i tegoż autora Stan wyjo1' 
kowy [w:] Z. Cybichowski (red.) Encyklopedia..., s. 979-982, A. Chmurski, Nowa konstytucja, 
szawa 1935, s. 115-117, J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie..., s. 1"^ 
-113, S. Gebethner, Stany..., passim, A. Cieszyński, Stany nadzwyczajne w prawie konstytucyjny1^ 
doby II Rzeczypospolitej [w:] T. Jasudowicz (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnycn' 
Toruń 1997, s. 115-136, M. Róg, Stan wojenny w prawie i praktyce PRL [w:] T. Jasudowicz (r®^’ ’ 
Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, Toruń 1997, s. 137-147; Stan wojenny w PRL 19° 
dyskusja panelowa [w:] T. Jasudowicz (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, Tor06 
1997, s. 159-176. Specyficzną argumentację przemawiającą za legalnością stanu wojennego 19 , 
roku prezentuje T. Malicki, Stan wyższej konieczności państwa, Myśl Wojskowa 1982, nr 5, s. 38-^ 
- ditto. Przegląd Obrony Terytorialnej Kraju 1982, nr 2, s. 5-12.

202 Naturalnie większość z tych zasad odnosi się również do działania władzy publicznej w sy4“
acji, w której brak zagrożeń uzasadniających wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. f

203 Por. A. Szewc, Stany nadzwyczajne a wolność i prawa człowieka i obywatela [w:] G. 
(red.), Stany Nadzwyczajne i Zarządzanie Kryzysowe. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, pra^ 
i informatyczne, b.m.w., s. 7.

204 Por. L. Garlicki, Polskie..., s. 423—424.
205 Tak W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002, s. 75-76.
206 Tak L. Garlicki, Polskie..., s. 422, K. Wojtyczek, Granice..., s. 250.

• wyjątkowości,
• legalności,
• proporcjonalności,
• celowości,
• tymczasowości (tzw. warunek quantum satis203),
• ochrony podstaw systemu prawnego,
• ochrony organów przedstawicielskich204.
Zgodnie z przepisem art. 228 ust. 1 Konstytucji, stan nadzwyczajny moze 

być wprowadzony tylko w przypadku „szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykle 
środki konstytucyjne są niewystarczające” (zasada wyjątkowości). Z taki"1 
brzmieniem przepisu związane są jednak pewne kontrowersje. W szczególność' 
chodzi o to, czy o szczególnym zagrożeniu można mówić dopiero, gdy zwyk}e 
środki konstytucyjne są niewystarczające? Możliwa jest bowiem interpretacji 
językowa, prowadząca do wniosku, iż ustrojodawca przewidział kumulatywne 
istnienie dwóch odrębnych przesłanek205 206. Musi więc zaistnieć szczególne zagt0' 
żenie. Ale taka sytuacja nie oznacza jeszcze możliwości wprowadzania stan0 
nadzwyczajnego. Stan ten może być bowiem wprowadzony tylko w przypadki 
kwalifikowanego szczególnego zagrożenia. Cechą kwalifikującą w tym przy" 
padku jest wyczerpanie wszelkich możliwych form działania przewidziany0}1 
w Konstytucji i ustawach. Wydaje się, że przedstawione wyżej rozumowani® 
jest jednak nieuprawnione. Stan zagrożenia to pewien proces, w trakcie któreg0 
organy władzy stosują zwykłe środki działania w celu usunięcia zagrożeń- 
Osiągnięcie przez zagrożenie stanu, w którym zwykłe środki są niewystarczaj^' 
ce powoduje, że zagrożenia te nabierają charakteru szczególnego. I dopier° 
w tej sytuacji uzasadnione jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego206.

Zasada legalności odnosi się do wspomnianego wyżej modelu regulacji. P^' 
skie rozwiązanie konstytucyjne zakłada bowiem, iż „stan nadzwyczajny moze
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Wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które 
atega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości” (art. 228 ust. 2 Kon- 
ytUcji). Taki zapis uniemożliwia w zasadzie wprowadzenie stanu nadzwy- 
Jftego bez stosownej regulacji ustawowej207.

29BWreszcie> zasada legalności ma obejmować również zapisaną w ust. 4 art. 
8 Konstytucji możliwość „wyrównywania strat majątkowych wynikających 

ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i oby- 
tela”. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, iż ten aspekt zasady legalności 

0- tria charakteru bezwzględnego208. Ustrojodawca zdecydował się bowiem na 
p Oanie decyzji co do wydania stosownych przepisów ustawodawcy zwykłemu, 

określenia wymaga, iż ta fakultatywność regulacji dotyczyć może wyłącznie 
Nagrodzenia za szkody spowodowane działaniami legalnymi, ponieważ od- 

ą 16dzialność za działalność nielegalną ma charakter bezwzględny i, na mocy 
•77 ust. 1 Konstytucji, nie podlega żadnym ograniczeniom.

^¿godnie z zapisaną w art. 228 ust. 5 Konstytucji zasadą proporcjonalności, 
D 'ałania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą od- 
U ladać stopniowi zagrożenia”. Należy zwrócić uwagę, iż przepis ten jest nie- 

rzebny, gdyby brać pod uwagę wyłącznie działania wkraczające w sferę 
w i wolności jednostki. W tym bowiem przypadku zastosowanie znajdzie 

ą0- P* s art- 31 ust. 3 Konstytucji, nakazujący stosowanie zasady proporcjonal- 
,C1 w każdej sytuacji, w której następuje ingerencja. A zatem, uznając racjo- 

hain°Sd ustr°j0(lawcy, należy odnieść nakaz podejmowania działań proporcjo- 
lftych do zagrożenia, przede wszystkim do tych przypadków, w których na- 

t'PuJą zmiany w organizacji władzy publicznej, przesunięcie kompetencji itp.
p^ada proporcjonalności znajduje swoje zastosowanie również w przypadku 
p ®P!sów regulujących miejscowy zakres obowiązywania stanów nadzwyczaj- 

h- W zależności od rozmiarów zagrożenia, każdy ze stanów nadzwyczajnych 
lite^e bowiem wprowadzony na całym lub na części terytorium Rzeczpospo- 

^asada celowości, zgodnie z którą jedynym celem działań podejmowanych 
fiihtari^e na(lzwyczajnym ma być jak najszybsze „przywrócenie normalnego 
z pJCci°nowania państwa” (art. 228 ust. 5 in fine Konstytucji), stanowi jedną 
Są(j arancji uniknięcia wprowadzenia dyktatury w jakiejkolwiek formie. Z za- 
dz ą.Celow°ści związana jest zasada tymczasowości, dopuszczająca wprowa- 

e^e stanu nadzwyczajnego tylko na czas oznaczony.
sta CZasie s*' anu nadzwyczajnego zakazane jest wprowadzanie zmian do pod- 

°'vych aktów normatywnych, których materia jest szczególnie „wrażliwa”.

•Ki 7 Tj
aoj Or- L. Garlicki, Polskie..., s. 423.

kty 0 obowiązku wyrównania strat wynikających z ograniczenia praw i wolności należy odróżnić 
Wyj . e Pomocy dla ofiar klęski żywiołowej. Jak stwierdza Trybunał Konstytucyjny, w cytowanym 
*>ad Ustanowieniu z dnia 6 marca 2001 roku, „ustawowe unormowanie problematyki stanów 
W t^ajnych może obejmować kwestie udzielania pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Decyzja 

Z®kresie należy do ustawodawcy, wobec czego w tym miejscu wskazać jedynie należy, że 
tii6tJi Zaistnienie zdarzenia, mającego charakter klęski żywiołowej, nie jest równoznaczne z nałoże- 
tlytjj Państwo bezwzględnego obowiązku udzielenia pomocy materialnej osobom poszkodowa- 
Heg0 wyniku działania sil przyrody. O tym, czy i jakie działania zostaną podjęte celem material- 
c^ar 7SParc*a  poszkodowanych obywateli, mogą, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, decydować 

i rozmiary klęski, a także dotkliwość jej skutków oraz liczba osób poszkodowanych". 
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Zakazana jest więc zmiana Konstytucji oraz ordynacji wyborczych i usta'*?  
o wyborze Prezydenta RP (art. 228 ust. 6 Konstytucji). Aby nie dopuścić 
wprowadzania jakichkolwiek niedemokratycznych instytucji prawnych „boc^' 
nymi drzwiami”, ustrojodawca zakazał również zmiany ustaw o stanach 
zwyczajnych. Niedozwolone jest ponadto, z wyjątkiem stanu wojennego, narü' 
szanie monopolu ustawodawczego parlamentu (zasada ochrony podstaw syste' 
mu prawnego)209.

209 Por. L. Garlicki, Polskie..., s. 424.
2,0 Wydaje się, że powyższe założenie jest zbyt optymistyczne.

Stan nadzwyczajny zazwyczaj uniemożliwia normalne przeprowadzenie 
borów do organów przedstawicielskich (parlamentu i organów stanowiący0^ 
jednostek samorządu terytorialnego) oraz poprzedzającej te wybory kampa1^1 
wyborczej. Z tych też powodów, zgodnie z przepisem art. 228 ust. 7 Konstytuc]1, 
kadencja dotychczasowych organów przedstawicielskich ulega przedłużeni^ 
a wybory mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 90. dni od zakończeni9 
stanu nadzwyczajnego. Dopiero po upływie owych 90. dni, a zatem w założe' 
niach, po powrocie do względnej normalności210, możliwe jest również przepi0' 
wadzenie referendum ogólnokrajowego. Ponieważ stany nadzwyczajne moffl 
być wprowadzone na części terytorium państwa, ustrojodawca, jak najbardziej 
zasadnie, z punktu widzenia proporcjonalności ograniczeń, uznał, iż nie u19 
powodów dla zakazu odbywania wyborów do organów samorządu terytorialne^0 
(a właściwie, poprawniej — organów jednostek samorządu terytorialnego) & 
terenach, na których stanu nadzwyczajnego nie wprowadzono. Rozwiązanie t0 
jest jednak bardzo niepraktyczne przy założeniu, iż kadencja organów wszyst' 
kich jednostek samorządu terytorialnego rozpoczyna się i kończy w tym samy111 
dniu. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego może więc spowodować uksztah0' 
wanie modelu, w którym wybory w poszczególnych częściach państwa będą 510 
odbywały w różnych terminach.

Jak już wyżej stwierdzono, jedynie stan wojenny może być wprowadzony be2 
ograniczeń czasowych, co zresztą jest oczywiste i wynika z charakteru tego st»' 
nu. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas oznaczony nie dłuższy n’2 
90 dni, z możliwością przedłużenia jeden raz na czas oznaczony nie dłuższy 1112 
60 dni (art. 230 Konstytucji). Stan klęski żywiołowej można wprowadzić i19 
okres 30 dni, z możliwością przedłużenia (art. 232 Konstytucji).

Zróżnicowane są również przesłanki wprowadzenia poszczególnych stano1* 
nadzwyczajnych. W przypadku stanu wyjątkowego, ustrojodawca zdecydoW^1 
się na określenie dóbr prawnych podlegających ochronie. Zgodnie z przepise^ 
art. 230 ust. 1 Konstytucji, stan ten może być wprowadzony w razie zagrożeni9 
konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku Pu' 
blicznego.

W przypadku stanu wojennego ustrojodawca odwołuje się nie do dóbr chr°' 
nionych, a do źródeł zagrożenia. Stan ten może być wprowadzony w razie ze’ 
wnętrznego zagrożenia państwa (w tym przypadku wskazane jest jednak ró^' 
nież dobro chronione - państwo), zbrojnej napaści na terytorium RzeczypospoJ1' 
tej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do współ' 
nej obrony przeciwko agresji (art. 229 Konstytucji). Podobnie w przypadku st*'  
nu klęski żywiołowej. Stan ten może być wprowadzony w przypadku konieczn0' 
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ści ?cv (/^bieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszą- 
3 znamiona klęski żywiołowej (art. 232 Konstytucji).

U akie ukształtowanie przesłanek wprowadzenia poszczególnych stanów 
zwyczajnych uzasadnia wniosek, iż możliwe jest, przynajmniej teoretycznie, 

j °Wadzenie dwóch stanów nadzwyczajnych w tym samym czasie. Możliwa 
bowiem sytuacja, w której, na przykład, działania wojenne nie będą się 

s na terytorium Rzeczypospolitej, natomiast dojdzie do rozruchów naru- 
Hj .^cych porządek publiczny lub bezpieczeństwo obywateli. Podobna sytuacja 
p , e rownież być spowodowana zaistnieniem klęski żywiołowej. W takim przy- 
sta RU’ Zgodnie z zasad3 proporcjonalności, należałoby najpierw wprowadzić 
ą niniej dotkliwy dla jednostki (o mniejszym zakresie dozwolonej ingerencji), 
n etn> w pierwszym przypadku — wyjątkowy, w drugim - klęski żywiołowej. 
Wa^ Gr° wówczas, gdy możliwości działania w tym stanie nie przyniosą oczeki- 

ych efektów, zasadnym byłoby wprowadzenie odpowiednio stanu wojennego 
^Wyjątkowego.

ty Szczególne stany nadzwyczajne różnią się również trybem proklamacji. 
t^J^ypadku stanu wojennego i wyjątkowego rozporządzenie211 o jego wprowa- 
*23n1U wydaJe Prezydent RP, działając na wniosek Rady Ministrów (art. 229 
tp ...Ust- 1 Konstytucji). Przedłużenie stanu wyjątkowego na kolejny okres jest 
Zgod1We tylko za zgodą Sejmu (art. 230 ust. 2 Konstytucji). Polska Konstytucja, 

?le z wyżej przedstawionymi rozwiązaniami modelowymi, przewiduje da- 
WOjgld^Ce ®r°dki kontroli parlamentu w stosunku do aktu proklamującego stan 

1 stan wyjątkowy. Sejm może bowiem uchylić rozporządzenie Prezy- 
a bezwzględną większością głosów (art. 231 Konstytucji).

2ll g
Jedyne rozporządzenia uregulowane bezpośrednio w Konstytucji.

art- ust- 3 SKŻU, bardzo ciekawy z punktu widzenia poziomu techniki legislacyjnej, 
^i6czv ' *Z rozP°rz^dzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej ogłasza się w Dzienniku Ustaw 
"'Uściw, SP°'ltej Polskiej (sic!), a ponadto podaję do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia 
'*0 Prz • Woiew°dy, przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajo- 

yi^ty na danym obszarze.

kle Pełnie inne rozwiązanie ustrojodawca przewidział w przypadku stanu 
d2a 1 żywiołowej. Zgodnie z przepisem art. 232 Konstytucji, stan ten wprowa- 

drodze rozporządzenia (art. 228 ust. 2 Konstytucji), Rada Ministrów, 
tpp klęski żywiołowej może być przedłużany dowolną ilość razy, za zgodą Sej- 

' niosek z art. 232 zd. 2 Konstytucji). W tym przypadku ustrojodawca nie 
w ydował się nie tylko na ograniczenie liczby przedłużeń, jak ma to miejsce 
c2q ZyP&dku stanu wyjątkowego, ale nawet na ograniczenie dotyczące ozna- 
ąrf. ł»° czasu przedłużenia. Ograniczenie takie wprowadza natomiast przepis 

Ust. 1 SKŻU.
opr<°zP°rządzenia o wprowadzeniu poszczególnych stanów nadzwyczajnych, 

z Zwykłej publikacji, muszą - dodatkowo - zostać podane do publicznej 
3°Uiości (art. 228 ust. 2 in fine)212.

nie3ZePisy Konstytucji przewidują expresis verbis tylko jeden środek wzmóc- 
boty^ władzy wykonawczej w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, 
styj. Zy zresztą tylko stanu wojennego. Zgodnie z przepisem art. 234 Kon- 
Rzegj?1’ ieżeli w czasie trwania tego stanu nie może zebrać się Sejm, Prezydent 

ypospolitej, na wniosek Rady Ministrów i po uzyskaniu kontrasygnaty jej 
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Prezesa, może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, które podlegają z9’ 
twierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Należy zwrócić uwagę 1,9 
fakt, iż rozporządzenia te nie są źródłami prawa powszechnie obowiązująceg0, 
a jedynie przyznaję się im taki charakter. Zakładając racjonalność ustrojoda^' 
cy, należy uznać, iż rozróżnienie to powinno mieć istotne znaczenie. Żade° 
z przepisów Konstytucji nie pozwala jednak na ustalenie tego znaczenia. BY0 
może chodzi wyłącznie o wskazanie nadzwyczajnego charakteru rozporządza11 
z mocą ustawy.

Należy zauważyć, iż wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w żadnym pr^ 
padku nie daje podstaw do zawieszenia funkcjonowania działalności parłam^11 
tu oraz Trybunałów i sądów213. Niedopuszczalne jest również tworzenie sądó'' 
wyjątkowych oraz wprowadzanie trybu doraźnego214 * *.

213 Por. L. Garlicki, Polskie..., s. 425-429. ..
214 Możliwość taką Konstytucja przewiduje wyłącznie w przypadku stanu wojny (art. 175 Koi’’

tucji), którego nie należy utożsamiać ze stanem wojennym. Stan wojny jest bowiem instyt”
prawa międzynarodowego publicznego. Zgodnie z przepisem art. 116 Konstytucji, o stanie # 
decyduje Sejm, wyjątkowo Prezydent RP, jedynie w przypadku zbrojnej napaści na teryto^^j 
Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspop 
obrony przeciwko agresji.

Bardziej szczegółowa regulacja dotyczy drugiego rodzaju skutków, jakie m0 
gą być wynikiem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Ustrojodawca w spos° 
bardzo wyraźny określa granice ingerencji władzy w sferę praw i wolności je° 
nostki. W tym zakresie stosuje jednak dwie, różne od siebie, metody regulad1 
W przypadku stanu wojennego i stanu nadzwyczajnego posługuje się tzw. enu 
meracją negatywną i wskazuje prawa i wolności, których naruszać nie woln0’ 
W czasie stanu wojennego i stanu wyjątkowego (art. 233 ust. 1 Konstytucji) 
jest więc dopuszczalne ograniczanie wolności i praw określonych w następuj 
cych przepisach Konstytucji: art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obi 
watelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitar110 
traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp 0 
sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) ot9 
art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko). Wprowadzenie ograniczeń, w przypad^11 
pozostałych praw i wolności, zostało dopuszczone, naturalnie przy uwzględni 
niu wyżej wskazanych zasad, pod warunkiem wszakże, że nie będzie następ0 
wało wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodź 
nia społecznego, urodzenia oraz majątku (zakaz dyskryminacji).

Zupełnie inny model regulacji, co pośrednio wskazuje również na inny cb9 
rakter prawny, został przyjęty w odniesieniu do ograniczeń prawa i wolno5 
w stanie klęski żywiołowej. W tym przypadku ustrojodawca wyraźnie wskazuj^ 
jakie prawa i wolności mogą być ograniczone. Zalicza do nich (art. 233 ust-/. 
Konstytucji) prawa i wolności określone przez Konstytucję w art. 22 (woln° 
działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nie119 
ruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na tetj 
torium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 
(prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do be2 
piecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wyP 
czynku). Ta odmienność regulacji prowadzi do wniosku, iż o ile w przypad*  
stanu wojennego i wyjątkowego uprawnione jest domniemanie dopuszczalno90
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graniczeń, o tyle w przypadku stanu klęski żywiołowej domniemywać należy 
azu takich ograniczeń.

cał ależ* jednak podkreślić, iż regulacja stanów nadzwyczajnych nie zawiesza 
°sci regulacji konstytucyjnej w zakresie praw i wolności jednostki. Wyżej 
Kazane przepisy należy bowiem interpretować wyłącznie jako rozszerzenie 

^,nic ingerencji. A zatem, dopuszczalne jest ograniczanie praw i wolności, na 
ky-°re konstytucja zezwala w sytuacji normalnej. Nie zmieniają się również 

" eria oceny dopuszczalności ingerencji. Ustrojodawca pozwala natomiast na 
WviUSZen’e ist°ty> a nawet zawieszenie niektórych praw. W przypadku stanu 
^/lĄtkowego i stanu wojennego dotyczy to wszystkich praw i wolności, z wyjąt- 
dot ^yżej wymienionych. Natomiast w przypadku stanu klęski żywiołowej 
st ;Czy to tylko praw i wolności wymienionych w przepisie art. 233 ust. 3 Kon- 
iy tucjizi5

217 Jak 4'2'
wyżej wskazano, odrębną regulację stanu klęski żywiołowej, i to raczej szczątkową, 

ais p8 ^Iko konstytucja RFN.
r- J. Stembrowicz, Z problematyki etanu nadzwyczajnego w prawie..., s. 95.

st^°dsumowując konstytucyjną regulację stanów nadzwyczajnych, należy 
2 *erdzić, iż w zasadzie, w zakresie granic dopuszczalnej ingerencji, jest ona 
p na z zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi przez Rzeczpospolitą. 
g0 ne rozbieżności (np. w zakresie prawa do podmiotowości) nie mają większe- 
PofZllaCZenia ze wz£lędu na pozycję zobowiązań międzynarodowych w polskim 

z3dku prawnym. Ponieważ szczegółowe zasady ograniczenia praw i wolności 
®rt^ uregulowane w ustawach, zapisy owych ustaw, ze względu na treść 

ust. 2 Konstytucji, muszą być zgodne z tymi zobowiązaniami.
Pie 6Wrie wątpliwości wzbudza jednak regulacja stanu klęski żywiołowej. Po 
'vPr'VSZe’ Za C0 najmniej wątpliwe należy uznać przyznanie kompetencji do jego 
pr °'Vadzenia Radzie Ministrów. Wydaje się, że nie ma żadnych racjonalnych 

pS>anek za takim rozwiązaniem przemawiających216.
ty ° drugie, należy rozważyć, czy regulacja stanu klęski żywiołowej jest 
Hiąg? e Potrzebna217. Prawo polskie w chwili obecnej przewiduje liczne działa- 
zVci ?stęPne władzy publicznej, które mogą być stosowane w celu ratowania 

1 zdrowia ludzkiego, w sytuacji normalnej, zgodnie z zasadami konstytu- 
się Problemem jest tylko rozproszenie regulacji. W tym kontekście wydaje 
rn0£Ze reSulacja stanu klęski żywiołowej jest uzasadniona tylko ze względu na 
i r dokonania pewnych, ograniczonych zresztą, zmian w organizacji

Kładzie kompetencji władzy wykonawczej.
stąn Kkolwiek problematyka stanów nadzwyczajnych, jak wyżej stwierdzono, 
st Przedmiot zainteresowania, przede wszystkim, doktryny prawa kon- 
WyiU^nego, ma ona również istotne znaczenie dla prawa administracyjnego, 
ty ^lennictwie wyrażono nawet pogląd, iż stan klęski żywiołowej, który 
tyar °znieniu od stanu wyjątkowego i wojennego jest wywołany naturalnymi 

Unkami życia, jest instytucją prawa administracyjnego218.

p
2<s b°r' K- Wojtyczek, Granice..., s. 258.
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Do przeciwnych wniosków dochodzili klasycy prawa administracyjnego. 0tto 
Mayer wprost stwierdzał, że stanu konieczności państwowej w ogóle nie możn0 
zaliczać do domeny administracji219.

219 Należy jednak zauważyć, iż jedyną przesłanką, która do tego wniosku doprowadziła Mayef
była instytucja rozporządzeń wyjątkowych (do tego bowiem ograniczała się regulacja usta*0 ■ 
w tym czasie). O. Mayer twierdził, iż rozporządzenia takie zastępują ustawę A zatem, muszą 
zaliczone do domeny ustawodawstwa. W konsekwencji, biorąc pod uwagę definicję Wielkiej Res^1- 
należy uznać, iż nie mogą one być zaliczone do sfery administracji. Por. O. Mayer, Deutsch#" 
s' n-12'.......................................................................................................... .

220 F. Koja twierdzi, że stan wyższej konieczności (policyjnej) rożni się od stanu nadzwyczajny 
ilościowo, ale nie jakościowo. W obu przypadkach chodzi bowiem o niebezpieczeństwo dla caly 
porządku prawnego lub jego szczególnie istotnej części. Por. F. Koja, Der Staatsnotstand..., s- '
i cyt. tam literatura.

221 Por. L. Wiśniewski, Stany nadzwyczajne w projekcie nowej Konstytucji RP [w:] T. Jasudo'*1 
(red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, Toruń 1997, s. 153.

Poglądu tego nie sposób jednak podzielić220. Skoro bowiem wprowadzeń10 
jednego ze stanów nadzwyczajnych prowadzi do przebudowy oraz wzmocnień13 
władzy wykonawczej, poszerzenia granic ingerencji w sferę praw i wolnosc* 
jednostki, przekształceniu ulega również prawo administracyjne i to zarówn0 
w zakresie norm organizacyjnych, materialnych, jak i proceduralnych.

Po pierwsze, zmiana organizacji władzy publicznej w kierunku wzmocnień10 
władzy wykonawczej to również, a może przede wszystkim w obecnym stan10 
prawnym, zmiana organizacji administracji publicznej. Stan nadzwyczajny 
zmienia warunki funkcjonowania i stawia przed administracją publiczną zu' 
pełnie nowe zadania.

Po drugie, z poszerzeniem granic ingerencji idzie w parze przyznanie adm1' 
nistracji publicznej (jej poszczególnym organom) nowych form działania, kt°' 
rych podjęcie w normalnej sytuacji jest niemożliwe.

Należy jednak pamiętać, że wyżej wskazane zmiany nie są związane z zai0t' 
nieniem klęski żywiołowej lub innego zagrożenia, a wyłącznie z formalny111 
ogłoszeniem stanu nadzwyczajnego. I w tym miejscu pojawia się chyba próbie01 
najistotniejszy. W chwili obecnej, wobec braku ustawy o działaniu administra0!1 
publicznej w czasie (a nie w stanie) klęski żywiołowej, może istnieć bardzo sil^0 
pokusa wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nawet w przypadku niespełnień10 
przesłanek konstytucyjnych. Wskazane wyżej ułomności regulacji nie dają 
starczających gwarancji, pozwalających na usunięcie obaw co do możliwos01 
takiego działania. Wszak Rada Ministrów jest w tej sytuacji iudex in re sU°' 
Skoro stan klęski żywiołowej jest pomyślany jako ułatwienie dla podejmowan10 
działań przez organy władzy wykonawczej, rzeczą naturalną będzie skorzys00 
nie z tych ułatwień221. Z tego też powodu koniecznie trzeba podkreślić, że ogł°' 
szenie stanu klęski żywiołowej nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na W0 
runki zaistnienia stanu wyższej konieczności. Nigdy bowiem nie zwalnia adm1. 
nistracji publicznej od ustalenia, czy w każdej konkretnej sytuacji faktyczni 
dobra prawne są zagrożone w stopniu uzasadniającym interwencję, a podjęć 
działania - proporcjonalne do zagrożenia. Co najwyżej, w przypadku wpro^0 
dzenia stanu nadzwyczajnego, działania administracji publicznej, uzasadniope 
stanem wyższej konieczności, są częstsze, ale zależność ta ma charakter statY 
styczny, a nie materialnoprawny.



Rozdział 2

ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
W CZASIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

^. Organizacja administracji publicznej ma podstawowe znaczenie z punktu 
tyw2enia efektywne? ° wyk°nywania zadań, jakie stawia przed nią prawo pozy- 

be. To od organizacji zależy, czy administracja będzie w stanie skutecznie 
hie°n^ jednostkę przed skutkami klęski żywiołowej. Jednocześnie, analizowa- 
jej6 f°rrn działania tej administracji bez choćby krótkiego scharakteryzowania 

struktury zubaża analizę i może prowadzić do opacznych wniosków. Przed- 
stg lenie tych form, bez wskazania, w jakich układach organizacyjnych są one 

°Wane, nie jest po prostu możliwe. 
ystem organów administracji publicznej, do zadań których należy ochrona 

tą • biebezpieczeństwami wynikającymi z zaistnienia klęski żywiołowej, opie- 
,na dwóch filarach. Z jednej strony - do realizacji zadań w tym zakresie 

°wiązane są podmioty administracji publicznej o właściwości ogólnej 
ty^^ibio, powiecie, województwie. Drugim filarem systemu jest wyspecjalizo- 

1^ .aParat administracyjny, który posiada środki, wiedzę i umiejętności po- 
hiąi ^Ce na Podjęcie konkretnych działań w sytuacji bezpośredniego zagroże- 
j^.’ ^przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, system ten nie ulega 
hą 6muś zasadniczemu przekształceniu w tym sensie, iż nie jest tworzona żad- 
Or ZuPełnie nowa struktura administracyjna, która przejmuje kompetencje 
stą n°W działających w „normalnej” sytuacji. Zgodnie z art. 7 SKŻU, w czasie 
tyciU klęski żywiołowej organy władzy publicznej działają w zasadzie w do- 
cycjiC.Zasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługują- 
sje “b kompetencji. Pewne, jak się wydaje dosyć zasadnicze, zmiany w zakre- 

Podległości organizacyjnej, które w tym przypadku następują, zostaną omó- 
°be poniżej.

bie nakza rozwiązań prawnopozytywnych musi być poprzedzona zdefiniowa
ny bi podstawowych pojęć. Uwzględniając wskazany wyżej system organizacyj- 
gą^na^e^y dojść do wniosku, że podstawowego znaczenia nabierają pojęcia or- 
sk władzy administracji ogólnej, jako organu właściwego dla zapewnienia 
r0l eczności działań administracji, oraz zespolenia, która odgrywa największą 

pW organizacji administracji czasu klęski żywiołowej.
Wjj^^'ybdzenie akcji zwalczania klęski żywiołowej polega na swoistym „roz- 
czen^lu * „zwijaniu” układu decyzyjno-koordynacyjnego, więc podstawowe zna- 

le biają również procedury uzgadniania działań i przekazywania kompe-

1 pOr' Ed. Ura, Prawne..., s. 269-270. 
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tencji2. Mechanizm ten zostanie przedstawiony według kryterium terytorialni' 
go, zmodyfikowanego zakresem kompetencji na poszczególnych szczeblach 
ministracji.

2 Por. J. Płoskonka, Powszechny system ochrony ludności w koncepcji reformy administracyJ^ 
kraju [w:] S. Wilczkowski, B. Dominowska (red.), Powszechny system ochrony ludności, Warsz® 
1998, s. 2.

3 Por. B. Kosowski, Miejsce..., s. 17.
4 Por. J. Zarzycki, Bezpieczeństwo..., s. 38.
5 Por. Z. Leoński, Istota..., s. 351.
6 Por. J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, Instytucje państwa w stanach kryzysu, Samorząd Tery1

rialny 1998, nr 5, s. 19.

2.1. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI
W CZASIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Jak stwierdzono wyżej, działalność administracji publicznej w czasie klęs^1 
żywiołowej stanowi część większego zakresu działania władzy publicznej, okre 
ślanego mianem bezpieczeństwa publicznego. Badając prawo pozytywne w ty1” 
zakresie, należy dojść do wniosku, że przyjmuje ono za podstawowe rozróżni” 
nie podział zagrożeń na zagrożenie czasu wojny i czasu pokoju. W konsekwe” 
cji, w znaczący sposób wpływa to na funkcjonowanie istniejącego systemu bez 
pieczeństwa3. Przyjmując, że klęskę żywiołową zalicza się do tej drugiej grup)’ 
należy zauważyć, że od II wojny światowej widoczna jest tendencja włączam” 
do systemu reakcji na klęskę żywiołową wszystkich podmiotów państwowy^’ 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych4. Rozwiązanie to samo w sobi” 
wydaje się dość dobre — wszak dokonuje się konsolidacji sił i środków w cel11 
ochrony wartości najcenniejszych. Trzeba jednak pamiętać, że ogólna nora13’ 
na mocy której wszystkie podmioty są zobowiązane do włączenia się, w wi?^ 
szym lub mniejszym stopniu, w walkę ze skutkami klęski żywiołowej, nigdy 
będzie wystarczająca, ponieważ na podstawie normy ogólnej stworzyć możn” 
jedynie „pospolite ruszenie”, które nie będzie w stanie walczyć z żadną klęs^ 
żywiołową. Przede wszystkim należy dążyć do maksymalnego normatywnej 
określenia więzi pomiędzy poszczególnymi stopniami i częściami administruj1 
publicznej oraz dokładnego określenia szczegółowych zadań i kompetencji. Sys 
tern organizacyjny nie może opierać się wyłącznie na ogólnych normach zad” 
niowych. Należy stworzyć strukturę, dla której klęska żywiołowa nie będz1” 
niczym nieoczekiwanym lub nadzwyczajnym. Stworzenie takiej struktury m11®1 
opierać się na kilku podstawowych zasadach.

Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku klęski żywiołowej, dobitniej niż w J” 
kiejkolwiek innej sferze działania administracji publicznej, występuje konie”2 
ność współdziałania i współpracy5. Istotna jest również forma tego współdziel” 
nia. Z punktu widzenia zasad organizacji administracji należy zauważyć, $ 
w czasie klęski żywiołowej istnieje naturalna tendencja do wzrastania podległ” 
ści pionowej6 *. Pojawiają się silne tendencje centralistyczne. Jest to s 
ne charakterem wymaganych od administracji działań. Jak podnosi .. 
trynie, decentralizacji nie stosuje się w sprawach wymagających jednolito® 

powodo"f” 
cip w doK
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. kłania w skali państwa, szczególnie wówczas, gdy potrzebna jest spójność 
"^Qksza dyscyplina działania. Dlatego też centralizacja właściwa jest struktu- 

administracji m.in. w czasach wojen, odbudowy ze zniszczeń oraz właśnie 
Pr2ypadku klęsk żywiołowych7.
Nie wiąże się to jednak z koncentracją kompetencji. Mówiąc innymi słowy, 

ą0llsolidacja administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej nie musi, 
a^Wet nie powinna oznaczać przenoszenia kompetencji do podejmowania 

. ałania na wyższe szczeble struktury organizacyjnej. Konieczną jest tenden- 
tQ °dwrotna — dekoncentracji działań8. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym 
1 1,П1е tylko problem administracji centralnej, ale przede wszystkim kwestia 

alna9. Wynika to ze statystycznej prawidłowości, zgodnie z którą około 90% 
^grożeń ma charakter lokalny. Biorąc pod uwagę, że administracja publiczna 

obowiązek podejmować działania natychmiast, w chwili ustalenia zagroże
ni * dla dóbr prawnie chronionych, jest rzeczą oczywistą, że działania takie po- 
Qejroować będą organy lokalne, ponieważ to one najszybciej uzyskają wiedzę 

gżeniu i jego skutkach. Zasada ta występuje we wszystkich systemach 
^nistracji publicznej, działającej w czasie klęski żywiołowej10.

Zo Waturalnie nie oznacza to, że administracja najniższego szczebla ma być po- 
awiona sama sobie. Kolejną zasadą musi być przekazywanie kompetencji 

S°rę, wraz z rozszerzaniem się zagrożenia. Podstawą tej zasady jest, obecna 
."^kszości europejskich systemów prawnych, zasada subsydiarności. Zgodnie 
jeJ treścią, większe wspólnoty powinny podejmować działania tylko wówczas, 

Mig VvsPÓlnoty mniejsze nie radzą sobie z ich wykonywaniem. A zatem, ko- 
czne jest stworzenie mechanizmu, który będzie pozwalał na dynamiczne

i p
J t °r- 2. Leoński, Refleksje nad problematyką reform administracji publicznej w Polsce [w:] 

as>ewicz (red.) Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Rzeszów- 
e p a 2002, s. 64.

сгв|^Т Sarnecki, P. Czarny, Kompetencje organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpie- 
Hę ‘ porządku publicznego [w:] J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpieczny obywatel - bezpiecz- 

э ^slwo. Materiały z konferencji w Lublinie (28-29.VI. 1997), Lublin 1998, s. 78.
s( °r- Dobkowski, Służby, inspekcje i straże w świetle regulacji kodeksu postępowania admini- 
nionjJneS° [w:l S’ ^kolski, W. Plywaczewski, J. Dobkowski (red.), Przemiany doktrynalne i syste-

10 ^prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, Olsztyn 2002, s. 97.
W i a temat organizacji administracji publicznej powołanej do walki z klęskami żywiołowymi 
New yCh kralach ₽or- m.in. A. Farazmand (red.), Handbook of Crisis and Emergency Management, 
{¡Djg ork - Basel 2001, P. Eichhorn, Besondere..., A. Lindquist (red.), СЕР Handbook 2001. Civil 
(red)eency Planning in the NATO/EAPC countries, Avesta 2001, R. T. Sylves, W.L. Waugh, jr 
Qge/n' ^8as7er Management in the U.S. and Canada, Springfield 1996, C. Vogel, Disaster man- 
8. g 1,1 South Africa, „South African Journal of Science” 1998, vol. 94, s. 98-101, K. Rötzscher, 
öe[z(entkaus, B. Höhmann, Schutz oder Management1? Katastrophenschutz in der Bundesrepublik 
^п)С^аП<^' Peehtsmedizin 1998, nr 8, s. 201-206, Ch. Eikenberg, Journalist’s..., J. Ingleton 

a,ural Disaster Management. A presentation to commemorate the International Decade for 
bistj^ ^lsasler Reduction (IDNDR) 1990-2000, Tudor Rose 1999, S.K. Schneider, Flirting with 
land Management in Crisis Situation, M.E. Sharpe Armonk-New York-Londyn-Eng-

W ’ R'S' Daniels, C.L. Clark-Daniels, Transforming Government: The Renewal and Revi- 
K. Zj0]I°n Federal Emergency Management Agency, b.m.w. (PricewaterhouseCoopers) 2000,
(red) ^па^га porównawcza zarządzania kryzysowego w Polsce i innych państwach [w:] G. Szpor 
i i^ ’ ^tany Nadzwyczajne i Zarządzanie Kryzysowe. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne 
{^ТУСгПе- b.m.w., L. Piórkowska, Zarządzanie kryzysowe w Wielkiej Brytanii [w:] G. Szpor 
i-infn 1апУ Nadzwyczajne i Zarządzanie Kryzysowe. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne 

l0rrnatyczne, b.m.w.
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(niemal automatyczne) i zależne od skali zagrożenia przekazywanie kompeten- 
cji pomiędzy poszczególnymi szczeblami. Dekoncentracja i koncentracja w tyn1 
przypadku muszą łączyć się z silną koordynacją11 12.

11 Por. P. Sarnecki, P. Czarny, Kompetencje..., s. 78.
12 Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2003 r’ 

nr 159, poz. 1548 ze zm.) - cyt. dalej jako DARzU.

Postulat ten najłatwiej realizować przy założeniu, że na danym poziomie p0' 
działu terytorialnego istnieje tylko jeden organ, kompetentny do podejmowani 
decyzji, a reszta administracji decyzje te wykonuje. W ten sposób otrzymuje si 
przede wszystkim czytelną strukturę organizacyjną. Ma to również takie zn9' 
czenie, że do minimum ograniczona jest sytuacja bezczynności organów admin1' 
stracyjnych, które nie potrafią znaleźć właściwej podstawy prawnej sweg° 
działania w konkretnej sytuacji. Z drugiej strony, przy takim założeniu stosun- 
kowo łatwo jest wskazać podmiot ponoszący odpowiedzialność za skutki podjS' 
tych działań.

W związku z wynikającą z istoty klęski żywiołowej nagłością zagrożeni9, 
wskazany wyżej organ winien być organem jednoosobowym. Zdając sobie spr9' 
wę z zalet organów wieloosobowych (możliwość lepszego dostosowania działam9 
do stanu faktycznego), nie sposób pominąć ich wad, wśród których wyrniemc 
należy wydłużenie procesu decyzyjnego. W czasie klęski żywiołowej decyzJe 
muszą być podejmowane szybko. W przypadku organu jednoosobowego nie is^' 
nieje również problem tzw. quorum. Jakkolwiek wydaje się to kwestią tylk0 
techniczną, należy zauważyć, że może się zdarzyć tak, iż poszczególni członk9' 
wie organu wieloosobowego nie będą w stanie skontaktować się z sobą w czasie 
zaistnienia zagrożenia. Bezczynność organu z tak prozaicznego powodu jefit 
w czasie klęski żywiołowej niedopuszczalna.

Niepotrzebne jest tworzenie jakiejś specjalnej administracji, która uakty"’' 
niałaby się w chwili zaistnienia klęski żywiołowej. Wszystkie przemiany uz9' 
sadnione koniecznością winny odbywać się w ramach normalnych struktnr 
administracyjnych. Tworzenie nowych pionów może doprowadzić tylko do wi?^' 
szego chaosu w trakcie podejmowania działań zaradczych.

Zasady powyższe mają charakter uniwersalny. Pojawia się jednak problem 
czy realizuje się je w praktyce w polskiej administracji publicznej.

Rozważając organizację polskiej administracji i podział zadań pomiędzy P0' 
szczególne jej szczeble, należy przypomnieć, że ochrona jednostek przed niebez; 
pieczeństwami związanymi z klęską żywiołową mieści się w konstytucyjni 
formule zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Zadania te, na mocy aft' 
146 ust. 4 pkt 7 Konstytucji, realizuje Rada Ministrów. Rola tego organu ogi-9' 
nicza się głównie do działalności prawotwórczej. Najistotniejsza cześć zad911 
realizowanych przez szczebel centralny administracji rządowej należy do min1' 
strów. Zadania te odpowiadają w zasadzie poszczególnym rodzajom klęsk ży 
wiolowych, z jednej strony, a działom administracji publicznej, z drugiej.

I tak, sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwdziałam9 
skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpie' 
czeństwu powszechnemu oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publiczneg9, 
zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1, 6 i 7 ustawy o działach administracji rządowej1"’ 
należą do kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minist®r
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St ’ zgodnie z art. 29 ust. 4 DARzU, sprawuje nadzór m.in. nad Państwową 
. rażą Pożarną, Policją, Obroną Cywilną Kraju13 oraz ratownictwem górskim 
wodnym (atr 29 ust. 1 pkt 9). Sprawy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 

ezą do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (art. 
z 1 4 DARzU)14. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, wynikającym
^rób roślin i zwierząt, jest zadaniem ministra właściwego do spraw rolnic- 
to a/art- 22 ust. 1 pkt 1 i 4 DARzU). Minister właściwy dla spraw zdrowia na- 
0J^last posiada kompetencje w zakresie ochrony zdrowia i zasad organizacji 

eki zdrowotnej (epidemie) oraz organizacji i nadzoru nad Państwowym Ra- 
1 ^nictwem Medycznym (art. 33 ust. 1 pkt 1 i 3 DARzU). Zgodnie z art. 34 ust. 
j^. ĄRzU w zakresie działu, którym kieruje, minister wykonuje politykę Rady 
nigtl*St.r°w * koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki orga- 

acyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane.
bi 0 ,Zatem, należy uznać, iż niezależnie od faktu, że kompetencje w ramach 
to/torych Czajów klęsk żywiołowych posiadają różni ministrowie, koordyna- 
kl e!? Ca^eJ działalności państwa, mającej na celu przeciwdziałanie skutkom 

“Sk żywiołowych, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
po^. rganem zobowiązanym do przeciwdziałania skutkom klęski żywiołowej na 
> 10mie województwa jest wojewoda. Zadania wojewody w tym zakresie są 
st Sekwencją wprowadzenia (a raczej przywrócenia) do organizacji admini- 
w. e)i Publicznej koncepcji organu władzy administracji ogólnej15, który odpo- 
^a za stan bezpieczeństwa jednostki znajdującej się w zakresie jego właści- 

. C1- Zakres działania wojewody w tym zakresie wyznacza przepis art. 15 pkt. 
¿e^a ARzU, zgodnie z którym wojewoda działa w zakresie zapobiegania zagro- 
pa^1U życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa 
ą t a^Wa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, 
p. *2e zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagroże- 

In> oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych 
ustawach. Ponadto, wojewoda dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciw- 
. 0<42iowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powo- 

Oraz ogłasza i odwołuje pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy.
zlizując zadania w tym zakresie, wojewoda:

str ,ZaPewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych admini- 
acJi rządowej i samorządowej funkcjonujących na obszarze województwa, 
* kieruje działalnością tych jednostek.

iły • cilrona przed klęskami żywiołowymi jest również realizowana przez orga- 
p0 ^e^nostek samorządu terytorialnego. Dokonując podziału zadań pomiędzy 
W Czególne szczeble samorządu terytorialnego, ustawodawca uznał, iż 

awianym zakresie właściwą powinna być zarówno gmina, jak i powiat. Do 
atl gminy należą bowiem, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 SGU, sprawy po-

U
Ziv;e ni °Syć niezrozumiała kategoria, ponieważ nie istnieje odrębna jednostka organizacyjna o na- 

U 0^ r°na Cywilna Kraju.
Minist ?Cnie jest to Minister Środowiska, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
dowi ,r°'v z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro- 

is (Dz. U. nr 134, poz. 1438).
ttyjg z°r; art. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w wojewódz- 

■ i- Dz. U. z 2001 r., nr 80, poz. 872 ze zm.) cyt. dalej jako ARzU. 
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rządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożar0' 
wej16 i przeciwpowodziowej. Powiat natomiast realizuje zadania publiczne 
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, jak równie2 
ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwY' 
czajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska - art. 4 ust. 1 pk^ 
15 i 16 ustawy o samorządzie powiatowym17. Dodatkowo, zgodnie z art. 14 ust- 
1 pkt. 9 i 14 ustawy o samorządzie województwa18, samorząd ten wykonu]e 
zadania o charakterze wojewódzkim, określone ustawami, między innyn11’ 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i bezpieczeństwa publicznego.

16 Ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z art. 1 OPU, polega na realizacji przedsięwzięć mający1- 
na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub inny11’ 
miejscowym zagrożeniem, poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożar11, 
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sil i środków do zwalczani 
pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych-

17 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr l4”' 
poz. 1591 ze zm.) - cyt. dalej jako SPU.

18 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr l4 
poz. 1590 ze zm.) - cyt. dalej jako SWU.

19 Por. P. Sarnecki, Właściwość organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa p" 
blicznego w nowej strukturze lokalnych władz publicznych, ISP Warszawa-Kraków 1999, s. 21.

20 Pojęcie „lokalny” - na skutek wejścia w życie art. 164 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 SPU - 11 tr” 
cilo swoje dotychczasowe znaczenie. Do czasu wejścia w życic Konstytucji, słowo to było praktyczny 
synonimem określenia „gminny”. Art. 164 ust. 2 Konstytucji dopuścił jednak tworzenie innych (n^ 
gmina) jednostek samorządu lokalnego. Taką jednostką jest właśnie powiat. Należy więc uznać. 11 
publiczne zadania lokalne realizuje zarówno gmina, jak i powiat, z tym, że powiat realizuje zadań1” 
lokalne o charakterze ponadgminnym. Tu jednak należy pamiętać, iż zadania lokalne można P° 
dzielić nie tylko na ponadgminne i nieponadgminne, ale na nieponadgminne, przekraczające in®2 
liwości gminy - realizowane w drodze współdziałania międzygminnego. Trudno uznać, że podz>9 
ten jest prosty, oczywisty i wyczerpujący.

21 Pojęcie to, jako wyjątkowo niejasne, krytykował w doktrynie np. Paweł Sarnecki. Por. P- 
necki, Właściwość..., s. 22.

Na marginesie należy zauważyć, że wykonywanie zadań w zakresie porząd' 
ku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zawiera w sobie zarówno ochron? 
przeciwpowodziową i przeciwpożarową, jak i zapobieganie innym nadzwyczaj' 
nym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska19 20.

Opisane wyżej normy zadaniowe tworzą wrażenie, że ustawodawca przyP1' 
suje wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego oraz wojewodzie zadań18 
w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Pewne uporządkowani 
w tym zakresie mogą wprowadzać ogólne zasady podziału zadań, zgodni 
z którymi gmina wykonuje zadania o charakterze lokalnym (art. 6 ust. 1 
SGU)20 i w tym zakresie przysługuje jej generalna klauzula kompetencyjni 
Dodatkowo, na mocy art. 164 ust. 3 Konstytucji, gminie przysługuje generaln8 
klauzula kompetencyjna w zakresie wszystkich zadań publicznych, realizowi 
nych przez samorząd terytorialny. Powiat realizuje zadania lokalne o charakt0' 
rze ponad-gminnym21 Należy również pamiętać, że powiat, jako jedyna jednost' 
ka samorządu terytorialnego, posiada zamknięty katalog zadań. Samorząd 
województwa jest upoważniony do podejmowania działań w czasie klęski ży 
wiołowej tylko w zakresie uregulowanym przez inne ustawy (przy czym ustale"
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0 jakie ustawy chodzi, jest praktycznie niemożliwe22), o ile klęska taka ma 
arakter wojewódzki”23.

iąa etłyna kompetencja, jaka przysługuje jednostkom samorządu województwa, jest przypisana
US(. g a kowi województwa i dotyczy nakładania obowiązku zawarcia umów przewozowych (art. 9 
Zią Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe - t. j. Dz. U. z 2004 r., nr 50, poz. 60 ze 

są pCyt’ daleJ jako PrPrz).
24 p°r' p- Sarnecki, Właściwość..., s. 22.
2s p°r’ B- Dolnicki, Ustrój powiatu [w:] J. Boć (red.), Powiat, Kolonia Limited 2001, s. 38.

?ą/oje°r Mercs, Powiatowe stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej - podstawowe 
kry2 la Prawne, organizacyjne i techniczne [w:] Powiatowe centrum ratownictwa i reagowania 
3(j ^OuieS0 - rozwiązania techniczno-organizacyjne. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków 

esn*a-l października 1999 r., s. 13, M. Kulesza, Zespolenie w administracji publicznej oraz 
Pr^ c,lrlictwo cywilne nad służbami, inspekcjami i strażami [w:] W. Bednarek, S. Pikulski (red.), 
ni<icj^e i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transfor- 

Us^rojou>o-gospodarczej, Olsztyn 2000, s. 96.

.powyższych rozważań wynikałoby, że główny ciężar walki z nadzwyczaj- 
’bi zagrożeniami ustawodawca składa na gminę, czyniąc powiat elementem 

Zapełniającym24. Jest to wrażenie złudne. W przypadku klęski żywiołowej 
ci62^aWowe s^y * środki systemu ratowniczego znajdują się bowiem w powie
li /’.Trzeba również uznać, że norma upoważniająca samorząd wojewódzki do 

ejInowania działań w czasie klęski żywiołowej jest pusta. W zakresie wła- 
wym dla tego samorządu działa bowiem wojewoda. W tym stanie trudno
ac, że ustawodawca stworzył przejrzysty układ organizacyjny administracji 
ńcznej na wypadek klęski żywiołowej. Zagmatwanie to dodatkowo powięk-

. jest przez brak dokładnego określenia kompetencji poszczególnych orga- 
jednostek samorządu terytorialnego. Okazuje się na przykład, że, jakkol- 

(j ~ do zadań powiatu należy zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom śro- 
jj^iska, ani staroście, ani zarządowi, ani nawet radzie powiatu nie zostały 
U ^Znane w tym zakresie żadne kompetencje (z wyjątkiem obowiązku rekul- 
0/acji gleby lub ziemi - art. 102 ust. 5 POŚ). Zgodnie z art. 246 i 247 POŚ, 
p,./1 nem właściwym w takim przypadku jest bowiem wojewoda, działający 
go GZ komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkie- 

'^spektora ochrony środowiska.
j . tym kontekście pojawia się problem - jak dokładnie wygląda podział za- 
te .p°między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego i jakie kompe- 

i°h organy oraz starosta? W tym zakresie prawo polskie respektuje 
adę jednoosobowego kierownictwa. Okazuje się bowiem, że praktycznie 

kl ^Stkie akty prawne, regulujące działanie administracji publicznej w czasie 
Pre żywi°l°wej> nadają kompetencje do działania wójtowi (burmistrzowi, 

zVdentowi miasta) lub staroście. Wyjątkiem jest tu jedynie kompetencja do 
ty. °wienia przepisów porządkowych, która przynależy radzie gminy lub po-

n, a w sytuacjach nadzwyczajnych - zarządowi powiatu.
t Najistotniejsze znaczenie ma generalna klauzula upoważniająca wójta i sta- 
/ d° kierowania bieżącymi sprawami, odpowiednio - gminy i powiatu (art. 

p0^ ^0 i 34 ust. i SPU). Norma ta może być traktowana jako upoważnienie do 
pQ/l kowania niewładczych działań w czasie klęski żywiołowej. Dodatkowo, 
gtn’le'Vaz zarówno wójt, jak i starosta są zwierzchnikami odpowiednio urzędu 

ny i starostwa oraz jednostek organizacyjnych gminy i powiatu (art. 33 

22
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SGU i 35 ust. 1 SPU), posiadają wystarczające kompetencje do kierowania 3^' 
cją ratowniczą.

26 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 113, P°Z 
1207 ze zm.) - cvt. dalei iako PRMU.

27 W

przepisów w życie. Co prawda ustawa weszła w życie z dnia 1 stycznia 2003 roku, ale istotnej cZC8
jej przepisów nie stosuje się do 31 grudnia 2004 roku. .

28 Por. I. Skrzydlo-Niżnik, Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 
marca 2000 r. w świetle nauki prawa administracyjnego i szeroko rozumianych oczekiwań spolecZ 
nych, Zdrowie i Zarządzanie 2000, nr 3-4, s. 103. System gotowości cywilnej i zarządzania kr.Vz-'

Powołana wyżej klauzula generalna jest uszczegółowiona w licznych akta°” 
prawnych regulujących działalność administracji w przypadku poszczególny011 
rodzajów klęsk. W tym miejscu na uwagę zasługuje przede wszystkim przep1S 
art. 2 ust. 1 dekretu, zgodnie z którym wójt i starosta kierują zorganizowali 
akcją społeczną. Obydwa organy w przypadku powodzi opracowują plan opei3' 
cyjny ochrony przed powodzią oraz ogłaszają i odwołują pogotowie i alarm prz” 
ciwpowodziowy (art. 34 ust. la SPU i art. 31a SGU).

Jak już wyżej wspomniano, drugim filarem systemu ochrony przed skutka 
mi klęsk żywiołowych są wyspecjalizowane formacje, działające w ramach kilk” 
odrębnych systemów. Najstarszy z nich to krajowy system ratownicZ0' 
-gaśniczy, organizowany przez Państwową Straż Pożarną (art. 14 ust. 1 OP^ 
Głównym celem systemu jest ochrona przeciwpożarowa. Pojęcia tego nie nale2) 
jednak rozumieć wąsko, jako wyłącznie walkę z pożarami. Wobec braku jedno!*'  
tego systemu walki z klęskami żywiołowymi, poprzez rozszerzanie poję0*0 
„ochrona przeciwpożarowa”, ustawodawca stopniowo włączał do tego system0 
walkę z prawie wszystkimi zagrożeniami. Do zadań krajowego systemu nale2' 
bowiem walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownict^0 
techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.

System zorganizowany jest na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzki)” 
i krajowym. Organy systemu to: starosta, wojewoda i Komendant Główny P3” 
stwowej Straży Pożarnej. Do zadań tych organów należą: określanie sposob” 
działania, kontrola jego wykonania, „koordynacja funkcjonowania” i kierowani 
w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska. Pozie”) 
podstawowy systemu stanowi szczebel powiatowy, a poziomy wojewódzk1 
i krajowy spełniają rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymag3 
jących użycia sił i środków spoza obszaru danego powiatu lub województw” 
(§ 1 KSRGR). Zakres zadań poszczególnych jednostek systemu wskazuje, iż ”*” 
to być struktura uniwersalna, zdolna do reakcji w sytuacji każdego zagrożeni3-

Drugim systemem, który ma wykonywać zadania z zakresu ratownictW” 
medycznego jest Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zgodnie z art. 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym26 system ten jest powoi3”? 
do podejmowania medycznych działań ratowniczych wobec każdej osoby znaj 
dującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia27. Ma on w przyszl”, 
ści odgrywać podstawową rolę w zakresie ratownictwa medycznego i stano"'10 
integralną część dwóch innych systemów - ochrony zdrowia, a także systeHi” 
gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego (bezpieczeństwa wewnętrzni0 
państwa)28.

przypadku omawianej regulacji ustawodawca zastosował przedziwny model wprowadzei11
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P -b anstwowe Ratownictwo Medyczne jest w zasadzie systemem jednoszcze- 
^ym. Choć ustawa stanowi, że organami administracji publicznej, właści- 
zdj 1 ,w zakresie wykonywania zadań systemu, są minister właściwy do spraw 
Za °'Vla’ wojewoda i starosta, a do ich zadań należy organizacja systemu oraz 
tw Wnienie JeS° nieprzerwanej gotowości, to jednak zarządzanie Ratownic- 
tye6tI1 należy, co do zasady, do starosty (art. 14 PRMU). Jednostkami Państwo- 
tow °- ^at°wnictwa Medycznego są szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ra- 

nictwa medycznego.
rzecią strukturę organizacyjną, która, przynajmniej normatywnie, ma za 

137&nie zwalczanie klęsk żywiołowych, jest obrona cywilna. Zgodnie z art. 
Ws -UStawy 0 powszechnym obowiązku obrony29, obrona cywilna ma na celu 
Usu ldziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz 
kn 'Van*u ich skutków. System ten jest strukturą paramilitarną, podporząd- 
ZV na szczeblu centralnym - Szefowi Obrony Cywilnej Kraju (który 
ty . ei Podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych), na szczeblu 

Wodztwa - wojewodzie, powiatu - staroście, a gminy - wójtowi.
pop,in4 formacją, zobowiązaną do działania w czasie klęski żywiołowej, jest 
g \Cja- Zadania Policji nie zmieniają się jednak w jakiś zasadniczy sposób. 
Och nie z art. 1 ust. 2 ustawy o Policji30, do zadań tej formacji należy m.in. 
i.Usr°^a życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami na- 

Zaiącymi te dobra oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
^zególności zadania te zyskują na znaczeniu w czasie klęski żywiołowej.

p0 > Ce^u zwalczania klęsk żywiołowych i ich skutków mogą być również użyte 
działy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (art. 3 ust. la POOU). 

pej 1113 w omawianym zakresie wykonują również organy administracji wod- 
Pit’ nsPekcji Ochrony Środowiska, Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sa- 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Prezes 
ifroty Wowej Agencji Atomistyki. Kompetencje te nie stanowią jakiegoś zinte- 
bychV16^0 systemu 3 zostaną omówione niżej, przy okazji analizy poszczegól- 
ski • l0rin działań podejmowanych przez administracje publiczną w czasie klę- 
0r~Zywatowej. W zwalczaniu klęsk żywiołowych uczestniczą również rozmaite 

ariizacje społeczne.
Wio}rZedsta wioną wyżej struktura ulega zmianom w czasie stanu klęski ży- 

Co prawda, ogólną regułą tego stanu jest działanie organów władzy 
słp 1CzneJ w dotychczasowych strukturach organizacyjnych i w ramach przy- 
\V lących im kompetencji, ale pewne przekształcenie jednak następuje. 
szen sadzie przekształcenie to polega na ścisłej centralizacji, niekiedy z naru- 
k^ re£uł konstytucyjnych, stosowanych w przypadku klęski żywiołowej, 
Wc J rozmiary nie uzasadniają wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. 

.Sle stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieże- 
utkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują:

s°Weg0 •
'veto\Va' Jak° 0<^r^na struktura organizacyjna, do tej pory nie powstał. Był on przewidziany w za- 

25 U ł Przez Prezydenta RP ustawie o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym.
(t j. D ®w® z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 

U t Z r., nr 21, poz. 205 ze zm.) - cyt. dalej jako POOU.
s awa z dnia 1990 roku o Policji (t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 7, poz. 58 ze zm.) - cyt. dalej jako PU.
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• wójt - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy,.
• starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze wiece^ 

niż jednej gminy wchodzącej w skład jednego powiatu,
• wojewoda - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze wiec^ 

niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa,
• minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister, do zakres9 

działania którego należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej.
Z takiego zapisu wynika, że na poziomie administracji terenowej kierown* c 

two jest związane z jednoosobowymi organami administracyjnymi, niezależni9 
od rodzaju klęski żywiołowej. Dopiero na poziomie centralnym ustawodaw" 
wprowadza ruchomą właściwość ministrów, w zależności od rodzaju zagrożeni9' 
Niewątpliwie na poziomie województwa i powiatu jest to uzasadnione zasa^9 
zespolenia. Na poziomie gminy wynika to prawdopodobnie z faktu, iż struktu^ 
administracji jest raczej uboga i po prostu nie istnieje żaden inny organ, któr? 
mógłby podjąć stosowne działania.

Organy właściwe do przeciwdziałania klęsce żywiołowej są zobowiązane 
współdziałania i wzajemnego przekazywania informacji. Dodatkowo, usta"'9 
szczegółowo reguluje zakres podporządkowania całej administracji publiczni 
organowi kierującemu akcją ratowniczą. Przede wszystkim zobowiązuje 
uczestniczenia w niej Państwową Straż Pożarną i inne jednostki ochrony Prze 
ciwpożarowej, Policję, Państwowe Ratownictwo Medyczne i jednostki ochr°n- 
zdrowia, Straż Graniczną, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa 
właściwe urzędy państwowe (?!), agencje, inspekcje, straże i służby (art. 17 ust' 
1 SKŻU). Wszystkie te podmioty podlegają kierownictwu organu właściwego “ 
prowadzenia akcji ratunkowej. Kierownictwo to ogranicza się wyłącznie do je° 
nostek działających na obszarze danej jednostki podziału terytorialnego °r9Ż 
jednostek organizacyjnych przekazanych do dyspozycji i skierowanych do 
konywania zadań na tym obszarze. W odniesieniu do innych jednostek, org9*1 
kierujący działaniami może występować do ich kierowników z wnioskaP1’ 
o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski $. 
wiołowej lub ich usunięcia. W przypadku odmowy wykonania tych czynno^1 
lub ich niewłaściwego wykonywania, organ kierujący akcją niezwłocznie zaWi9 
damia organ nadrzędny (nadzorujący). Przedstawione wyżej kompetencje P° 
siadają wójt i starostwa. Wojewodzie dodatkowo podporządkowane są nie tyl^° 
organy administracji rządowej, ale również organy i jednostki organizacyj 
samorządu województwa, działające na obszarze województwa oraz pododdzi9 
i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pododdziały te mogą 
przekazane do dyspozycji wojewody, jeżeli użycie innych sił i środków jest me 
możliwe lub niewystarczające. Przekazanie to musi łączyć się ze wskazanie111 
zadań, które jednostki Sił Zbrojnych mają wykonywać i nie łączy się z żadn9 
zmianą w zakresie podległości służbowej. Jednostki Sił Zbrojnych pozostają P° 
dowództwem przełożonych służbowych.

Nieco inaczej została określona kompetencja ministra właściwego do pro^3 
dzenia akcji ratowniczej. Organ ten może bowiem wydawać wiążące poleceń1 
wszystkim organom samorządu terytorialnego i organom administracji rząd^ 
wej, z wyjątkiem Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezes0 
Rady Ministrów. W razie odmowy wykonania polecenia lub jego niewłaściwej 
wykonywania, w odniesieniu do organów administracji rządowej, minister 
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ku* 1 niezwłocznie zawiadomić Prezesa Rady Ministrów. Natomiast, w przypad- 
tą^Sattlorządu terytorialnego, minister może zawiesić odpowiednie uprawnienia 
(za le£° orSanu oraz wyznaczyć pełnomocnika do wykonywania tych uprawnień 

ladamiając o tym właściwego wojewodę i Prezesa Rady Ministrów).
tącie2eii działania ratownicze mają być podejmowane na obszarach i w obiek- 
ty Jednostek organizacyjnych podległych (podporządkowanych lub nadzoro
wi /ch) przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra 
J^ego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw wewnętrz- 
kon' ’ SZeła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, 
iPr] eczne jest współdziałanie z właściwym terytorialnie kierownikiem tych 

an°stek.
SpQj &an kierujący działaniami ratowniczymi może również współpracować ze 
łUndeCZnym* or£anizacjami ratowniczymi, charytatywnymi, stowarzyszeniami, 
Hąwacjami oraz innymi podmiotami, a na ich wniosek lub za ich zgodą może 

koordynować działalność.
Pro staw°dawca przewidział również sytuację, w której organ właściwy do 
je . adzenia akcji ratunkowej nie może tego zadania wykonywać lub wykonuje 
sły) 6w aac7W7e- W takim przypadku wojewoda (w odniesieniu do wójta i staro- 
zą^.°raz właściwy minister (w odniesieniu do wojewody) są upoważnieni do 
d2i leszenia uprawnień organu i wyznaczenia pełnomocnika do kierowania 
bletiiatllatrii ratowniczymi. W tym kontekście pojawia się bardzo istotny pro- 
raj. Urr>iejscowienia pełnomocnika w strukturze organów kierujących akcją 

Pełnomocnik ten przejmuje wszystkie kompetencje organu, którego 
p0 a"cienia zawieszono. Ustawa nie precyzuje jednak, w czyim imieniu peł- 
stąr crilk działa. Z całą pewnością nie jest to pełnomocnik odpowiednio wójta, 
Piis°Sty łub wojewody. Wydaje się, że to instytucja podobna do zarządców ko
ści ty ycznych, wprowadzanych w trybie nadzoru, w przypadku nieprawidłowo- 

działaniu jednostek samorządu terytorialnego.
g0 Celu zapewnienia dynamicznego zwijania i rozwijania układu decyzyjne- 
^•eż 32 Ze wzros^em łub spadkiem skali zagrożenia, ustawa wprowadza rów- 
koty podległość pomiędzy poszczególnymi organami prowadzącymi akcję ratun- 
Utya^’ ten sposób wójt podlega staroście, a starosta wojewodzie. Należy za- 

rozw7azan7e takie narusza konstytucyjne zasady ustrojowe samo- 
Wą terytorialnego. Samorząd stanowi przecież administrację zdecentralizo- 
Podl^ 15 ust- 1 Konstytucji), co oznacza, iż wykluczona jest jakakolwiek 
Słość g|osc Pomiędzy organami poszczególnych rodzajów jednostek oraz podle- 
Pr2e2 °rganom administracji rządowej. Wykluczone jest również wydawanie 

dUnistra właściwego do spraw wewnętrznych wiążących poleceń organom 
terytorialnego (art. 15 ust. 1 SKŻU) i wyznaczanie jakichkolwiek 

śro^^ucników wykonujących uprawnienia tych organów. Są to bowiem typowe 
betu 1 nadzorcze, a minister właściwy do spraw wewnętrznych nie jest orga- 
tąć Padzoru w rozumieniu art. 171 ust. 2 Konstytucji. Trzeba również pamię- 
Wyj. nadz°r nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego może być 

yvvany, zgodnie z art. 171 ust. 1 Konstytucji, tylko na podstawie kryte- 
tyclj zg°dności z prawem. A zatem, niemożliwe jest zawieszanie uprawnień 
stąr Pomiotów i ustanawianie pełnomocników, w przypadku, gdy wójt lub 

a »niewłaściwie” kieruje akcją ratowniczą.
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Naturalnie, uzasadnieniem takiego rozwiązania jest szczególne zagrożeń16 
dla dóbr chronionych. Wprawdzie z art. 228 ust. 1 Konstytucji wynika, iż sW1 
nadzwyczajny jest wprowadzany wówczas, gdy zwykłe środki konstytucyj116 
nie wystarczają (co sugerowałby możliwość korzystania z innych środków , 
„niekonstytucyjnych” - zmieniających, na przykład, organizację administra^1 
publicznej), ale ustrojodawca nigdzie na to wyraźnie nie pozwolił. Nie moi^ 
również przyjąć, że kompetencja do uregulowania zasad działania organa'*  
władzy publicznej w ustawie (art. 228 ust. 2 Konstytucji) jest wystarczaj^ 
dla dowolności uregulowań w tym zakresie. Wszak ustawa nie może zmieni^ 
zasad konstytucyjnych. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie jest wątp'1, 
we tym bardziej, że istnieje realne niebezpieczeństwo nadużywania regulé1 
stanu klęski żywiołowej w przypadkach, w których zwykłe środki konstyń1 
cyjne są wystarczające, a jedynie skorzystanie z nich wymaga większego W)’ 
siłku. ■

31 Por. J. Dobkowski, Podstawowe funkcje terenowych organów administracji o kompetencją 
ogólnych w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porzó" , 
publicznego [w.] W. Bednarek, S. Pikulski (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpiek . 
stwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Olsztyn 
s. 270.

Podsumowując tę część rozważań stwierdzić należy, że ustawodawca pols 
nie uregulował w sposób kompleksowy struktury organizacyjnej administrad 
publicznej w czasie klęski żywiołowej o skutkach, które nie uzasadniają wpr° 
wadzenia stanu nadzwyczajnego. Podejmowane są wprawdzie kolejne pr°|, 
opracowania właściwych aktów normatywnych, ale do tej pory nie zakończy1- 
się one sukcesem. A to zagadnienie niezmiernie istotne. W ustawodawstw10' 
bowiem, panuje bałagan w określeniu kompetencji poszczególnych organów 
brak przepisów zapewniających koordynację podejmowanych działań, szczeg0 
nie na poziomie gminy. Skoro zagrożenia o charakterze lokalnym stanowią 9^'’ 
wszystkich zagrożeń wydaje się, że właśnie w odniesieniu do gminy brak regü 
lacji może być szczególnie dotkliwy. Tym bardziej, że nie istnieje również żade^ 
mechanizm przekazywania kompetencji do prowadzenia akcji ratowniczej. 0 1 
w przypadku stanu klęski żywiołowej sytuacja jest stosunkowo prosta, bo 
ów wprowadza się aktem normatywnym i z góry wiadomo, jakie terytoriu 
obejmuje, to w przypadku innych klęsk można z dużym prawdopodobieństw^ 
przewidywać rozmaite dysfunkcje. W szczególności może dochodzić do bezczy11 
ności poszczególnych władz. Trzeba bowiem pamiętać, że każda akcja ratunk0 
wa łączy się z niemałymi kosztami, które finansowane są z budżetów lokalny0.. 
Z drugiej strony, możliwe jest również „pospolite ruszenie” całej administruj 
publicznej bez jakiegokolwiek współdziałania i koordynacji. Trzecie niebezp16 
czeństwo stanowi pokusa zbyt łatwego korzystania z instytucji stanu nadzW)1 
czajnego, który ze względu na, w miarę wyczerpującą regulację, może znacz11 
uprościć podejmowanie działań. 31
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2-2- koncepcja organu władzy administracji ogólnej
I ZESPOLENIA ADMINISTRACJI

Wi0^a określenie podmiotu kierującego akcją ratowniczą w czasie klęski ży- 
ne-”°'Vej bywa w doktrynie używane pojęcie „organ władzy administracji ogoł
oć Odwołuje się ono do nomenklatury pochodzącej z prawodawstwa II RP. 
219 nem takim, na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej 
Uej ^tycznia 1928 o organizacji i zakresie działania władz administracji ogól- 
stróW33 s^aros^a i wojewoda. Do tej kategorii zaliczano również Radę Mini- 

ty ] °JQcie to zostało ponownie wprowadzone do polskiego porządku prawnego 
Ąu Tach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku. I tak, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt a) 
ty0(j ’ wtadzę administracji ogólnej wykonuje, na terenie województwa, woje- 
Ust a> dojęciem organu władzy administracji ogólnej posługuje się również 
tni^3 0 Policji. Zgodnie z art. 3 PU, wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent 
hy ®ta) ,lub starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy gmi- 
be’ ^°wiatu i samorządu województwa, wykonują zadania w zakresie ochrony 

eczeństwa lub porządku publicznego, na zasadach określonych w odręb- 
I Ustawach.

°ta omawianego pojęcia łączy się z zespoleniem. S. Kasznica stwierdza, że 
r>Ze administracji ogólnej wyróżnia się w strukturze administracji ze wzglę- 

bią właściwość rzeczową i obejmują one zorganizowany, na zasadzie zespole- 
’ 2espół różnorodnych, odrębnych rodzajowo działów administracji34.

ter f ni Przedstawiciele doktryny zwracają uwagę na ogólnopaństwowy charak- 
nkcji, jakie organ władzy administracji ogólnej wypełnia. M. Stec stwier- 

i d2?VProst> ze władza administracji ogólnej oznacza konieczność uwzględniania 
sttya . uia w imię interesów i wartości o znaczeniu fundamentalnym dla pań- 
tyty ^ako całości35. Przede wszystkim do zadań tego organu ma należeć wyko- 
p^jjatlle zadań w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, spokoju i porządku 
bliC21C2neg°> przestrzegania prawa, zarówno przez organy administracji pu- 
^da'6 ’ P°dmioty gospodarcze, jak i obywateli36. Naturalnie, realizacja tych 

musi uwzględniać interesy lokalne37. Uzasadnieniem dla ustanowienia

brak potrzeby wprowadzania do prawodawstwa tego pojęcia zwraca uwagę M. Grążawski, 
<‘strojo ZesP°lenia w organizacji terenowej administracji rządowej i samorządowej w reformie 

Pastwa z 1999 roku [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania 
l'*:|  terytorialnego, t. I, Opole 2000, s. 80 oraz J. Ciapała, Administracja rządowa w terenie

ałaban (red.), J. Ciapala, L. Garlicki, R. Mojak, P. Sarnecki, W. Skrzydło, Z. Witkowski, 
33 pQtlnLstr°tu Organizacja i funkcjonowanie, Zakamycze 2002, s. 424.

§ Kasznica, Polskie..., s. 54. Odmiennie I. Czuma, który twierdził, że władza administracji 
Pojęciem zastrzeżonym dla peryferji administracji. Por. 1 Czuma, Terminologiczne 

'¿administracji" w związku z rozporządzeniem Prezydenta Rzplitej z 19 stycznia 1928, War- 
p 1928, s. 386.

45 8’ Kasznica, Polskie..., s. 54.
Stec (red.), Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej

36 P0ra“0r2lid Terytorialny 2002, nr 1-2, s. 37.
v*ar s,o' **•  Stec, J. Płoskonka, S. Prutis, System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych,

37 p^wa 1999.
■ J- Dobkowski, Służby..., s. 97.



tego typu organu jest, wynikająca z konstytucyjnej zasady państwa jednolitej 
konieczność usytuowania, na każdym poziomie podziału terytorialnego, orgaĄ^ 
który reprezentuje władzę państwową, ale jednocześnie ponosi odpowiedzi^ 
ność polityczną za działanie tej władzy38. Jest to odpowiedzialność za skute 
działania, a nie tylko za dołożenie należytej staranności. Organ władzy adm10’ 
stracji ogólnej nie odpowiada jednak za prawidłowe i profesjonalne wykony'* 3 
nie swych funkcji przez zespolone z nim organy administracji publicznej39. .•

38 Por. I. Skrzydlo-Niżnik, Pojęcie organu władzy administracji ogólnej na tle problematyki °r^n 
nów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspe 
funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. I, Opole 2000, s. 92.

39 Por. J. Dobkowski, Służby..., s. 97.
40 Por. M. Stec (red.), Podstawy..., s. 39. Odmiennie I. Skrzydlo-Niżnik, Pojęcie..., s. 98.
41 Por. M. Stec (red.), Podstawy..., s. 57,1. Skrzydlo-Niżnik, Pojęcie..., s. 99.
42 Por. I. Skrzydlo-Niżnik, Pojęcie..., s. 98 - teza pochodzi sprzed zmiany ustawy o samorzfl 

gminnym likwidującej zarząd gminy i wprowadzającej organ jednoosobowy wybierany w wyb°‘ 
powszechnych.

43 Por. M. Grążawski, Zasada..., s. 85.

Z uwagi na tak określone cechy charakterystyczne, władzę administra 
ogólnej sprawować może tylko organ jednoosobowy. Jest to władza ze swej 113 
tury niepodzielna. A zatem, na jednym poziomie podziału terytorialnego moi 
być tylko jeden taki organ40. j

Jak już wyżej stwierdzono, expresis verbis za organ władzy administra 
ogólnej prawodawstwo polskie uznaje wojewodę. Pojawia się jednak próbie111 
czy tę samą kwalifikację mogą uzyskać również wójt i starosta.

Za takim rozszerzeniem zakresu desygnatów opowiadają się niektó’’2-' 
przedstawiciele doktryny41. Na uzasadnienie tej tezy podnosi się, że zaró'*  
wójt, jak i starosta dysponują szczególnymi kompetencjami (prawo wydawaj 
wiążących poleceń komendantom Policji i Państwowej Straży Pożarnej). Pcma 
to, podmioty te nie są wymienione w ustawie jako organy jednostek samorzfl 
terytorialnego42.

Wydaje się, że stanowisko to nie jest słuszne. Po pierwsze, oprócz usta • 
o Policji, w żadnym innym akcie nie funkcjonuje w odniesieniu do wójta i b°r 
mistrza pojęcie „organ władzy ogólnej”. Nawet w ustawie o administracji r^ 
dowej w województwie, ustawodawca nie zdecydował się na taki zabieg W 0 
niesieniu do starosty. Po drugie, wprawdzie przed II wojną światową staro® 
był organem władzy administracji ogólnej, ale wynikało to wprost z faktu, iż 
on organem administracji rządowej i równocześnie organem samorządu ter^ 
rialnego. Ponadto, nawet gdyby przyjąć powyższy pogląd, należy zauważyć, 
omawiane pojęcie nie było już rozszerzane na wójta. A zatem, istniał nor1113 
tywny związek pomiędzy władzą administracji ogólnej a umiejscowieniem j 
ganu w strukturach administracji rządowej. Po trzecie, nie istnieje w ch'* 1|, 
obecnej żaden przepis, który poddawałby pod zwierzchnictwo wójta jakikol'* iee 
podmiot administracji publicznej, który nie jest częścią urzędu gminy (lub P. 
jest gminną jednostką organizacyjną). Za nieporozumienie należy równ*  
uznać przepis art. 3 SWU, zgodnie z którym administracja samorząd0 
w województwie jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzch0 
kiem. O zespoleniu można bowiem mówić tylko w przypadku jednostek 
zacyjnych, które posiadają własne kompetencje43. W przypadku samorzfl 
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ą °Jewództwa wszystkie kompetencje posiadają organy tego samorządu, 
l. flankowane szumnie zespolenie to najzwyklejsze zwierzchnictwo, wyni- 
ą ”Ce 2 jedności wojewódzkiej administracji samorządowej i relacji: organ - 

rat pomocniczy. Przy takim rozumowaniu każdy organ administracyjny 
en zostać uznany za zespolony ze swoim urzędem.

Pod a eży się zgodzić z przytoczoną wyżej tezą S. Kasznicy, iż zespolenie jest 
ab S?awow4 cechą organu władzy administracji ogólnej. Nie wydaje się jednak, 

każde zespolenie taką kwalifikację organowi administracyjnemu nadawało.
tr ,.ak podniesiono w doktrynie, zespolenie to pojęcie-narzędzie opisujące cen- 
Pie Zację44- W tak rozumianym zespoleniu można zauważyć dwa aspekty. Po 
PadLVSZe’ zjednoczenie” struktury organizacyjnej administracji. W takim przy- 
Uj u zespolenie będzie oznaczało podporządkowanie jednemu organowi admi- 
Or^raęyjnemu innych organów administracyjnych (zespolenie organizacyjne
1 n 2 ^nansowe). W drugim aspekcie zespolenie może dotyczyć kompetencji
ty • y^Puje wówczas, gdy owe kompetencje zostają zjednoczone (skupione) 
dQ. z organów (zespolenie kompetencyjne). Przy czym, zespolenie może
Ą yczyć wyłącznie jednego i tego samego szczebla administracji publicznej.

. ef, opisuje ono administrację tylko w jej aspekcie poziomym“15.
Pod a,. y uznać, tym samym, że administracja zespolona działa w układzie
2 ok'V°jne^0 Podporządkowania, co sprawia wrażenie nawrotu do, znanej 
ty, asu rad narodowych, koncepcji podwójnego podporządkowania46. Zasadą 
kie KleJ strukturze będzie pionowy układ sterowania, obejmujący procesy 
gół °Wania organizacyjnego i służbowego. Wyjątek od zasady stanowią szcze- 
Hego^7e kompetencje kierownicze, koordynacyjne i kontrolne organu nadrzęd- 

PonSyStem ten ma zapewniać niezbędny zakres fachowości i profesjonalizmu, 
ZesJeJVaz nawet w przypadku zespolenia z organami samorządowymi organy 
cją^. °ne °d strony pragmatycznej pozostaną wyspecjalizowanymi administra
tur ' rządowym48. Co najwyżej, zostaną one poddane zwierzchnictwu cywilne- 
fOr ’ tore ma charakter ogólny i jest raczej wyrazem społecznej kontroli nad

^acJami niż możliwością dyrektywnego oddziaływania49.
z6s tym miejscu pojawia się problem relacji dwóch pojęć: organ administracji 
z6s °nej i organ administracji specjalnej. Z całą pewnością każdy organ nie- 
ąje °ny jest organem administracji specjalnej. Zależność odwrotna jednak już 

f iejsca. Organy administracji zespolonej (podporządkowane np. orga- 
str„ .Władzy administracji ogólnej) są bowiem jednocześnie organami admini- 

specjalnej.
ilc0 zesP°lenie uzyskało właściwy kształt, oprócz aspektu organizacyjnego 

Petencyjnego, winna również istnieć więź osobowa, która oznacza wyko-

« p
<s p r' Boć, Powiat a reszta państwa [w:] J. Boć (red.), Powiat, Kolonia Limited 2001, s. 25.
<6 p r' Grążawski, Zasada..., s. 77.

eiainej r Wierzbowski, A. Wiktorowska, Terenowe jednostki organizacyjne administracji spe- 
” p 'W1 M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2000, s. 257.
^ietl Bobkowski, Terenowy układ zespolony [w:] M. Lisiecki, Bezpieczeństwo obywateli 

s- ref°rni administracji rządowej i samorządowej - co dalej?, Warszawa 26 listopada 2001,
<8p '
<»po£' M. Kulesza, Zespolenie..., s. 94.

r- J- Dobkowski, Terenowy..., s. 55.
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nywanie przez organ nadrzędny władztwa osobowego nad organami zesp°'° 
nymi (w szczególności w zakresie obsadzania poszczególnych stanowisk), ł^9 
sycznym przykładem takiej struktury organizacyjnej jest zespolenie w jedny1” 
urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem50. Jak podnosi się w doktrynie, zasa° 
zespolenia nie musi występować w pełnej postaci. Jej istota nie zmienia s'e' 
jeżeli niektóre więzi nie występują. Najistotniejsze znaczenie ma jednak ze 
spolenie osobowe i kompetencyjne51 52.

50 Por. W. Reiss, Zarys prawa administracyjnego, Wilno 1930, s. 46.
51 Por. M. Stec (red.), Podstawy..., s. 39.
52 Por. M. Stec (red.), Podstawy..., s. 39, A. Misiuk, Jaka Policja? Wpływ reformy administracji , 

na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] M. Lisiecki (red.), Bezpieczeństwo obyw° . 
w świetle reform administracji rządowej i samorządowej - co dalej?, Warszawa 26 listopada 2
s. 24. Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Terenowe..., s. 257, którzy wskazują, że wadą zesp0^. 
nia na poziomie powiatu „było i jest, a prawdopodobnie i będzie trudność w precyzyjnym rozgf® 
czeniu zakresów podporządkowania”. pj

53 Por. A. Cisek, Pracownicy powiatu [w:] J. Boć (red.), Powiat, Kolonia Limited 2001, s- 
M. Lisiecki, Bezpieczeństwo obywateli w świetle reform administracji rządowej i samorządowej 
dalej? Słowo wstępne [w:] M. Lisiecki (red.), Bezpieczeństwo obywateli w świetle reform admintS 
cji rządowej i samorządowej - co dalej?, Warszawa 26 listopada 2001, s. 7.

Odnosząc powyższe stwierdzenia do organizacji administracji polskiej, na1 
ży stwierdzić, że jedynym organem administracyjnym, o którym z całą pewn° 
ścią można powiedzieć, że jest organem nadrzędnych w ramach zespoleń19 
w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem, jest wojewoda. Jakkolw1^ 
nie jest mu podporządkowana cała administracja rządowa w województwie- 
w zakresie podporządkowanym, w większości przypadków, zachodzi zespole11., 
organizacyjne, finansowe, kompetencyjne i osobowe. Większość administra^ 
specjalnych jest częścią urzędu wojewódzkiego, finansowaną z budżetu woje"r0 
dy. Większość kompetencji jest wykonywana przez wojewodę lub w imię11, 
wojewody. Wojewoda powołuje i odwołuje, a przynajmniej ma prawo wyrażeń1^ 
wiążącej opinii, szefów większości administracji specjalnych. Wyjątki od 
reguły to przede wszystkim komendanci wojewódzcy Policji i Państwowej S#3 
ży Pożarnej, co wynika ze zmilitaryzowanego charakteru tych służb.

W doktrynie stwierdza się również, i jest to pogląd dominujący, że zesp0* 
nie występuje na poziomie powiatu. Ze starostą zespoleni są kierownicy po"'19 
towych służb, inspekcji i straży. Zespolenie to jednak przybiera słabszą post3<:' 
gdyż kierownicy działają zawsze we własnym imieniu52.

Wydaje się jednak, że zespolenie to jest tak słabe, że, mimo zapisów usta^' 
już praktycznie nie istnieje53. Oprócz braku więzi kompetencyjnej należy P9 
miętać o braku jakiejkolwiek więzi finansowej. Budżety poszczególnych słn^' 
inspekcji i straży są wprawdzie częścią budżetu powiatu, ale włączenie to 0 
bywa się zupełnie automatycznie. Postępuje też erozja zespolenia osobowe#0 
W gruncie rzeczy, o zespoleniu na poziomie powiatu można mówić tylko w s* 9 
nie klęski żywiołowej. Dopiero wówczas starosta, zresztą podobnie jak wol., 
uzyskuje realne kierownictwo nad działalnością poszczególnych administr3 
specjalnych. Dopiero w takiej sytuacji można mówić o realnej odpowiedzialno5^ 
za działania tych administracji. Jak bowiem starosta ma ponosić odpowiedzi3^ 
ność za działania służb, inspekcji i straży w „normalnej” sytuacji, skoro nie 31 
żadnego środka władczego, którym te działania mógłby kształtować?
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2.3. RADA MINISTRÓW I MINISTROWIE

Pet^a^a Ministrów i ministrowie w zasadzie nie posiadają bezpośrednich kom- 
> encji d0 działania w czasie klęski żywiołowej. Ich funkcja sprowadza się do 
Ordynowania działań i nadzorowania poszczególnych pionów administracji, 

fasady tej istnieje jednak kilka wyjątków.
0 pierwsze, do kompetencji Rady Ministrów należy podjęcie decyzji 

SRPr°Wadzeniu, przedłużeniu i zniesieniu stanu klęski żywiołowej (art. 5 i 6 
pf u)- Rada Ministrów określa również zakres dopuszczalnych ograniczeń 

' wolności jednostki (art. 5 ust. 2 SKŻU).
0 drugie, minister właściwy do spraw wewnętrznych koordynuje zorgani- 

kilL311^ akcję społeczną w przypadku, gdy klęska żywiołowa obejmuje teren 
Województw (art. 2 ust. 3 dekretu),

J>a - 0 Czecie, minister właściwy do spraw wewnętrznych, przy pomocy Prezesa 
rad' l'v°Wej Agencji Atomistyki, kieruje akcją likwidacji skutków zdarzenia 
Ustlacyjnego, powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym (art. 84 
dlii 5 PrA) oraz działaniami interwencyjnymi, w przypadku zdarzenia powo- 
d aCego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, jeżeli podjęcie i prowa- 
ty0(jle działań interwencyjnych przekracza możliwości służb podległych woje-

Wie °. Czwarte, w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na obszarze 
ster J jednego województwa, zorganizowaną akcją ratowniczą kieruje mini- 
1^- "daściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister, do zakresu działania 
ścjty należy ochrona przed daną klęską. W przypadku wątpliwości co do wła- 
Pr? °SC1 zbiegu właściwości, działania podejmuje minister wyznaczony 
step Z ^rezesa Rady Ministrów (art. 8 pkt 4 SKŻU). W ramach tych zadań mini- 
ją^.ttl°że wydawać wiążące polecenia organom administracji rządowej, z wy- 
^rów* 11 Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Mini- 
tHoge’ °faz organom samorządu terytorialnego (art. 13 ust. 1 SKŻU). Minister 
W & r°wnież zawiesić uprawnienia wojewody i wyznaczyć pełnomocnika 
tiiąrh- adku niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działa- 
cy ,1 Prowadzonymi w czasie klęski żywiołowej. Dodatkowo, minister kierują- 
łowp-C^ ratowniczą jest obowiązany do informowania o skutkach klęski żywio- 
HąjJ 1 Podjętych działaniach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa 

Ministrów.
tządz zgodnie z art. 108 ust. lc POOU, Rada Ministrów, w drodze rozpo-

enia, może zarządzić wprowadzenie okresowej służby wojskowej w przy- 
¡ch Uzasadnionych potrzebami zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji 

tyUtków-
, Czasie stanu klęski żywiołowej Minister Obrony Narodowej może przeka

zy^- j dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania występuje klęska 
ieżeij 0VVa’ Pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Ust J Użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub niewystarczające (art. 18 
Uą SKŻU). Minister właściwy do spraw transportu (w odniesieniu do ruchu 
W pQr dach morskich — minister właściwy do spraw gospodarki morskiej), 
0br °Zuniieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem 

y Narodowej, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić ograniczenia 
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w ruchu w celu usprawnienia przemieszczania się środków transportowy^’ 
niezbędnych dla prowadzenia działań ratowniczych (art. 24 SKŻU), a ministef 
właściwy do spraw łączności może wprowadzić ograniczenia w wykonywał1111 
usług pocztowych (art. 25 SKŻU).

Minister właściwy do prowadzenia działań w czasie klęski żywiołowej jeS 
wspomagany przez Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej. Zadania tego 
społu są analogiczne do zadań zespołów reagowania kryzysowego w powiec’e 
i województwie. Należą do nich w szczególności:

• monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoJ9 
sytuacji,

• realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski zJ 
wiolo wej,

• opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
• planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szc?e 

blu administracji publicznej,
• przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy hun19 

nitarnej,
• realizowanie polityki informacyjnej, związanej ze stanem klęski żywioł0 

wej (art. 12 SKŻU).

54 Są to osoby powołane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wniosek M'nis • 
Obrony Narodowej oraz ministrów właściwych do spraw: zagranicznych, administracji public211

Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej składa się z szefa, dwóch zasteP. 
ców (stałego i czasowego) oraz grup roboczych stałych i czasowych. Grup3”11 
stałymi są:

• międzyresortowa grupa polityki bezpieczeństwa i planowania cywilnego,
• grupa bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
• grupa monitorowania, prognoz i analiz.
Ostatnia z wyżej wymienionych grup stanowi Rządowe Centrum Koordy119 

cji Kryzysowej, które wchodzi w skład urzędu zapewniającego obsługę minis^ 
właściwego do spraw wewnętrznych. Centrum to jest uzupełniane o członk0'' 
grup czasowych (planowania wsparcia i analizy zasobów, koordynacji dział911 
kryzysowych, koordynacji pomocy humanitarnej, polityki informacyjnej).

Szefem Zespołu, wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw 
wnętrznych, jest sekretarz lub podsekretarz stanu w jego ministerstwie. 
Zespołu ma dwóch zastępców. Stałego, wyznaczonego przez ministra właści^ 
go do spraw wewnętrznych spośród pracowników urzędów podporządkowany0 
mu centralnych organów administracji rządowej, wykonujących zadań'9 
w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków (PaI1, 
stwowa Straż Pożarna, Obrona Cywilna). Zastępca czasowy jest wyznaczaj 
przez ministra właściwego do podejmowania działań w stanie klęski żywioło^ 
i pochodzi spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra, urzęd0^ 
obsługujących organy podległe temu ministrowi lub jednostek organizacyjny0 
przez niego nadzorowanych.

Skład stałych grup roboczych wyznacza minister właściwy do spraw 
wnętrznych. Z tym, że w skład pierwszej z wyżej wymienionych grup wchód 
przedstawiciele praktycznie wszystkich ministrów, będący sekretarzami ł 
podsekretarzami stanu54. Druga grupa robocza obejmuje przedstawicieli orf?9 
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dei centralnych, z których zakresem działania mogą wiązać się działania po- 
°Wane w czasie klęski żywiołowej55.

ty Kład grup czasowych określa minister właściwy do podejmowania działań 
Ze atye klęski żywiołowej (§ 6 ust. 11 rozporządzenia w sprawie tworzenia 

₽°łow reagowania kryzysowego)56.
to z3dowy Zespół ma charakter stały i działa w fazach zapobiegania, przygo- 
l{adatlla’ reagowania i odbudowy (§ 10 ZRKR). Wydaje się, że w tym zakresie 
Pod9 Ministrów przekroczyła upoważnienie ustawowe, ponieważ stanowiący 
ZgQ avvę rozporządzenia art. 12 SKŻU, podobnie jak cała ustawa, znajduje, 
ty , nie z jej art. 1, zastosowanie wyłącznie w czasie stanu klęski żywiołowej, co 

Ucza stały charakter jakichkolwiek jednostek tworzonych na jej podstawie.

2.4. ADMINISTRACJE SPECJALNE

bliC>ak j T, OlkUŁUllU, YT p.UllCUlli UUUU11J

łtleJ, do zadań których należy walka z klęskami żywiołowymi, są:

p —wuwuwa inspekcja cjcurouy iwsuii i iNasiei
*ewne kompetencje w tym zakresie posiadają również:

- już wyżej wskazano, wyspecjalizowanymi pionami administracji pu-

Państwowa Straż Pożarna,
Państwowe Ratownictwo Medyczne,
Policja,
S>ły Zbrojne RP,
Obrona Cywilna,
Państwowa Inspekcja Sanitarna,
Jftspekcja Weterynaryjna,
ł^spekcja Ochrony Środowiska,
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 
regionalni dyrektorzy gospodarki wodnej, 
Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, 
Państwowa służba hydrogeologiczna, 
ratownictwo górnicze (w zakresie zdarzeń w zakładach górniczych).

^0Wia , , . ,
1 "'yeh ’ zabezPleczenia społecznego, środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty 
*“°sPod°'Van*a’ podarki wodnej, finansów publicznych, Skarbu Państwa, rolnictwa, gospodarki, 

ss p ark* morskiej, łączności oraz transportu (§ 6 ust. 7 ZRKR).
Szef tyą.W° d° wskazywania członków grup posiadają: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
St'vowe°JSk°Wych Slożb Informacyjnych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prezes Pań- 
8o, q 6J Agencji Atomistyki, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Nadzoru Budowlane- 
^rezea,1>era^ny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Dyrektor Transportu Drogowego, 
ki-ąjn rz<łdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Geodeta 
(§6i, ’ *°wny  Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

8 ZRKR).
*>e|;0 °zPorządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gmin- 
lłzą(j ZesPolu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz 

doe,B0 Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. nr 215, poz. 1818 ze zm.) 
' aakj jako ZRKR.

83



Domeną Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w zakresie przeciwdziała1119 
klęskom żywiołowym* 57 jest faza reagowania58. Zadania te są wykonywa119 
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. System jest zorganizoW9 
ny jako struktura trójszczeblowa. Szczebel podstawowy stanowi poziom pow'9 
tu. Poziomy wojewódzki i krajowy pełnią funkcję wspomagającą i koordynacji 
ną. Do zadań systemu należy ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowisk9 

. n-, V-57 Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. U*- 
z 2002 r., nr 147, poz. 1230 ze zm.), Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umunduro'"'9 
i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją przeznaczoną do walki z pożarami, klęska®1 
wiolowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

58 Por. Z. Meres, Powiatowe..., s. 16.
59 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740 ze zioJ
60 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia

w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych for®9 ■ 
ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gmin*v 
(miejskimi). (Dz. U. nr 161, poz. 1108).

walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, 
ratownictwo techniczne, 
ratownictwo chemiczne, 
ratownictwo ekologiczne,
ratownictwo medyczne (art. 14 ust. 1 OPU).

przez:

•
Na poziomie powiatowym system tworzą:
• komenda powiatowa PSP,
• jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiat 

włączone do systemu,
• powiatowy zespół reagowania kryzysowego,
• specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty włączone do systefl111 

na podstawie umów cywilnoprawnych.
Poziomy wojewódzki i krajowy, oprócz właściwych komend PSP, jednoste 

ochrony przeciwpożarowej, zespołów i specjalistów, tworzą: wydzielone jednos1 
ki (tzw. wojewódzki i centralny odwód operacyjny), ośrodki szkolenia i krajo'* 9 
baza sprzętu specjalistycznego PSP (w województwie) oraz szkoły PSP i jeĄ 
nostki badawczo-rozwojowe ochrony przeciwpożarowej (na poziomie centr9 
nym) - § 2 KSRGR.

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej, oprócz PSP, są: jednostki organ129 
cyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakla^0 
wa i terenowa służba ratownicza, gminna i powiatowa zawodowa straż poż»r 
na, ochotnicza straż pożarna i związek takich straży oraz inne jednostki nP' 
lotnicza służba ratowniczo-gaśnicza (art. 15 OPU). ,

Działania PSP wspierać winny również formacje ochronne działające na P°° 
stawie ustawy o ochronie osób i mienia59. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w spra"'19 
współpracy formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożar0 
wej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)60, formacje te win11' 
współdziałać ze wszystkimi jednostkami ochrony przeciwpożarowej poprzez P° 
dejmowanie działań ochronnych i zabezpieczających, a w szczególności na:

• wymianie informacji o zagrożeniach,
• wprowadzaniu na teren chroniony jednostek ratowniczych,
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• Współdziałaniu przy przeprowadzaniu ewakuacji, 
zabezpieczaniu miejsc zdarzenia i uratowanego mienia.

rv paj0Wa baza sprzętu specjalistycznego to jednostki organizacyjne niektó
ry. kQrnend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Ich wyposażenie jest 
ro2 °rzystywane w codziennych działaniach ratowniczych. Poszczególne bazy 
t0 .uiszczone są w sposób, który zapewnia równomierne zabezpieczenie tery- 

całego kraju przed zagrożeniami. W skład baz wchodzi przede wszyst
kie? C1ężki sprzęt ratowniczy (ciężkie samochody ratownictwa drogowego, tech- 

nego i ratownictwa chemiczno-ekologicznego, dźwigi ratownicze, samochody 
z °wnictwa wodnego, pompy dużej wydajności, separatory oleju, kontenery 
8p P °rami Przec'wo^ej°wymh sorbentami i neutralizatorami oraz kontenery ze 

Stein przeciwpowodziowym)61 *.

6l P r
'udii0^r. Mercs, Rola krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powszechnym systemie ochrony 

6, ct [w:] s. Wilczkowski, B. Dominowska (red.), Powszechny system ochrony ludności, s. 7.
* spr r'.§ 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. 
^°rąca"?e szczególowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej 

ss pyc" odział w działaniu ratowniczym (Dz. U. nr 82, poz. 895) - cyt. dalej jako ZKWR.
°r- I- Skrzydlo-Niżnik, Projekt..., s. 105.

,rrnacje o wszelkich zdarzeniach są przyjmowane przez stanowiska kie- 
kj .ania znajdujące się w komendach PSP wszystkich szczebli (na szczeblu 
bą7J0Wym ~ Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa). Stanowiska te są 
zgod ZeSP°łÓW d° sPraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (a w zasadzie 
U nie z art. 12 SKŻU - zespołów reagowania kryzysowego) i są zorganizowa

li sPosób, który zapewnia ich ciągłe działanie.
rat ° Za<^ań tych stanowisk należy również koordynacja i organizacja działań 

°wnicZychG2.
jegoa*kolwiek  szczegółowe zadania krajowego systemu określają, koordynują 
Pad funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie obowiązków, a w sytuacjach 
i s(.a2vvyczajnych systemem kierują Komendant Główny PSP, wojewodowie 
śc, Ostowie, to dysponowanie siłami i środkami należy do kompetencji wła- 

ge£o komendanta PSP.
obe ^stem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) stanowi w chwili 
heg0 • tylko normatywny. Do jego zadań ma należeć zapewnienie spraw- 
każd * efektywnego podejmowania medycznych działań ratowniczych wobec 
Wy ej osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, 

gającego, na przykład, ze skutków klęski żywiołowej.
-gą- yuktura PRM jest podobna do struktury krajowego systemu ratowniczo- 
jety-Jezego. Jest ono zorganizowane na trzech poziomach - powiatowym, wo- 
Wj , zKim i krajowym. Za nieprzerwaną gotowość systemu odpowiadają odpo- 
Pod 10' minister właściwy do spraw zdrowia, wojewoda i starosta. Poziomem 
dylowym jest powiat. Pozostałe poziomy mają, co do zasady, zadania koor- 
W eyjne i nadzorujące. Od reguły tej istnieją dwa wyjątki. Po pierwsze, 
Wje sP°zycji ministra właściwego do spraw zdrowia pozostaje lotnicze pogoto- 
d2e ratunkowe. Po drugie, ustawa przewiduje, że w celu podjęcia i przeprowa- 
W si a. akcji ratowniczej, w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia 
dą^ z1 Przekraczającej możliwości organizacyjne starosty, wojewoda może wy- 

ac Polecenia staroście63.

85



Aparatem pomocniczym starosty w zakresie ratownictwa medycznego jeSt 
centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). To zintegrowane stanowisko dys 
pozytorskie, usytuowane w strukturze powiatowego centrum ratownict"^ 
i reagowania kryzysowego64. Do zadań CPR należą, w szczególności, przyj1110 
wanie, ustalanie priorytetów powiadomień o stanach nagłego zagrożenia życ'a 
lub zdrowia i niezwłoczne dysponowanie odpowiednimi służbami65.

64 Przy założeniu, że centrum ratownictwa istnieje w związku z treścią art. 92 ustawy z dma 
października 1998 r., Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz 
nr 133, poz. 872 ze zm.). Jeżeli przyjąć, że „inne rozwiązanie” zawiera ustawa o stanie klęsk1 
wiolowej - CPR będzie częścią centrum reagowania kryzysowego.

65 Por. I. Skrzydlo-Niżnik, Projekt..., s. 106.
66 Wobec praktycznego nieobowiązywania przepisów ustawy (wprawdzie weszły w życie, a’c 

ich nie stosuje), jednostki systemu i centra tworzone są na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia * 
roku o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (Dz. U. nr 241, poz. 2073).

67 To oddział szpitalny, będący komórką organizacyjną szpitala, w rozumieniu przepisów o za8 
dach opieki zdrowotnej (art. 3 pkt 11 PRMU).

68 To środek transportu wraz z personelem (co najmniej trzy osoby posiadające kwalifikacje 
podejmowania działań ratunkowych, w tym co najmniej jedna uprawniona do prowadzenia śro 
transportu), przeznaczony do podejmowania medycznych działań ratowniczych w warunk0^ 
przedszpitalnych; jednostka ta winna być wyposażona w odpowiedni środek transportu, a ta
w środki łączności, niezbędne produkty lecznicze i wyroby medyczne (art. 3 pkt 12 PRMU).

69 Por. M. Sobolewski, Zadania Policji w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof [w:] S.
kowski, B. Dominowska (red.), Powszechny system ochrony ludności, Warszawa 1998, s. 2. |

70 K. Dzimińska-Mosio, Administracyjnoprawna problematyka stanów nadzwyczajnych 1 
S. Plowucha (red.), Wybrane zagadnienia materialnoprawne prawa administracyjnego, SzczY 
1999, s. 107.

Jednostkami systemu są66: szpitalne oddziały ratunkowe67 i zespoły rato"' 
nictwa medycznego68.

Podstawowe zadanie Policji to służba społeczeństwu, ochrona bezpiecze” 
stwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Form6 
cja ta nie ma szczególnych zadań w czasie klęski żywiołowej (ani też w stan10 
klęski żywiołowej). Wydaje się jednak, że podstawowym działaniem w tym zakre 
sie winno być umożliwienie sprawnego funkcjonowania pozostałych służb rato1* 
niczych. Po pierwsze, Policja posiada najgęstszą w kraju sieć jednostek organik 
cyjnych, utrzymujących w ciągu doby służbę dyżurną. A zatem, może być podm10 
tern, który będzie przyjmował informacje o powstałych zagrożeniach69. Ponad10' 
funkcjonariusze Policji są upoważnieni do podjęcia działań polegających na:

• zabezpieczaniu i izolacji terenu zdarzenia,
• nadzorze nad ochroną mienia,
• prowadzeniu czynności ratowniczych70,
• ochronie poszkodowanych.
Policja realizuje zadania w zakresie:
• ochrony porządku,
• ograniczenia lub zamknięcia ruchu w rejonie akcji ratowniczej,
• zapewnienia swobody dojazdu jednostkom ratowniczym,
• organizowania objazdów,
• niedopuszczania do tworzenia się zbiegowisk i zapobieganie objawom P° 

niki,
• działalności informacyjnej,

;a I3

żf
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jti * egzekwowania przestrzegania przepisów i poleceń kierujących działa- 
3rni ratowniczymi,

pilotowania kolumn transportu jednostek ratowniczych, 
bezpośredniej pomocy w ewakuacji, 
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, 
ochrony pozostawionego mienia,
Przeszukiwania terenu w celu zebrania, oznakowania i przechowywania 

2Uconego mienia,
Prowadzenia wykazów i identyfikacja zmarłych, rannych i zaginionych71. 

Oęjj 0 zadań Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej nie należy w zasadzie 
\yv Oria przed klęskami żywiołowymi. Biorąc jednak pod uwagę zobowiązania 
if u ające z Przynależności Rzeczpospolitej do Paktu Północnoatlantyckiego 
p iż jednym z podstawowych projektów realizowanych przez NATO (oraz 
opernerstwo dla Pokoju) jest współpraca cywilno-wojskowa (civil military co- 
p0 — CIMIC) w zakresie obrony przed klęskami żywiołowymi, nie można

lUąć kilku przypadków, w których oddziały wojskowe mogą być użyte 
a>cji ratunkowej na podstawie art. 3 ust. 2 POOU.

Zb • 2na stwierdzić ogólnie, że podczas klęski żywiołowej współpraca Sił
2 cywilną administracją publiczną będzie dotyczyła przede wszyst- 

Pow11 . i^acji skutków, akcji ratunkowej, zabezpieczenia mobilizacji i przegru- 
Slljeai}la< współpracy z mediami72. Zasadą jest jednak, że środki wojskowe sto- 
d dopiero wówczas, gdy zwykłe środki, jakie administracja cywilna posia-
1 ą’r^le s3 wystarczające. Wskazują na to, w szczególności, przepisy art. 18a PU

’18 SKŻU. Ustawa o Policji stanowi, iż w razie klęski żywiołowej lub nad- 
'vVkCZa^neg° zaSrozenia środowiska, jeżeli siły Policji są niewystarczające do 
sPr °nania zadań’ Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 
'Izić W Wewnętrznych, uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarzą- 
W <. Uzycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji. 
4ys 3rile klęski żywiołowej Minister Obrony Narodowej może przekazać do 

₽Ozycji wojewody, na którego obszarze działania występuje klęska żywioło- 
icst Pododdziały lub oddziały Sil Zbrojnych, jeżeli użycie innych sił i środków 

j0leruożliwe lub niewystarczające.
o^d ,a eży zwrócić uwagę na fakt, iż podstawową przeszkodą do wprowadzania 
typrZlatów wojskowych do akcji ratowniczych jest niedookreślenie zasad tego 
'vyd°'Va<^Zan^a’ W szczególności dotyczy to określenia organu kompetentnego do 
żyty3^311’3 wiążących poleceń73. Przeszkodę tę znosi ustawa o stanie klęski
2 je' 10Wej (niestety tylko w odniesieniu do stanu nadzwyczajnego). Zgodnie 
hychart- 18 ust. 2, przekazane oddziały pozostają pod dowództwem przełożo-

służbowych, a tylko wykonują zadania określone przez wojewodę.
WOd lezależnie od wyżej wskazanych, w miarę dokładnie opisanych przez usta- 

środków działania, jakie mogą podjąć oddziały wojskowe w czasie 
^^J^ywiołowej, istnieje jeszcze kilka przepisów, które w sposób ogólny wska- 

’i p ’
’2 p°r' Sobolewski, Zadania..., s. 3.

< ”r Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznan
ia 2001, s. 128.

°r' Lipiński, Możliwości współdziałania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i sił 
c/l łW:J M. Lisiecki (red.), Bezpieczeństwo obywateli w świetle reform administracji rządowej 

Or2lłdowej - co dalej?. Warszawa 26 listopada 2001, s. 99. 
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zują takie możliwości. Przepisy te, bez doprecyzowania, nie mogą jednak sta 
nowie operatywnej podstawy współuczestnictwa Sił Zbrojnych w akcji ratuj1 
kowej. I tak, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o Żandarmerii Wojskowej'' 
zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwid0 
wanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczy^ ’ 
ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia ora2 
mienia, należy do zadań tej służby.

74 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządź
wych (Dz. U. nr 123, poz. 1353 ze zm.). „

75 Por. S. Lipiński, Możliwości..., s. 99, W. Sąsiadek, A. Pomirski, Zasady użycia sił zbrojnych
w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz monitoringu zagrożeń [w:] S. Wilczkowsk1' 
B. Dominowska (red.), Powszechny system ochrony ludności, s. 2.

76 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem 
publiki Federalnej Niemiec dotycząca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporza 
dzona w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 21, poz. 259).

77 W chwili obecnej Szefem Obrony Cywilnej jest Komendant Główny Państwowej Straży Po& 
nej. Ta swoista unia personalna jest podyktowana chęcią zintegrowania systemu reakcji na n®

Ponadto, możliwe jest szybkie sformowanie pododdziałów, na podstawie aft- 
60 ust. 8 POOU, które będą współuczestniczyły w akcji ratowniczej. Formo"'3 
nie takie może odbyć się na podstawie powołania do odbycia ćwiczeń wojsk0 
wych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Do okre 
sowej służby wojskowej, w celu zwalczania klęski żywiołowej i usuwania fá 
skutków, można również powołać podoficerów, chorążych i oficerów rezer"' 
(art. 100 ust. 3 POOU).

Nie sposób również nie wspomnieć o wyspecjalizowanych wojskowych f°r 
macjach ochronnych. Oprócz wzmiankowanych już wyżej wojskowych jednoste 
przeciwpożarowych, w skład systemu ratowniczego w siłach zbrojnych wchody 
m.in. tzw. SAR - System Poszukiwania i Ratownictwa (Search and Resentí’ 
który pozwala na użycie statków powietrznych, łodzi podwodnych, statk°" 
powierzchniowych, wyspecjalizowanych zespołów ratunkowych oraz wyposaż 
nia do poszukiwania i ratowania ludzi w sytuacjach zagrożenia życia lub zdr° 
wia na lądzie i morzu. Ratownictwem inżynieryjnym (likwidacja awarii che 
micznych i wypadków radiacyjnych) zajmują się natomiast tzw. CHRZA - 
miczne i radiacyjne zespoły awaryjne74 75.

Planowanie i przygotowywanie oraz prowadzenie misji humanitarnych i ri>. 
towniczych oraz misji realizowanych w czasie klęsk żywiołowych jest równ¡e2 
jednym z zadań Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, z siedzi^ 
w Szczecinie, działającego na podstawie Konwencji z dnia 5 września 19“ 
roku76.

Kolejnym systemem, do którego zadań należy, między innymi, walka z 
skami żywiołowymi, jest obrona cywilna. Jednak wobec uchylenia z dnie^ 
1 lipca 2004 r. art. 140 POOU utraciło moc rozporządzenie Rady Ministro1*,  
z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej. Oznacza to, że w eh"’1 
obecnej określenie zadań tej formacji jest niemożliwe.

Obrona cywilna jest zorganizowana w każdej jednostce zasadniczego P° 
działu terytorialnego państwa. Centralnym organem administracji rządowej 
tym zakresie jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, powoływany przez Prezesa Ra^ 
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych77. Teren0
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Or£anarni obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie i wójtowie (art. 17 
U). J)o zadań terenowych szefów obrony cywilnej należy m.in.:

ftią Przys°towanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowa- 
*°raz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

"’st Przyg°towywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek po- 
3ta masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

P^oowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych 
Pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności, 

ski uPlan°wanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodar-
> Produktów żywnościowych, pasz, ujęć i urządzeń wodnych, 

ą,; Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego 
*ePia,

pOtli Wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania 
гак10сУ medycznej poszkodowanym oraz nadzorowanie przygotowania tych 

dow do niesienia tej pomocy,
1Щ . ZaPewnienie dostaw wody pitnej oraz wody dla urządzeń specjalnych do 

dacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
ePid lnteSrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno- 

ekologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia 
d0 . ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń śro- 

Wlska,
bąn- Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grze- 

¿U ztarłych78.
cje Plsane wyżej systemy wspierają inspekcje państwowe, których kompeten- 
chw, . Jmują walkę z poszczególnymi rodzajami zagrożeń dla dóbr prawem 

°nionych.
drona przez zagrożeniem fitosanitarnym należy do zadań Państwowej 

sPekc- ®cbrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). W szczególności In- 
\уус^а ta jest powołana do wyznaczania stref zwalczania organizmów szkodli- 
które’ °kreślania rodzajów tych organizmów oraz wydawania licznych decyzji, 
Рощ tają na ce]u usunięcie zagrożenia fitosanitarnego (art. 8 ORU). PIORiN 
W ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i jest zorganizowana
Ocjj Kturze dwuszczeblowej — na poziomie centralnym (Główny Inspektor 
Wód Roślin i Nasiennictwa) i wojewódzkim (wojewoda przy pomocy woje- 
py ,lego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa). Główny Inspektor Ochro- 
toi2y sil1} i Nasiennictwa koordynuje i nadzoruje działalność Inspekcji. Inspek- 
bietli WoJewódzcy są powołani do podejmowania działań (wydawania z upoważ- 
sapita Vvoiew°dy decyzji administracyjnych) w celu usuwania zagrożenia fito- 

"'anie Zat^ań Inspekcji Ochrony Środowiska należy, między innymi, inicjo- 
Uspwe działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz 

ma ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego (art. 2
’"^czajn
CePcje n 6 ^Brożenia. Zważyć jednak należy, że do chwili obecnej ścierają się konkurencyjne kon- 
Baśiu- 1 rcia systemu ratowniczego na obronie cywilnej albo na krajowym systemie ratowniczo- 

^-ial^ t°rz4dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
9fi _a Ssefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U.

’ p0z- 850).
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ust. 1 pkt 10 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska79). Struktura Inspek°ł 
jest analogiczna, jak w przypadku PIORiN, z tym, że nadzór nad nią spra^w 
minister właściwy do spraw środowiska. Podobnie i tu, Główny Inspekt 
Ochrony Środowiska, w przypadku poważnej awarii, ustala szczegółowe zasa ■ 
postępowania inspektorów. Natomiast pozostałe jej organy współdziała 
w akcji zwalczania poważnej awarii z podmiotami właściwymi do jej prowad^ 
nia oraz sprawują nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii (art. 30 IOS^ 
W przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska, polecenie podj?c 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska działań zmierzających do jego usunie0'3 
mogą wydawać starosta i wójt.

79 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2002 r., r>r ' 
poz. 982 ze zm.) - cyt. dalej jako IOŚU.

80 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 1998 r.,
poz. 575 ze zm.) - cyt. dalej jako PISU. <

81 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33, poz. 287 ze zm)" 
dalej jako IWU.

82 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 ze zm.) - cyt. dalej jako Pr

Zwalczanie chorób zakaźnych należy do zadań Państwowej Inspekcji 
nitarnej (art. 5 ustawy o tej inspekcji80). W szczególności Inspekcja ta po<$ 
muje działania polegające na ustalaniu zakresów i terminów szczepień ochr011 
nych oraz sprawowaniu nadzoru w tym zakresie, wydawaniu zarządzeń i de°?’ 
zji lub występowaniu do innych organów o ich wydanie w przypadku epiden111 
kierowaniu akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zia?. 
dach i zgromadzeniach. Struktura inspekcji jest czteroszczeblowa i obejniuJe. 
Głównego Inspektora Sanitarnego, państwowych wojewódzkich inspektor0 
sanitarnych, państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, państ^0 
wych granicznych inspektorów sanitarnych dla obszarów przejść graniczny0 
(art. 10 ust. 1 PISU). Główny Inspektor ustala szczegółowe zasady postęp0'* 3 
nia państwowych inspektorów sanitarnych w przypadku zagrożenia bezp'e 
czeństwa sanitarnego. Wojewódzki inspektor ustala powyższe zasady w odn'3 
sieniu do inspektorów niższego stopnia oraz posiada kompetencje do wyda5*3 
nia im wiążących poleceń. Państwowi inspektorzy sanitarni są organami adi° 
nistracji niezespolonej. £

Ochrona przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym (zwalczaj 
zaraźliwych chorób zwierzęcych) należy do zadań Inspekcji WeterynaryJ11^ 
(art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o tej Inspekcji81. Inspekcja posiada czteroszczebl0' 
strukturę (Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii, p°'* (, 
towy lekarz weterynarii, graniczny lekarz weterynarii — art. 5 ust. 1 Iy 
Podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, z tym że wojewódzki L 
karz weterynarii jest częścią administracji zespolonej, a lekarze powiat0'' 
i graniczni — niezespolonej. -

Kompetencje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej posiadają dyrekto1^’ 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej, którzy mogą decydo"'^ 
o opróżnieniu zbiorników wodnych i ograniczeniu w korzystaniu z wody (art- f 
i 88 Prawa Wodnego82). Ponadto, działania wspomagające w tym zakresie 
zobowiązana prowadzić państwowa służba hydrologiczno-mete0’ 
logiczna i państwowa służba hydrogeologiczna (art. 102 PrW). Do za° 
tych służb należy, między innymi, opracowywanie i przekazywanie orga°°
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n J
dz lnistracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zacho- 

w atmosferze, hydrosferze, strefach zasilania oraz poboru wód pod
łych (art. 103 pkt 5 i art. 105 pkt 5 PrW).

cl ■ Przypadku zdarzeń radiacyjnych, powodujących zagrożenie publiczne, 
Pod • n^a zmierzające do likwidacji zagrożenia i usunięcia skutków zdarzenia 
(ą^^ują odpowiednio wojewoda i minister właściwy do spraw wewnętrznych 
p ; 84 ust. 3 i 5 PrA). Ten ostatni organ jest wspomagany przez Prezesa 

stwowej Agencji Atomistyki.

2-5. WOJEWODA I TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ZESPOLONEJ I NIEZESPOLONEJ

2
str' 8odnie z art. 152 Konstytucji, wojewoda jest przedstawicielem Rady Mini- 
m00W w terenie. Status ten oznacza przede wszystkim kompetencję do podej- 
i6ą^arda aktów woli w imieniu rządu83- Jednocześnie wojewoda odpowiada za 
boś l2ację Polityki rządu na terenie województwa. W ramach tej odpowiedzial- 
0pfCl d°konuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, 
p0„ac°'Vuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje 

o^ie i alarm przeciwpowodziowy (art. 15 ust. 4a ARzU). Przede wszyst- 
adftj Je.^nak, zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych 
i kJ 1Illstracji rządowej i samorządowej, działających na obszarze województwa 

ich działalnością w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i in- 
ą t^k^odzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, 
że(1- Ze zapobiegania innemu zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagro- 
g0 10t^ środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publiczne- 
śl0’ orony praw obywatelskich84. Działania te odbywają się na zasadach okre- 

^.ch w ustawach,

83 p
Ciapala, Administracja..., s. 417.

S 3-’ M k*8 ten temat m *n- J- Regulski, Kim powinien być wojewoda, Wspólnota 1998, nr 51-52, 
St>ekcje ■ uksza, Podział kraju na województwa, Wspólnota 1998, nr 14, s. 6, M. Stec, Służby in- 
' **• (w-1 Stra^e w nowym ustroju administracji publicznej, Samorząd Terytorialny 1998, nr 12, s. 21 
ilOrOia. teB°ż Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski (kryteria i ich 

yiona realizacja), Samorząd Terytorialny 1998, nr 11, s. 11.

t lezależnie od kompetencji koordynacyjnych, wojewoda może:
tzą^^ydawać polecenia obowiązujące m.in. wszystkie organy administracji 

t wej i organy samorządu terytorialnego (art. 16 ust. 1 ARzU),
rzą^ądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika 
ścij administracji niezespolonej i pracownika samorządowego, który dopu- 

,S1^ naruszenia prawa (art. 19 ARzU),
% ^ydawać powszechnie obowiązujące przepisy porządkowe,

(ąrt lerować akcją likwidacji zagrożenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim 
. ust. 3 PrA),

Ust . lerować zorganizowaną akcją społeczną w czasie klęski żywiołowej (art. 2 
/ dekretu),

^mskować do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
& ust. 1 SKŻU),
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• zawieszać uprawnienia wójta lub starosty i ustanawiać pełnomocnik0" 
w przypadku stwierdzenia, że organy te nie są zdolne do kierowania lub n'e 
właściwie kierują działaniami mającymi na celu zapobieżenie lub usuniSc'e 
skutków klęski żywiołowej w czasie stanu klęski żywiołowej (art. 9 ust. 5 i aft 
10 ust. 5 SKŻU),

• w zakresie spraw indywidualnych nakładać, w drodze decyzji lub aktU 
normatywnego, wszystkie ograniczenia praw i wolności jednostki, wynikaj^ 
z ustawy o stanie klęski żywiołowej i rozporządzenia Rady Ministrów o wpr° 
wadzeniu tego stanu (art. 21, 22 SKŻU).

Należy zauważyć, że kompetencja do wydawania poleceń, w szczególno601 
organom samorządu terytorialnego, zdaniem zarówno ustawodawcy, jak i d°K. 
tryny, jest funkcją przedstawicielstwa Rady Ministrów (art. 16 ust. 1 ARzU) 
Teza taka wzbudza jednak pewne wątpliwości, ponieważ żaden inny org3!1 
władzy państwowej (szczególnie Rada Ministrów) nie ma takiej kompetent1' 
Wydaje się, że wątpliwość tę zauważył również ustawodawca. Z zawartej w & 
9 pkt 4 ARzU definicji wynika, że polecenie wojewody to wezwanie do wykoi^ 
nia określonej czynności, z tym, że skierowane do organów i pracowników, 
rych jest on zwierzchnikiem, jest poleceniem służbowym, a skierowane do inny0 
organów i jednostek wykonujących administrację rządową w województwie 
środkiem nadzoru. Należy zatem uznać, że w zakresie, w którym samorząd 
konuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, polecenia wojewody 
środkiem nadzoru (wn. z art. 2 pkt 4 ARzU). Naturalnie, nadzór nad samo^, 
dem terytorialnym, zgodnie z art. 171 ust. 1 Konstytucji, może być wykonywa11' 
tylko na podstawie kryterium legalności. A zatem, wojewoda może wydawać °r, 
ganom jednostek samorządu terytorialnego polecenia wyłącznie w zakresie za 
zleconych i tylko wówczas, gdy działanie lub zaniechanie działań tych organ0 
sprzeczne jest z wyraźnym przepisem prawa. Na wyżej powołanej podstawie n1^ 
dozwolone jest wydawanie poleceń w zakresie zadań własnych, do których, 
należy przypomnieć, należy m.in. ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwfK 
wodziowa, zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom. Zakazane jest równ' 
wydawanie poleceń w sytuacji, w której działania organów jednostki samorz9° 
terytorialnego są jedynie niecelowe. Trudno uznać to rozwiązanie za racjonab1^ 
Poprzez taką konstrukcję, polecenia wojewody w stosunku do organów jedność 
samorządu terytorialnego pozostaną instytucją martwą.

85 Por. np. J. Ciapala, Administracja..., s. 419.
86 Por. I. Czuma, Terminologiczne..., s. 17-18.
87 Do tej pory z uprawnień tych wojewodowie zazwyczaj korzystali w przypadku blokad d 

okupowania obiektów publicznych, pikiet i demonstracji. W 1999 roku z instytucji polecenia a 
sowanego do Policji i PSP wojewodowie korzystali 72 razy. Odpowiednio, adresatem 58 poleceń W 
Policja, 14 - Państwowa Straż Pożarna. Por. A. Misiuk, Jaka Policja..., s. 25.

Od zadań wojewody, jako przedstawiciela rządu, należy odróżnić zada^ 
wojewody jako szefa administracji ogólnej85 86. Zgodnie z art. 7 pkt 2 ARzU, 'v0^. 
woda jest zwierzchnikiem administracji zespolonej. Funkcja ta przejawia s. 
w formie kierowania87 i koordynowania działalności administracji zespolo” 
zapewnienia warunków jej skutecznego działania oraz odpowiedzialności 
rezultat działania tej administracji (art. 23 ust. 1). Znaczenie przepisu jest 0 
zawuowane poprzez ust. 2, zgodnie z którym szczegółowe zadania i kompeteI’ 
cje wojewody, które wynikają z funkcji zwierzchnika administracji zespolo11 
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2 du^ać mają jednak inne ustawy88. Oznacza to w praktyce, że ustawodawca 
dowolnością i często bez przekonującego uzasadnienia kształtuje zakres 

^zchności wojewody.
zes l^e w odniesieniu do kompetencji wojewody w stosunku do administracji 
W °nej w czasie klęski żywiołowej nie zachodzą jakieś szczególne zmiany, to 
'''od ^Padku administracji niezespolonej widoczne jest przeniesienie na woje- 
j^nkcji kierowniczych na czas trwania tej klęski. Mimo kompetencji wo- 
ądrn' d° wydawania poleceń w czasie klęski żywiołowej, wiążących organy 
org lh,lstracji niezespolonej, ustawodawca uznał za stosowne zobowiązanie tych 
p^t do zapewnienia zgodności swoich działań z owymi poleceniami (art. 18 

Źródłem tych kompetencji jest oczywiście funkcja przedstawiciela 
Ministrów w terenie.

io\v lezależnie od ogólnych norm zadaniowych wyznaczających pozycję ustro- 
7°jewody, należy pamiętać, że skuteczność jego działań w czasie klęski 

0q .Wej zapewniają przede wszystkim szczegółowe normy kompetencyjne. 
Najważniejszych należy upoważnienie do wydawania porządkowych aktów 
^ miejscowego (art. 40 ARzU).
t °Jewoda jest również:
• ?Ze^em obrony cywilnej województwa,

(pr K°°rdynatorem i kierownikiem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
, P°mocy komendanta wojewódzkiego PSP),
^°rganem przyszłego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

WSpj Wykonywaniu zadań z zakresu walki z klęskami żywiołowymi, wojewodę 
tądaer& aParat pomocniczy - urząd wojewódzki. W większości przypadków 
ftiOc z zakresu bezpieczeństwa publicznego wojewodowie realizują przy po- 
^ież ■ ydziałów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (czasem rów- 
Kry,”1 Spraw Obronnych”). W skład Wydziałów wchodzą Centra Zarządzania 

, s°Wego realizujące zadania w zakresie:
£roże^aPewn'enia warunków koordynacji działań w przypadku wystąpienia za- 

Współdziałania z właściwymi organami samorządu terytorialnego, zaj- 
t yni1 się reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, 
g^r°wadzenia służby dyżurnej wojewody89.

ttUjp ktura ta działa permanentnie i ma przede wszystkim pełnić rolę cen- 
WoływWCZesneg° ostrzegania. W przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, po- 
tapty dodatkowe gremia o charakterze konsultacyjnym. Należy jednak
lątkOw ^c’. ze ustalenie ich nazwy i składu jest bardzo trudne, z uwagi na wy- 

g ą niespójność ustawodawstwa.
Wch0(j2 nie z § 2 ust. 2 pkt KSRGR, w skład systemu ratowniczo-gaśniczego 
bąk a ? H^-in. zespoły do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Jed- 

l.r°zP°rządzenie, ani ustawa o ochronie przeciwpożarowej w obecnym 
Cą pr lu> nie precyzują, jaki charakter, skład i kompetencje mają te zespoły, 

^a ustawa o ochronie przeciwpożarowej, w brzmieniu sprzed noweliza-
,8e ;

J}'6 'viaciQrr'CC^' stw>erdza, że przepis ten budzi zdziwienie, ponieważ, oprócz szczególnej roli kpa 
się OlBo’ i°kie ustawy mogłyby tu wchodzić w grę. Por. P. Sarnecki, Właściwości..., s. 26. Wy- 

^>nis'tre szczególnymi przepisami są ustawy regulujące działalność poszczególnych pionów 
88 De_ acjl zespolonej (np. ustawa o systemie oświaty, Policji, etc.).

artarnent Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA, Raport ZSK 2000, s. 6. 
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cji ustawą o stanie klęski żywiołowej, regulowała szczątkowo kompetencje 13 
kiego zespołu, ale unormowanie to przestało obowiązywać z dniem 22 czer"^ 
2002 roku. W obecnym stanie prawnym wojewodę mają wspierać wojewódzki 
zespoły reagowania kryzysowego (art. 14 ust. 4 OPU). Zmiana ustawy nie P° 
ciągnęła jednak za sobą zmiany rozporządzenia.

Ponadto należy zauważyć, że art. 14 ust. 4 OPU stanowi, iż wojewoda wyk0 
nuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzys° 
wego, działającego na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej. Zgodn 
z art. 12 ust. 2 SKZU, do zadań takiego zespołu należy:

• monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozW°J 
sytuacji,

• realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu kl® 
ski żywiołowej,

• opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
• planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szc?e 

blu administracji publicznej,
• przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy hu^ 

nitarnej,
• realizowanie polityki informacyjnej, związanej ze stanem klęski żywioło"^
Skład zespołu ustala wojewoda, z tym, że zgodnie z § 5 ZRKR, zespół skla ‘ 

się z szefa, dwóch zastępców (stałego i czasowego) oraz grup roboczych o 
rakterze stałym (grupa bezpieczeństwa powszechnego i porządku publiczni 
grupa planowania cywilnego, grupa monitorowania, prognoz i analiz) i cza 
wym (grupa operacji, grupa zabezpieczenia logistycznego, grupa opieki zd 
wotnej i pomocy socjalno-bytowej). Grupy planowania cywilnego oraz mon1 
rowania, prognoz i analiz stanowią wojewódzkie centrum zarządzania kra
sowego. Szefa zespołu i jego zastępców wyznacza wojewoda, spośród kiero"' 
ków zespolonych służb, inspekcji i straży bądź ich zastępców oraz innych °5° 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych służb, inspekcji i straży, Pr-f 
cowników urzędu wojewódzkiego, posiadających odpowiednie wykształć „ 
specjalistyczne. Grupy robocze tworzą członkowie zarządu województwa, 
znaczeni przez marszałka województwa na wniosek wojewody, kierów11 ' 
i pracownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, organy administracji niejti 
spolonej, kierownicy komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego i urz^ . 
marszałkowskiego. Ponadto, w skład grup czasowych mogą wchodzić speCJ9^ 
ści, eksperci, osoby zaufania społecznego, a także przedstawiciele organów 0 
ministracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych. i

Biorąc powyższe pod uwagę, pojawia się problem, jaki w istocie charak j 
ma zespół reagowania kryzysowego. Trzeba bowiem pamiętać, że przepis at 
SKZU ogranicza czasowe obowiązywanie przepisów tej ustawy wyłączme 
czasu trwania stanu klęski żywiołowej („Ustawa określa tryb wprowadź^, 
i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania organów wła 
publicznej oraz zakres ograniczeń wolności, praw człowieka i obywatela W c j 
sie stanu klęski żywiołowej”). Jednocześnie, zgodnie z powołanym wyżej art.'jf 
ust. 4 OPU, należy uznać, iż zespól reagowania wspiera wojewodę niezaleZ 1 
od istnienia stanu klęski żywiołowej (wojewoda wykonuje wszystkie 
kompetencje w stosunku do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego P^. 
pomocy zespołu reagowania kryzysowego). W zakresie regulacji składu i k°
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Petenzag zespołu ustawodawca, jak się wydaje, naruszył w sposób drastyczny 
ąpa techniki legislacyjnej. Skoro bowiem chciał uporządkować strukturę 

a‘u pomocniczego wojewody zajmującego się ochroną przed klęskami ży- 
w ^ymi, winien dokonać tego w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. 
Ma tawie 0 stanie klęski żywiołowej powinien znaleźć się tylko przepis stano- 
de]ey> lz zespół ten działa również w stanie nadzwyczajnym. W konsekwencji, 

do wydania rozporządzenia regulującego działalność tego podmiotu 
również znaleźć się w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Mimo powyż- 

reaC błędów należy jednak uznać, kierując się wykładnią celowościową, iż zespół 
gnania kryzysowego jest stałą częścią urzędu wojewódzkiego.

2-6. STAROSTA ORAZ ORGANY POWIATU I KIEROWNICY 
POWIATOWYCH SŁUŻB INSPEKCJI I STRAŻY

Ovviat stanowi najniższy szczebel w strukturze opisanych wyżej systemów 
stw niCzych (w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i przyszłym Pań- 

Ratownictwie Medycznym). Z tego też powodu, niezależnie od zapi
ły ^"fikających z art. 8 SKŻU, poziom powiatowy wydaje się podstawowy 
r0|ę emie reagowania na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej. Zasadniczą 
i 35 ~ a tym poziomie, jak już wskazywano, odgrywa starosta. Zgodnie z art. 34 

, ^U, starosta m.in.:
w organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego,
t Kleruje bieżącymi sprawami powiatu,

łlije °Pracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwo- 
^Pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

Cg w sprawach niecierpiących zwłoki podejmuje niezbędne czynności należą- 
Itoyyy^aściwości zarządu powiatu (z wyjątkiem wydawania przepisów porząd- 

g -iest zwierzchnikiem kierowników służb, inspekcji i straży.
z jji z^Zególnie istotne znaczenie dla ochrony przed zagrożeniami związanymi 
sPek • ą żywiołową ma zwierzchnictwo starosty nad kierownikami służb, in- 
8ą gCP i straży. Służby, inspekcje i straże stanowią administrację rządową90. 
W jj Zespolone ze starostą, ale zespolenie to ma zupełnie inny charakter niż 
F“o|j„. spadku wojewody. Po pierwsze, zespolenie obejmuje tylko dwie służby: 
Wyst ę 1 Państwową Straż Pożarną. Po drugie, w zespoleniu powiatowym nie 
sZe ^Puje aspekt kompetencyjny. Kierownicy służb powiatowych działają zaw- 
stąr lnUeniu własnym, a prawne możliwości przejęcia ich kompetencji przez 

nie istnieją.
hegoSz^stko to dezawuuje rolę starosty jako organu politycznie odpowiedzial- 

działania powiatowej administracji rządowej, w szczególności w czasie 
tątUi zywiołowej. W doktrynie stwierdza się nawet, że zespolenie z komendan- 
9 ^,°wiatowymi Policji i Państwowej Straży Pożarnej jest symboliczne, 

z°r starosty nad służbami to fikcja91.

--------Lc .kada Legislacyjna, Opinia w sprawie statusu powiatowych służb, inspekcji i straży, „Prze- 
s> 1999, nr 4, s. 87.

Lisiecki, Bezpieczeństwo..., s. 7.
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Z punktu widzenia ochrony przed skutkami klęski żywiołowej, znaczeń1, 
najistotniejsze ma jednak kierowanie przez starostę wspólnymi działania1” 
służb, inspekcji i straży. Pojawia się jednak problem, co oznacza sformułować 
„kieruje”. Wydaje się, że w sytuacjach szczególnych starosta ma prawo do 
dawania wiążących kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, P , 
ceń92 - rozumianych jako wezwanie do wykonania określonej czynności (tz” 
polecenia celu). Wykładnia systemowa w tym zakresie jest dopuszczalna. Ta* 1 
interpretację potwierdzają przepisy ustaw o Policji i Państwowej Straży PoŻ3” 
nej. Otóż, starosta może żądać od właściwego komendanta Policji przywróceń 
stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegający, 
naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpiecz®” 
stwa i porządku publicznego (art. 11 PU). Żądanie to nie może dotyczyć spos° 
wykonania konkretnej czynności, a starosta ponosi wyłączną odpowiedzialń°s 
za jego treść. Podobnie w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej. W prZ' 
padku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządo'*'  
w szczególności życia lub zdrowia, starosta może wydać komendantowi P0"’1^ 
towemu Państwowej Straży Pożarnej polecenie podjęcia działań zmierzający” 
do usunięcia tego zagrożenia. Również to polecenie nie może dotyczyć wyko11” 
nia konkretnej czynności służbowej lub sposobu wykonania zadania przez Pa” 
stwową Straż Pożarną (art. 14 ustawy o PSP). I w tym przypadku starosta P? 
nosi wyłączną odpowiedzialność za treść i skutki polecenia. Identyczne koiflP 
tencje do wydawania poleceń w stanie bezpośredniego zagrożenia przysług 
staroście, w stosunku do organów Inspekcji Ochrony Środowiska, jakkoM1” 
Inspekcja ta nie jest ze starostą zespolona. .

92 Konsekwencją tej kompetencji jest ponoszenie przez starostę odpowiedzialności o charak33^. 
politycznym, tj. zarówno za treść, jak i za konsekwencje wydawanych poleceń (włącznie z k011 
kwencjami finansowymi). Por. M. Mączyński, Uprawnienia samorządu terytorialnego > 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowo- Wsch°a 
[w:] S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III RP Dziesięć lat, Lublin 2002, s. 204.

W czasie klęski żywiołowej starosta może też korzystać z ogólnej 
upoważniającej ten organ do kierowania bieżącymi sprawami powiatu. Szcz 
gólne znaczenie przepis ten będzie odgrywał w zakresie zadań własnych powiat”

Działanie starosty może również znaleźć podstawę w przepisach szczep 
nych, normujących wyłącznie ochronę przed klęskami żywiołowymi. I 
zgodnie z art. 2 dekretu, do kompetencji starosty należy kierownictwo ®P, 
łeczną, zorganizowaną akcją ratunkową na terytorium więcej niż jednej giń1”^ 
wchodzącej w skład powiatu (jeżeli akcja ratunkowa odbywa się na obsz3r 
więcej niż jednej gminy - starosta zajmuje się koordynacją tej akcji).

Starosta kieruje również szczeblem powiatowym krajowego systemu r3^ 
niczo-gaśniczego (art. 14 ust. 4 OPU) oraz będzie sprawował podstawowe fun* 1 
wykonawcze w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (art. 17 PRMU)-

W czasie stanu klęski żywiołowej starosta kieruje działaniami prowadzę11- 
mi w celu zapobieżenia lub usunięcia jej skutków (jeżeli stan ten wprowadź0^ 
na terytorium więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu - art. 8 P 
2 SKZU, ewentualnie, podlegając wojewodzie, wykonuje te same dział311, 
w przypadku ogłoszenia omawianego stanu nadzwyczajnego na większym te^e. 
torium - art. 11 ust. 5 SKŻU). Dodatkowo, starosta może wnioskować do 
wody o zawieszenie uprawnień wójta i ustanowienie pełnomocnika, jeżeli °r^ 
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k jest niezdolny do kierowania akcją ratowniczą lub kierownictwo to wy- 
kle l-6 n*ewłaściwie (art. 9 ust. 5 SKŻU). Starosta może również w czasie stanu 
Wat .żywiołowej wydawać wójtowi wiążące polecenia (art. 10 ust. 2 SKŻU). 
pr Pawości co do konstytucyjności takiego rozwiązania zostały już wyżej 
to ^stawione. Ponadto, starosta może wydawać polecenia kierownikom powia- 

Jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, jednostek ochrony 
Cyj eciWpożarowej, działających na obszarze powiatu oraz jednostek organizá
is ^cn czasowo przekazanych do jego dyspozycji. W przypadku kierowników 
d0 . jednostek działających na terenie powiatu, starosta może występować 

kierowników z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu 
tyyk le¿enia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. W razie odmowy 
sta °nania tych czynności, ewentualnie ich niewłaściwego wykonywania, staro- 

niezwłocznie zawiadamia organ nadrzędny lub nadzorujący (art. 10 SKŻU). 
ty Okresie wszystkich tych działań starosta podlega wojewodzie, który, 
pj Spadku stwierdzenia niezdolności do kierowania akcją ratunkową lub 
ppi asciwego jej kierowania, może zawiesić uprawnienia starosty i ustanowić 

‘^mocnika.
lub«vSkres.e spraw indywidualnych starosta może nakładać, w drodze decyzji 
Wy .aktu normatywnego, wszystkie ograniczenia praw i wolności jednostki, 
stj.Q Kające z ustawy o stanie klęski żywiołowej i rozporządzenia Rady Mini

ja 0 wprowadzeniu tego stanu.
Prz o.Pełnieniem systemu kompetencji starosty w czasie klęski żywiołowej jest 
ą art- 35 ust. 2 SPU, zgodnie z którym w sprawach niecierpiących zwłoki, 
żywnych z ^grożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio 
^aln 1 Zdrowiu ludzkiemu oraz mogących spowodować znaczne straty mate- 
Ząr ’ ®tarosta może wykonywać niezbędne czynności należące do kompetencji 
że dg U’. z wyjątkiem wydawania przepisów porządkowych. Należy zauważyć, 
stąr cyzJa o tym, czy owo szczególne zagrożenie nastąpiło, należy wyłącznie do 
Hpje°sty93- Ponieważ zarząd powiatu realizuje tylko dwie grupy zadań: wyko- 
"'yd Uckwały rady i realizuje zadania nałożone bezpośrednio przez ustawy, 
ir2eaje się, że powołana norma nie będzie miała większego znaczenia 

• czywiście jest wyłącznie uzupełnieniem podstaw wyżej przedstawionych.
je§t en orEan, wyposażony nawet w najdokładniej określone kompetencje, nie 
WtyW stanie działać bez sprawnego aparatu pomocniczego. Okazuje się, że 
dąty zakresie, podobnie jak w przypadku wojewody, stan polskiego ustawo- 

g Wa jest więcej niż skomplikowany.
obje5°dn*e z art. 14 ust. 4 OPU, aparatem pomocniczym starosty w zakresie 
Zespdj działaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest powiatowy 
dtg reagowania kryzysowego. Skład i kompetencje tego zespołu są już jednak 
hąty °Wane w ustawie o stanie klęski żywiołowej oraz rozporządzeniu wyko- 
°tga^In (ZRKR). Jednocześnie, nieuchylone rozporządzenie w sprawie zasad 
hie Zacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nadal przewiduje istnie- 
Ust i P°wiecie zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (§ 2 
J>r2e . Pkt 3 KSRGR). Dodatkowo, przynajmniej formalnie, nadal obowiązuje 

s art. 92 Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację

33 p
B’ Dolnicki, Ustrój..., s. 48. 
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publiczną94, zgodnie z którym, do czasu przyjęcia odmiennych uregulowań, 
rząd powiatu wykonuje zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, Pr2° 
ciwpożarowej i przed nadzwyczajnymi zagrożeniami przy pomocy powiatowe» 
centrum zarządzania kryzysowego, wchodzącego w skład starostwa powiato"'® 
go. Problem jedynie w tym, że zarząd powiatu nie ma praktycznie żadnyc , 
z wyjątkiem stanowienia przepisów porządkowych, ustawowo określonych 
dań w powyższym zakresie. Nie wiadomo zatem w czym ma pomagać centru 
zarządzania kryzysowego. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się na grunc 
§ 4 ZRKR, zgodnie z którym stałe grupy robocze zespołu reagowania kryzy®0 
wego stanowią powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, będące kom°r • 
organizacyjną starostwa powiatowego lub komendy powiatowej Państwo'*'  
Straży Pożarnej. Przepis ten może być wprawdzie traktowany jako przyj?c 
odmiennych uregulowań, tyle tylko, że jest rzeczą wątpliwą, czy rozporządzi1 
ma moc uchylania przepisu ustawy oraz, czy to rozporządzenie w ogóle i0 
być stosowane w czasie innym niż okres stanu klęski żywiołowej - 'v°b 
brzmienia art. 1 SKZU.

91 Art. 92 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reform11)9 
administrację publiczną.

Wydaje się, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest przyjęcie, iż, na i0 
cy art. 14 ust. 4 OPU, aparatem pomocniczym starosty w zakresie ochr0 
przed klęskami żywiołowymi jest zespół reagowania kryzysowego, który nie J° 
wprawdzie zespołem, o którym mowa w art. 12 SKŻU, ale wykonuje wszys^ 
opisane tam działania i ma określony w tym przepisie skład. Naturalnie jest 
mnożenie bytów ponad potrzebę, ale wynika wyłącznie z takiej, a nie innej ja*  
ści decyzji ustawodawcy. Podobnie należy określać status powiatowego centP1 
zarządzania kryzysowego, uznając, że co prawda nie jest to odmienne ureg111. 
wanie, ale względy celowości przemawiają za przyjęciem rozwiązania prze . 
dzianego przez § 4 ZRKR, jakkolwiek wydaje się, że niedopuszczalne jest uh11 
scowienie tego centrum w powiatowej komendzie Państwowej Straży Pożarnej-

Przy powyższych założeniach stwierdzić należy, że zadania powiatowego . 
społu reagowania kryzysowego są analogiczne, jak omówione wyżej zada°^ 
zespołu wojewódzkiego. W skład zespołu powiatowego wchodzą również 
i czasowe grupy robocze. Na jego czele stoi szef, który posiada jednego zastępy 
Stałe grupy robocze - planowania cywilnego oraz monitorowania, próg**  
i analiz - stanowią powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, będące * 
morką organizacyjną starostwa powiatowego. Wśród grup czasowych, podob0 
jak w przypadku wojewódzkiego zespołu, należy wskazać grupę operacji i 
nizacji działań, grupę zabezpieczenia logistycznego, grupę opieki zdrowo10, 
i pomocy socjalno-bytowej. Skład zespołu określa starosta, który również 
znacza szefa zespołu. Szefem zespołu może zostać osoba, która posiada specJ®^ 
styczne wykształcenie i jest zatrudniona w starostwie powiatowym, powi° . 
wych jednostkach organizacyjnych lub aparatach pomocniczych kierownik 
powiatowych służb, inspekcji i straży. Pozostali członkowie zespołu nie m11®^ 
posiadać specjalistycznego wykształcenia, ale powinni być zatrudnieni w jt 
wymienionych jednostkach. W przypadku grup czasowych dopuszczalny Je 
udział ekspertów, osób godnych zaufania, przedstawicieli społecznych organ1 
cji ratowniczych.
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WS2 entrum zarządzania kryzysowego powinno być ośrodkiem reagującym na 
ńyc^St^'e zdarzenia wymagające podjęcia działań ratowniczych. Do jego głów- 
Oę * Zadań należy m.in. rozpoznawanie, analizowanie i ewidencja zagrożeń, 
bict 4 rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju, organizacja ratow- 
Uc/a- koordynowanie działań służb ratowniczych, komunalnych oraz innych 
p0ty Stn*ków  akcji ratunkowej95. W przypadku zaistnienia zagrożenia, centrum 
lj ’nU° natychmiast skomunikować się ze starostą i stać się jednostką umoż-

95 Por
n>cti to Kłodziński, J. Matela, Zarys koncepcji komputerowego wspomagania zadań realizowa- 

centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego [w:] Powiatowe centrum ra-
86 pQr 1 reagowania kryzysowego - rozwiązania techniczno-organizacyjne, Kraków 1999, s. 46—47.

'W:| Po • ^yrda, Nowoczesna organizacja powiatowych centrów koordynacji służb ratowniczych 
>l't,tcyjnelal0U>e centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego - rozwiązania techniczno-orga-

87 por L^g°'noP°lskie Sympozjum Naukowe, Kraków 30 września-1 października 1999 r., s. 64.
• Meres, Powiatowe..., s. 15.

J^cą staroście między innymi: 
kierowanie działaniami,
Uruchamianie odpowiednich sił i środków,
°rganizowanie wsparcia międzygminnego i ewentualnie międzypowiatowego, 

cetlj Ot,ganizowanie podstawowych warunków życia poszkodowanych i przywró- 
tiy^6 funkcjonowania instytucji i urządzeń użyteczności publicznej oraz wyko- 

j^nia wszystkich podstawowych funkcji przez administrację publiczną96.
temulezależne °d zesP°łu * centrum jest stanowisko dowodzenia krajowego sys- 
Pgp ratowniczo-gaśniczego, które zlokalizowano w komendzie powiatowej 
sjj ' . anowisko to przyjmuje zgłoszenia o powstałych zagrożeniach, dysponuje 
tiy ratowniczymi, koordynuje prowadzone akcje ratownicze, informuje orga- 
sytu a. y publicznej i społeczeństwo o zdarzeniach oraz możliwym rozwoju 

^cji na terenie działań97.
agOw , ernne relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami, które winny re- 

c na zaistnienie klęski żywiołowej przedstawia rys. 1.

^sytu’ R.eaBowanie w czasie sytuacji kryzysowej - powiat (za: F. Dela, Zarządzanie 
i ^sowej na szczeblu gminy i powiatu [w:] Powiatowe centrum ratownictwa

ania kryzysowego - rozwiązania techniczno-organizacyjne, Kraków 1999, s. 36.
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Kompetencje organów powiatu — rady i zarządu - w czasie klęski żywiołom^ 
ograniczają się wyłącznie do stanowienia przepisów porządkowych, które, P° 
przez nakazy i zakazy, mają uzupełniać system ochrony dóbr prawych.

2.7. ORGANY GMINY

rozpoznawanie i lokalizacja źródeł nadzwyczajnych zagrożeń, 
alarmowanie, powiadamianie i ewakuacja ludności, 
prowadzenie działań w celu likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń, 
kierowanie siłami ratowniczymi poprzez dowódców operacji, 
organizacja zabezpieczenia (logistycznego i medycznego), 
zapewnienie warunków bytowych poszkodowanym, 
ocena i usuwanie skutków sytuacji kryzysowych, 
odbudowa infrastruktury100.

98 Por. M. Kulesza, Zespolenie..., s. 96.
99 Por. F. Dela, Zarządzanie..., s. 25.
100 Por. F. Dela, Zarządzanie..., s. 24.

Biorąc pod uwagę przeciętny - lokalny98 zakres klęski żywiołowej, uzasa^ 
niona jest teza, iż „gmina musi poradzić sobie sama, zanim przybędzie jakak0 
wiek pomoc i musi być przekonana, że w początkowej fazie może liczyć tylko P® 
siebie”99. Z tych też powodów do zadań gminy, a w zasadzie jej organu wyk0 
nawczego - wójta, burmistrza, prezydenta miasta, należy w szczególności:

•

• ___________________
Odrębną kwestią jest, że ustawodawca nie wyposaża organów gminy w s^° 

sowne w tym zakresie kompetencje. Brak odpowiednich podstaw do podejP10 
wania działań przez organy gminy jest szczególnie widoczny na przykład2 
ochrony przeciwpożarowej, która należy do zadań własnych gminy (art. 7 ust- 
pkt 14 SGU). Tymczasem, ustawa o ochronie przeciwpożarowej praktyc20 
ignoruje poziom gminny. Rola wójta została ograniczona jedynie do koordyn° 
wania funkcjonowania systemu na obszarze gminy i to w zakresie określony 
przez wojewodę (art. 14 ust. 5 OPU).

Niewątpliwie najistotniejsze znaczenie w przypadku wystąpienia konieczn0 
ści podjęcia akcji ratowniczej w gminie będzie odgrywał wójt (burmistrz, Prel^t 
dent miasta). Odmiennie niż w przypadku wojewody i starosty, wójtowi nie je* 
podporządkowana żadna wyspecjalizowana administracja rządowa, mimo ła 
tu, że w doktrynie prezentowany jest pogląd, jakoby również ten organ powin 
określać pojęcie „organ władzy administracji ogólnej” Takim pojęciem posług11^ 
się, w odniesieniu do wójta, ustawa o Policji. Z powodów wyżej przedstawiony0 
nie wydaje się jednak, aby teza ta znajdowała wystarczające uzasadnienie.

Wobec braku jakiejkolwiek ogólnej kompetencji do kierowania akcją rat0 j, 
niczą należy uznać, że wójt może takie działania podejmować tylko w przyP9 
ku istnienia szczegółowego upoważnienia ustawowego. i

Nie oznacza to jednak, że wójt nie posiada absolutnie żadnych kompeten 
do działania w czasie klęski żywiołowej. Przede wszystkim, podobnie jak star° 
sta, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla dóbr pra've 
chronionych, może on wydawać polecenia w zakresie stanu przeciwpożarom^
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Ust. 3 ustawy o PSP), bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 11 ust. 1 
p .. odpowiednio komendantowi Państwowej Straży Pożarnej i komendantowi 
q *cJi. Ponadto, wójt może również wydawać polecenia organom Inspekcji 

CJ°ny Środowiska.
0 kompetencji wójta należy natomiast:
opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią (art. 31 a SGU), 

gęj^oglaszanie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego (art. 31a

w przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla 
ty. nia> zarządzenie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeżeli 

sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa (art. 31b 

dzonOdczas trwania stanu klęski żywiołowej wójt kieruje działaniami prowa- 
w ce^u zapobieżenia lub usunięcia jej skutków (jeżeli stan ten wpro- 

stąrZ?n° na terytorium gminy - art. 8 pkt 1 SKŻU, ewentualnie, podlegając 
sta °Scie’ wykonuje te same działania w przypadku ogłoszenia omawianego 
Uj .u nadzwyczajnego na większym terytorium - art. 11 ust. 5 SKŻU). Wójt 
gtr^6 "udawać polecenia organom jednostek pomocniczych, kierownikom 
dzi ?n.ych jednostek organizacyjnych, jednostek ochrony przeciwpożarowej 
k IaJących na obszarze gminy oraz jednostek organizacyjnych czasowo przę
dz, do jego dyspozycji. W przypadku kierowników innych jednostek
z w .-^ych na terenie gminy, wójt może występować do ich kierowników 
kle ??skami o wykonanie czynności niezbędnych dla zapobieżenia skutkom 
WprR1 żywiołowej lub ich usunięcia. Do kompetencji wójta należy również 
c^e ?Wadzanie, w drodze aktów normatywnych lub administracyjnych, ograni- 
°raz ^raw * wolności jednostki w zakresie wyznaczonym przez art. 22 i 23 SGU 
cZa' St°s°wne rozporządzenie Rady Ministrów, wprowadzające stan nadzwy- 
Sk • Jednocześnie, w przypadku niezdolności lub niewłaściwego kierowania 
żeC]ą ratunkową, wojewoda, z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty, mo- 

^awiesić uprawnienia wójta i ustanowić pełnomocnika.
WSt.UPełnie inaczej niż w przypadku starosty został ukształtowany aparat 

°magaiQcy wójta. Co do zasady, ustawodawca nie przewidział tworzenia 
żej specjalnych jednostek organizacyjnych. Wójt może zatrudnić co najwy- 
tyyk Ofnendanta ochrony przeciwpożarowej, który będzie w jego zastępstwie 
gą- Otlywał zadania koordynacyjne w zakresie krajowego systemu ratowniczo- 
for^1Cze8°- Ponadto, wójt może skorzystać z pomocy straży gminnej - o ile taka 
WSh,jCJa w gminie istnieje. Do zadań straży gminnej należy bowiem m.in. 
°bv ’d2ialanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 
tyy. ateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywioło- 
hyejpOr32 innych miejscowych zagrożeń (art. 11 pkt 3 ustawy o strażach gmin- 
tyej^Wek w tym zakresie stanowią przepisy ustawy o stanie klęski żywiolo- 
b0 ’.¿godnie z art. 12 SKŻU, wójta ma wspomagać gminny zespół reagowania, 
ty zadań, podobnie jak w przypadku zespołów reagowania kryzysowego 

"necie i województwie, należy w szczególności:

'Ol
stawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 ze zm.).
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• monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie r°z 
woju sytuacji,

• realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski ® 
wiołowej,

• opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
• planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szc2® 

blu administracji publicznej,
• przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy hu31® 

nitarnej,
• realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej’ 
Struktura zespołu jest analogiczna, jak w przypadku zespołu powiatowej

Ustawodawca przewiduje również utworzenie gminnego centrum kryzysowej 
Należy jednak zwrócić uwagę, że, uwzględniając art. 1 SKŻU, brak jest ja^6 
gokolwiek uzasadnienia dla przyjęcia, że takie centrum ma działać w spos° 
ciągły. Wydaje się, że regulacja rozporządzenia w tym zakresie stanowi Prie 
kroczenie delegacji ustawowej. Ustawa o stanie klęski żywiołowej nie regule 
bowiem zasad działania administracii w iakimkolwiek innvm okresie.

kowych. Przepisy te uzupełniają system reagowania administracji public21 
w czasie klęski żywiołowej.

2.8. ORGANIZACJE SPOŁECZNE

wspierane przez wyspecjalizowane organizacje społeczne (stowarzyszeni 
w których zakres działalności wchodzą, m.in. ratownictwo i pomoc humanitarny

Współpraca taka jest podejmowana przede wszystkim przez Państwo 
Straż Pożarną, która, dla zapewnienia skutecznej realizacji zadań rato"'3’
czych, zawarła liczne porozumienia z takimi właśnie podmiotami102.

102 Por. Z. Meres, Powiatowe..., s. 14.

Współdziałanie w zakresie akcji ratowniczej jest expresis verbis ureguloW3 
w ustawie o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 19 SKŻU, kierujący dzi3 
niami ratowniczymi współpracują ze społecznymi organizacjami ratoW3’ 
czymi, charytatywnymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmi°^ 
mi. Na wniosek tych podmiotów organ prowadzący akcje może koordynować 1C 
działalność.

Szczególne znaczenie dla prowadzenia akcji ratowniczej w czasie klęski 2- 
wiołowej ma współdziałanie z trzema organizacjami społecznymi: Górsk*  
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodnym Ochotniczym Pogotowi 
Ratunkowym i Polskim Czerwonym Krzyżem.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym s 
warzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, powołanym w 
dzie do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkov 
są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach. Pofe- 

102



n je ^°dne ma identyczny status, a jego działania obejmują akcje ratownicze 
9 w°dach.

£ Specjalny status prawny posiada natomiast Polski Czerwony Krzyż. 
Spoj nie z art. 1 ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu103 * 105, jest to organizacja 
Hie eczna działająca na zasadzie dobrowolności, która ma na celu organizowa- 
Utr 1 prowadzenie działalności humanitarnej i wychowawczej, zmierzającej do 
^z?16nia pokoju między narodami, poprzez szerzenie zasad humanitaryzmu, 
|q ^anie poszanowania czci i godności ludzkiej, ochronę zdrowia i życia ludz- 
ZąJ^°.oraz niesienie pomocy we wszystkich okolicznościach, gdy dobra te są 
Sp0|°z°ne. Do zadań PCK należy, między innymi, organizowanie i prowadzenie 
tąktecznych akcji pomocy dla ludności w przypadkach epidemii i klęsk o cha- 

erze masowym. Zadania w zakresie ratownictwa wypełniają, przede 
j^sykim, powstałe w 1990 roku Grupy Ratownictwa Specjalnego.

103 U -------■°< pStawa z dnia 16 listopada 1964 o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. nr 41, poz. 276).
105 G* ^Plenientation..., s. 4.

' ^°lni tworzą przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
a (FAO), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury 

p)' Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, Światowej Organizacji Meteorologicznej 
P to>lów r°^ramu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP), Programu Ochrony Środowiska 
p roPy"' Zjednoczonych (UNEP), Światowego Programu Żywnościowego, Banku Światowego, Rady 
aństw’ A^S'an Disaster Preparedness Centre, Organizacji Jedności Afrykańskiej, Organizacji 

L ***itet meryki’ South Pacific Applied Geoscience Commission, Commonwealthu, Państwowego 
U federacji Rosyjskiej do Spraw Obrony Cywilnej, Sytuacji Wyjątkowych i likwidacji Skut- 
s Żywiołowych, rządów i szeregu organizacji pozarządowych. Por. Implementation.., s. 20.

rów 21a^ania administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej wspierają 
ZostnJez ochotnicze straże pożarne, które są stowarzyszeniami. Część z nich 

a włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

2.9. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

tHj2ja^ka z klęskami żywiołowymi jest również realizowana we współpracy 
glok Zynarodowej. Pomoc innych krajów jest udzielana w ramach inicjatyw 
istot ■ yck i kontynentalnych oraz na podstawie umów dwustronnych. Do naj- 
gą^i leJazych inicjatyw światowych należy, z całą pewnością, działalność Or- 
Ogjo ach Narodów Zjednoczonych. Ostatnie dziesięciolecie XX wieku zostało 
z Ę]SZ?ne Przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodową Dekadą Walki 

W ’ Żywiołowymi {International Decade for Natural Disaster Reduc- 
VV.ramach podejmowanych działań, w szczególności w celu implementacji 

z Jokohamy ,A Safer World in the 21st Century: Disaster and Risk 
cilOzi”, stworzono Międzynarodową Strategię dla Zwalczania Klęsk {The 

8eitrnaii°naZ Strategy for Disaster Reduction - ISDR)104. Dla realizacji ISDR 
Kksr arz Generalny ONZ powołał Grupę Roboczą do spraw Ograniczania 
pą t żywiołowych {Inter-Agency Task Force on Disaster Reduction)105. Gru- 

Zrzesza przedstawicieli rozmaitych agend ONZ oraz innych organizacji 
ynar°dowych i krajowych. Jej działania, zgodnie z postanowieniami 
ogmskują się nie tyle na walce z klęskami żywiołowymi, ile raczej na 
Piu tzw. „kultury zapobiegania”. Autorzy strategii wychodzą bowiem 
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z założenia, że zniszczenia będące skutkiem klęsk żywiołowych nie są nieunik
nione i mogą zostać złagodzone przez redukowanie podatności społeczeństwa 
na te zdarzenia. Innymi słowy, wysiłek międzynarodowy winien być skierowa
ny na propagowanie takich projektów, które pozwolą jak najlepiej przygotować 
się do klęsk żywiołowych. Dla przykładu konieczne jest budowanie, opartych na 
wiedzy naukowej, systemów wczesnego ostrzegania przed nadchodzącymi klę
skami żywiołowymi (np. huraganami i powodziami)106.

106 Por. Implementation..., s. 4.
107 Szerzej na temat działalności Wysokiego Komisarza oraz innych agend ONZ i ograniczeń tej 

działalności por. Lord Judd of Portsea, Disaster Relief or Relief Disaster? A Challenge to the Inter
national Community, Disaster 1992, vol. 16, nr 1, s. 5.

108 Na temat kłopotów z właściwym tłumaczeniem nomenklatury NATO zob. W. Kitler, Teore
tyczny problem czy problematyczna teoria? www.kgpsp.gov.pl

109 Por. F.P. Palmeri, Civil emergency planning: a valuable form of cooperation emerges from the 
shadows, www.nato.int

110 Por. A. Lindquist (red.), CEP..., s. 7.

W zakresie reakcji na klęskę żywiołową ONZ uzupełnia działalność poszcze
gólnych państw, organizując pomoc humanitarną, udzielaną potem przez Wy
sokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), 
wspomaganego przez Biuro Koordynacji Pomocy Humanitarnej Narodów 
Zjednoczonych (UN OCHA)107.

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych znajduje się również w sferze 
zainteresowania Paktu Północnoatlantyckiego. Integralną częścią strategii 
NATO jest Civil Emergency Planning (wg. tłumaczenia MSWiA - Planowa
nie Cywilne na Wypadek Zagrożeń - CEP108). Zakres działania CEP, oprócz 
obrony cywilnej w jej klasycznym rozumieniu, obejmuje również przeciwdziała
nie klęskom żywiołowym, obronę przed jej skutkami i łagodzenie szkód wyrzą
dzonych przez klęski109. Ramy instytucjonalne dla CEP zapewnia Wyższy Ko
mitet CEP (SCEPC), stanowiący organ doradczy Rady NATO. Dziewięć specja
listycznych Komisji podległych SCEPC zajmuje się zarządzaniem kryzysowym 
w następujących segmentach: żywność i rolnictwo, przemysł, paliwa, telekomu
nikacja, powietrze, morza i transport morski, planowanie medyczne, obrona 
cywilna. W działalności CEP od 1994 roku uczestniczą również kraje, które nie 
są członkami NATO, ale uczestniczą w programie Partnerstwo dla Pokoju110. 
Współpraca państw w ramach CEP ma na celu wspieranie budowy i rozwoju 
systemu reakcji poszczególnych państw na klęskę żywiołową, ulepszanie sku
tecznych metod walki ze skutkami klęsk żywiołowych, popieranie współpracy 
i ujednolicenia narodowych systemów ochrony.

Jednym z głównych obowiązków państw uczestniczących w CEP jest skła
danie, co cztery lata, w Kwaterze Głównej NATO tzw. kwestionariusza CEP. 
Kwestionariusz ten ma na celu przeprowadzenie samooceny w zakresie ulep
szania narodowych systemów reakcji na nadzwyczajne zagrożenia. Jego przed
miotem jest ocena postępu we wprowadzaniu Wytycznych Ministerialnych do
tyczących planowania cywilnego. Ocena dotyczy informacji na temat prawnych 
ram systemu zapobiegania, ostrzegania i ochrony, planowania medycznego, 
komunikacji, współpracy cywilno-wojskowej, szkoleń i ćwiczeń. Kwestionariusz 
zawiera również ocenę stanu gotowości w zakresie zasobów istotnych dla życia, 
transportu, łączności, ochrony ludności, opieki medycznej, ratownictwa, finan
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sów, paliwa itd. Na podstawie kwestionariuszy, które zresztą nie są zbyt chęt
nie przygotowywane przez poszczególne państwa (w 1998 r. złożono 20 z 46 
kwestionariuszy), międzynarodowy zespół przygotowuje Raport Zbiorczy, 
z uwzględnieniem treści raportów postępu, który przedkłada się następnie Ra
dzie NATO111.

111 Por. Planowanie Cywilne, www.mswia.gov.pl
112 Takim wspólnym działaniem była pomoc humanitarna dla byłej Jugosławii. Por. F. Emmert, 

M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa-Wroclaw 2001, s. 44.
113 Por. S. Hambura, M. Muszyński, Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem, Bielsko-Biała 

2001, s. 110.
114 Por. J. Borton, Recent Trends in the International Relief System, Disaster 1993, vol. 17, nr 3, 

»■ 198.

Działalność wykonawcza w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych należy 
do zadań Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Walki z Katastrofa
mi (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre - EADRCC), przy 
Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. EADRCC jest tzw. „trzecim ogniwem”, 
które łączy struktury Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej Narodów Zjed
noczonych ze strukturami NATO. W zamyśle twórców, EADRCC ma koordy
nować współpracę 44 krajów - członków NATO i Partnerstwa dla Pokoju, celem 
zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy dla agend Narodów Zjednoczonych. 
W przypadku zaistnienia klęski żywiołowej o poważnych konsekwencjach, 
EADRCC może dostarczyć zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
który, w ścisłej współpracy z krajowymi strukturami zarządzania kryzysowego, 
jest w stanie zidentyfikować skalę zagrożenia i zorganizować międzynarodową 
pomoc. Pomoc tę świadczyć może m.in. specjalna jednostka ratownicza 
(EADRU) grupująca personel i sprzęt z krajów członkowskich NATO.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, zadania humanitarne 
i akcje ratownicze należą do tzw. II filaru Unii - Wspólnej Polityki Zagranicz
nej i Bezpieczeństwa. W tym obszarze UE może realizować „wspólne strategie”, 
podejmować „wspólne działania” lub uchwalać „wspólne stanowiska”. Dla ni
niejszych rozważań najistotniejsze znaczenie mają „wspólne działania” (joint 
aciions)112, które, zgodnie z art. 14 Traktatu, mogą być podejmowane w sytu
acjach, w których działalność operacyjna Unii uznawana jest za konieczność. 
»Wspólne działania” podejmuje Rada Europejska i są one wiążące dla państw 
członkowskich. Decyzja o ich podjęciu powinna określać cel, zakres, środki, 
Warunki oraz, ewentualnie, czas realizacji113. W razie konieczności uzasadnio
nej rozwojem sytuacji i przy braku decyzji Rady, każde państwo członkowskie 
może podjąć działania niecierpiące zwłoki, jako „wspólne działania”. Nie mogą 
one wykraczać poza ogólne cele określone we wspólnych strategiach. Wymaga
na jest też natychmiastowa notyfikacja Rady.

Działania humanitarne w ramach Unii są koordynowane przez EC Huma- 
nitarian Office (ECHO), działające od kwietnia roku 1992114.

Kolejną organizacją międzynarodową, która w swoich celach umieszcza 
współpracę w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych, jest Rada Państw Mo
rza Bałtyckiego, powołana 6 marca 1992 r. Członkowie Rady to: Dania, Esto
nia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja i Is
landia oraz Komisja Europejska. Jednym z istotniejszych przedmiotów współ
pracy w ramach Rady jest problematyka zapobiegania katastrofom przemysło
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wym i ich zwalczania oraz współpraca służb ratowniczych. W tym zakresie pla
nuje się utworzenie zintegrowanego systemu ostrzegania i informowania o za
grożeniach i katastrofach115.

115 Por. Planowanie...
116 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy 

w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, 
sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r., Dz. U. z 2002 r., nr 185, poz. 1536.

117 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej 
współpracy, sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 291.

118 Umowa podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. miedzy Rzecząpospolitą Polską oraz 
Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych 
i innych nadzwyczajnych wydarzeń, Dz. U. z 2004 r., nr 36, poz. 325.

119 Umowa sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, 
klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, Dz. U. z 2004 r., nr 38, poz. 341.

120 Umowa podpisana w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r. między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk 
żywiołowych i innych poważnych wypadków, Dz. U. z 2004 r., nr 36, poz. 327.

121 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej po- 
mocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkon1 
oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r., Dz. U. z 2004 r-> 
nr 38, poz. 347.

W przypadku klęski żywiołowej, polska administracja publiczna może rów
nież oczekiwać pomocy od administracji innych państw, w tym - wszystkich 
sąsiadów - na podstawie umów dwustronnych.

Odrębną umowę w sprawie pomocy podczas klęsk żywiołowych Rzeczpospo
lita zawarła z Republiką Federalną Niemiec. Na jej podstawie obydwa państwa 
zobowiązały się do udzielania sobie, w miarę możliwości, wzajemnej pomocy na 
wypadek katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych zdarzeń, które 
powodują pokaźne szkody, a których nie da się opanować przy użyciu środków 
poszczególnych państw. Pomoc ta może polegać na wysyłaniu ekspertów oraz 
grup ratowniczych, wraz z koniecznym wyposażeniem. Jest nieodpłatna.

Pomoc podczas klęsk żywiołowych była również przedmiotem porozumień 
międzyrządowych zawartych w Słubicach 18 lipca 2002 roku między Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Minister
stwami Spraw Wewnętrznych Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przed
niego i Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o wzajemnej pomocy 
podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.

Na podobnych zasadach pomoc w czasie klęsk żywiołowych może być świad
czona przez Federację Rosyjską, na podstawie umowy o współpracy 
w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym 
i likwidacji ich skutków116. Umowa ta uszczegóławia ogólny zapis o wzajemnej 
pomocy, zawarty w traktacie o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z Fede
racją Rosyjską117. Podobne umowy zostały podpisane z Republiką Czeską118, 
Republiką Litewską119, Republiką Słowacką120 i Republiką Węgierską121.
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Postanowienia o wzajemnym udzielaniu pomocy w przypadku klęski żywio
łowej zostały również zamieszczone w:

• traktacie o przyjaźni z Republiką Łotewską122,
• traktacie o przyjaźni z Republiką Mołdowa123,
• traktacie o przyjaznej współpracy z Republiką Estońską124,
• traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Republiką Biało

ruś125,
• umowie o stosunkach prawnych na granicy państwowej z Ukrainą126.

122 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, spo- 
rz4dzony w Rydze dnia 1 lipca 1992 r., Dz. U. z 1993 r., nr 114, poz. 502.

123 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, spo- 
tz4dzony w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r., Dz. U. z 1996 r., nr 76, poz. 363.

124 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bał
uckim dobrosąsiedztwie, sporządzony w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r., Dz. U. z 1993 r., nr 121, poz. 
536.

’2S Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaz- 
n®j Współpracy, podpisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r., Dz. U. z 1993 r., nr 118, poz. 527.

' Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraiń- 
leJ granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporzą- 

z°na w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r., Dz. U. z 1994 r., nr 63, poz. 267.

Postanowienia tych umów mają charakter ramowy i ograniczają się do de
klaracji udzielenia pomocy bez bliższego sprecyzowania środków i procedur.





Rozdział 3

PODSTAWY PRAWNE I RODZAJE DZIAŁAŃ 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

W CZASIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

W państwie absolutnym, jak już wyżej stwierdzono, wola panującego była 
Najwyższym prawem, zgodnie z zasadą regis voluntas suprema lex. Monarcha 
Niógl w interesie dobra powszechnego ingerować we wszystkie dziedziny życia. 
Nie istniała potrzeba ustanawiania szczegółowych podstaw prawnych dla 
działalności administracji. Administracja ta była bowiem „przedłużeniem ra
mienia monarchy” i mogła swobodnie decydować o treści, zakresie i metodach 
działania1. Pozbawione sensu było pytanie o granice ingerencji w sferę praw 
1 wolności jednostki. Dopiero powstanie państwa prawnego przyniosło ze sobą 
*deę podporządkowania całej działalności administracji ustawie2. Ustawa miała 
°dtąd szczegółowo upoważniać administrację państwową do podejmowania 
Czynności wkraczających w sferę praw podmiotowych jednostek oraz być wy
łącznym źródłem powszechnie obowiązującego prawa3. A administracja pu
bliczna mogła działać tylko w granicach i na podstawie prawa. Pogląd ten jest 
°becnie powszechnie akceptowany, aczkolwiek nie bez pewnych istotnych za
strzeżeń, o których będzie mowa w pkt. 3.4 i 3.6.

1 Por. J. Filipek, Rola prawa w działalności administracyjnej państwa, Zeszyty Naukowe Uni- 
®rsytetu Jagiellońskiego CCCLXXII, Prace Prawnicze, z. 65, Kraków 1974, s. 13.

Por. M. Zimmermann, Formy działania administracji. Akt administracyjny [w:] M. Jaroszyński,
1 Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie..., s. 354-355, tenże Pojecie administracji publicznej 
■•swobodne “uznanie, Poznań 1959, s. 15-16.
4 P°r- J. Filipek, Rola..., s. 21.

i P°r. M. Kulesza, O kolizji interesów w prawie administracyjnym, Acta Universitas Wratis- 
b^nsis, No 857, Prawo CXLIII, Wroclaw 1985, s. 145.

Jest to szczególnie widoczne w zakresie policji administracyjnej. Należy bo- 
'Vlem pamiętać, że w ramach klasycznych zadań administracyjnych, jakimi są 
°chrona bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego oraz zdrowia i życia 
obywateli, inna jest rola normy prawnej, a w konsekwencji jej konstrukcja oraz 
te°c obowiązująca. W tym zakresie norma prawna reguluje i limituje zachowa
na jednostek, a ponadto ustala reguły postępowania w taki sposób, aby dzia- 
siność tychże nie naruszała dóbr chronionych. Jednocześnie norma ta rozstrzyga 
?°nflikty, które w takiej sytuacji są nieuniknione. Podstawową metodą regulacji 
test określenie hierarchii dóbr, opisanie zakresu, w którym musi mieścić się ża
łowanie jednostki i upoważnienie administracji publicznej do stosowania środ- 
°w wymuszających podporządkowanie jednostki ustalonym regułom4.
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Należy jednak wprost powiedzieć, że działalność policyjna związana jest 
z przepisami prawa luźniej niż inne dziedziny aktywności administracji. Zdecy
dowanie większą rolę odgrywa tu uznanie. Normy stanowiące podstawy działa
nia administracji są stosunkowo ogólnikowe i najczęściej zawierają tylko upo
ważnienie do działania. Swoistego znaczenia w tym kontekście nabierają pewne 
ogólne zasady, które wytyczają granice aktywności administracji5. Paradoksal
nie można nawet powiedzieć, że tam, gdzie administracja publiczna dysponuje 
najbardziej dolegliwymi środkami, ze względu na ogólność prawnych podstaw 
działania, system gwarancji prawnych jest najmniej skuteczny6.

5 Por. B. Dolnicki, Policyjne..., s. 407.
6 Por. J. Zaborowski, Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ^at 

szawa 1977, s. 85.
7 Por. J. Jagielski, Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku Pu 

blicznego [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne. Warszawa 2000, s. 611.
8 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. I, s. 51-73.

Ze szczególną ostrością problem ten pojawia się w czasie klęski żywiołowej. 
Zwalczanie klęsk żywiołowych obejmuje sytuacje, w których występuje bardzo 
wysoki stopień zagrożenia dobra prawnie chronionego. To uzasadnia, ale jedno
cześnie wymusza wprowadzenie regulacji dającej podstawy prawne do odpo
wiedniego (szybkiego, sprawnego i skutecznego) reagowania w celu zwalczenia 
zagrożenia7.

Podejmując próbę analizy norm prawnych, stanowiących podstawę działania 
administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej, należy rozważyć, jakie ce
chy charakterystyczne posiadają te właśnie normy. Szczególnie ostro rysuje się 
tu problem zupełności podstaw działania administracji publicznej i sposób ich 
uelastycznienia. Należy również zastanowić się, jak kształtują się granice inge
rencji administracyjnej w sferę praw i wolności jednostki w stanie wyższej ko
nieczności, w porównaniu do sytuacji „normalnej”. Nie sposób uciec też od py
tania, jak administracja publiczna powinna zachować się w przypadku, gdy nie 
znajduje podstaw prawnych upoważniających ją do działania. Innymi słowy - 
czy administracja, w stanie oczywistej konieczności, może powstrzymać się od 
działania, usprawiedliwiając się brakiem stosownych umocowań?

Aby udzielić odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań, należy odwołać 
się do - klasycznego już w doktrynie prawa administracyjnego - podziału 
prawnych podstaw działania administracji na:

• normy upoważniające (lub zobowiązujące) do skorzystania z określonej 
formy działania,

• normy uzależniające działanie od kryteriów wartościujących,
• normy organizacyjne,
• normy postępowania administracyjnego,
• normy postępowania sądowoadministracyjnego,
• normy postępowania egzekucyjnego8.
W niniejszych rozważaniach, ze względu na ich zakres, analiza zostanie 

ograniczona do norm zaliczanych do dwóch pierwszych grup. Normy organiza
cyjne zostały omówione przy okazji opisywania struktury administracji i jel 
przekształcania w czasie klęski żywiołowej. Niektóre normy postępowania zo
staną przeanalizowane przy okazji charakteryzowania aktów administracji' 
nych. Dodatkowo wyróżniono grupę tzw. nakazów i zakazów ustawowych- 
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Normy te nie stanowią podstawy pozytywnego działania administracji. W ich 
przypadku administracja jest zobowiązana wyłącznie do zapewnienia zgodności 
postępowania jednostki z treścią normy. Innymi słowy, jest upoważniona do 
działania wyłącznie w przypadku naruszenia zakazu lub nakazu ustawowego. 
Wyodrębnienie tej grupy norm podyktowane jest istotnymi zmianami, jakie 
wprowadzają one do klasycznego modelu działania prawa administracyjnego, 
opartego na triadzie: stanowienie - jurysdykcja - egzekucja.

3.1. NORMY UPOWAŻNIAJĄCE LUB ZOBOWIĄZUJĄCE 
ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ DO SKORZYSTANIA 

Z OKREŚLONEJ FORMY DZIAŁANIA

Omawiana grupa norm, statystycznie rzecz biorąc, stanowi najczęstszą pod
stawę prawnych działań administracji. Normy te w sposób dokładny określają 
zarówno stan faktyczny, w którym dopuszczalna jest ingerencja w sferę praw 
1 wolności jednostki, jak również formę tej ingerencji. Nie należy jednak ulegać 
złudzeniu owej dokładności. Nie oznacza to bowiem, że hipoteza normy upo
ważniającej nie wymaga interpretacji, a proces stosowania ogranicza się do 
Prostej subsumcji. Im bardziej działalność administracji wkracza w sferę praw
1 wolności jednostek, tym prawo musi bardziej szczegółowo regulować formy 
działania, które administracja może wykorzystać. Nigdy natomiast administra
cja publiczna nie jest zwolniona od zajęcia stanowiska, „czy działać w odniesie
niu do danych sytuacji faktycznych oraz w jakim kierunku działać”9.

Specyfika działania administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej wy
nika przede wszystkim z szybkiej zmiany okoliczności faktycznych. Pociąga to 
2a sobą konieczność stworzenia elastycznych podstaw prawnych, a jednocześnie 
Wymaga w miarę dokładnych, jednoznacznych określeń podstaw faktycznych 
działań. W czasie klęski żywiołowej niepożądane jest bowiem żmudne i szcze
gółowe ustalanie stanu faktycznego. Jak już wyżej stwierdzono, priorytet sta
nowi podejmowanie działań szybkich i zdecydowanych. Dlatego też ustawodaw
ca stara się maksymalnie uprościć hipotezę normy prawnej, poprzez odwołanie 
S1ę bezpośrednio do pojęcia klęski żywiołowej lub jednego z jej rodzajów. Jako 
Przykład w tym zakresie można podać przepis art. 34 ust. 1 ChZU, zgodnie
2 którym pracownicy zakładów opieki zdrowotnej i inne osoby mogą być skiero
wane do pracy przy zwalczaniu epidemii, w drodze decyzji administracyjnej.

Kompleks norm, które takie odwołanie w swej hipotezie posiadają, bywa 
określany pojęciem „specjalny układ zależności” lub „specjalny reżim prawny”10. 
układ szczególnej zależności powstaje zawsze na podstawie normy prawa po
wszechnie obowiązującego, która pewne materie reguluje na tyle specyficznie 
1 różnie od uregulowań powszechnie obowiązującego prawa, iż wyodrębnia 
ykład11. Jak już wyżej stwierdzono, konsekwencją przyjęcia takiej konstrukcji 
Jest zazwyczaj uproszczony sposób działania prawa administracyjnego. Wydaje

Por. J. Filipek, Rola..., s. 61. 
i°Zob. pkt 1.3.

1 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 40. 
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się jednak, że oprócz tego uproszczenia (polegającego np. na rozluźnieniu 1116 
których rygorów postępowania) można również uznać, że normy składające 
na specjalny reżim prawny charakteryzują się maksymalnym uproszczeń^ 
swej treści. Z tych też powodów tak niezmiernie ważne jest dokładne określę11 
treści pojęcia „klęska żywiołowa” oraz poszczególnych jej rodzajów, co, jak 
kazano w rozdziale I, polskiemu ustawodawcy raczej się nie udało.

12 Por. J. Filipek, Rola..., s. 61.

Mimo że normy upoważniające mają maksymalnie uproszczoną budo 
należy zauważyć, że nawet w ich przypadku nie można mówić o calkownJ 
oderwaniu od kryteriów wartościujących. Dzieje się tak, ponieważ adminis^ 
cja podejmuje, oprócz rozstrzygnięć typowych w danej sytuacji, także rozsti - 
gnięcia nietypowe, które opierają się na normach zakładających, w mniejsĄ 
lub większym stopniu, obowiązek spełnienia pewnych celów lub realizacji к 
runków działania. Innymi słowy: zwykle prawo upoważnia organ adminis\ 
cyjny do zastosowania określonych form działania w przypadkach, gdy spe’11 
ne zostały określone w hipotezie przesłanki faktyczne, ale organ ten zastos 
normę tylko w takim zakresie, w jakim służy to realizacji celów ciążących 
administracji publicznej12.

Trzeba również pamiętać, że każda forma ingerencji administracji pubh 
nej w sferę praw i wolności jednostki musi mieścić się w konstytucyjnie °k 
ślonych granicach (szerzej na ten temat - pkt 3.5). Nie sposób jednak nie ws v 
zać, że każda ingerencja policyjna może być podjęta wyłącznie w celu ochr°^ 
dobra prawem chronionego. A dobra te są zazwyczaj wartościami. Pona3^ 
każda ingerencja musi pozytywnie przejść konstytucyjny test koniecznością 
w gruncie rzeczy sprowadza się do uwzględniania hierarchii dóbr (ważeni3 
bra chronionego i poświęcanego).

Naturalnie najbardziej typowym przykładem elastycznych podstaw Pr9 f 
nych działania administracji publicznej są normy wartościujące (uzależniaj^, 
działanie administracji od realizacji pewnych wartości), które zostaną orn° . 
ne niżej. Nie sposób nie zauważyć, że również w przypadku norm upoważni3^, 
cych do skorzystania z określonej formy działania, elastyczność taka jest wp 
wadzana głównie poprzez zastosowanie pojęć nieostrych i uznania administ 
cyjnego. Zdecydowanie należy jednak odróżnić dwie jakościowo inne sytu3^ ( 
W przypadku normy zawierającej pojęcia nieostre, organ administracyjny 
zobowiązany do ustalenia jej treści w pierwszym etapie stosowania prawa l 
konstrukcji normy prawnej). Uznanie administracyjne znajduje swoje zast°c^ 
wanie w zupełnie innym miejscu. Treść normy w tym przypadku jest już 
łości ustalona. Organ dokonał również subsumpcji stanu faktycznego i dop'e 
wówczas ma swobodę w wyborze formy działania.

3.2. NORMY WARTOŚCIUJĄCE

df
O ile normy upoważniające lub zobowiązujące administrację publiczna 

skorzystania z określonej formy działania stanowią najczęstszą podst? 
wszelkiej aktywności administracji, w przypadku policji administracji
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w czasie klęski żywiołowej w szczególności, na plan pierwszy wyła- 
się tzw. normy wartościujące. A zatem, normy uzależniające działanie od 

p2aęji pewnych wartości.
ą OlUeważ jednym z podstawowych celów prawa jest ochrona różnych dóbr, 
tiąjjj avv°dawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych konfliktów, 

adając na administrację zadanie ich łagodzenia, często jest zmuszony do 
z bezpośredniej i szczegółowej regulacji. W to miejsce musi wprowa- 

Cą ^Poważnienia, w formie klauzul generalnych, wyrażanych często za pomo- 
nieostrych, czyli właśnie normy wartościujące. Na ich podstawie po- 

stosunki prawne, które mają na celu ochronę pewnych dóbr, wprowa- 
a’ezb hierarchię tych dóbr oraz upoważniają administrację do użycia środków 

^ędnych do odsunięcia niebezpieczeństw im zagrażających13.
r^. kompleksie norm wartościujących, stanowiących podstawę działania ad- 
sZej1S^r&Cj*  w czasie klęski żywiołowej, można wyróżnić dwie grupy. Do pierw- 
Prawna^ezy zaliczyć te wszystkie przypadki, w których treść przepisu, akt 
jeSt (nP- ustawa o stanie klęski żywiołowej) lub jego część, w której norma 
Sas?Z\Warta (nP‘ dział V ustawy Prawo wodne - Ochrona przed powodzią oraz 
Ple^ Wskazują na jej stosowanie wyłącznie w czasie klęski żywiołowej. Kom- 
C*U  Viten st°sunkowo łatwo można wyodrębnić, opierając się wyłącznie na poję- 
tiOr ^ski żywiołowej lub poszczególnych jej rodzajach. Grupa druga obejmuje 
by£ y’ które mniej lub bardziej wyraźnie odwołują się do wartości, które mogą 

Za^r°ż°ne w czasie klęski żywiołowej. W tym przypadku wyodrębnienie jest 
Sqw nie bardziej skomplikowane. Trzeba pamiętać, że normy te znajdą zasto- 
g0 również w sytuacjach, które z klęską żywiołową nie mają nic wspólne- 

ch°ćby wspominany już przepis art. 40 ust. 3 SGU, który może być pod- 
Zob \2arówn° dla wydania przepisów chroniących przed powodzią, jak i aktów 
z tynkujących właścicieli psów do ich odpowiedniego oznakowania). W każdej 

. grup określone wartości mają jednak podstawowe znaczenie.
. zy stwierdzić, że wartości w działalności administracji występują w co 

gje dwojakim rozumieniu. Po pierwsze, są celem tego działania. Po dru- 
an°wią jego warunek14. Inaczej mówiąc, celem administracji jest ochrona 

Ą Zg^ Cu wartości określanych również pojęciem dóbr prawnie chronionych. 
"'ihno111’ ujmując problem negatywnie, zagrożenie lub naruszenie tych wartości 
strQ Uaktywnić działanie właściwego organu administracyjnego. Z drugiej 
°kre£l wartość jest obecna w aktywności administracyjnej jako determinanta 
W S). °nego działania. Dzieje się tak wówczas, gdy ustawodawca nie jest 
Wyj .le Przewidzieć stopnia niebezpieczeństwa i skutków jego zaistnienia, 

p Je się, że można wskazać dwie grupy takich norm.
i pOvv.Plerwsze, ustawodawca może wskazać katalog dopuszczalnych zachowań 
acjj perzyć administracji wybór zachowania najbardziej adekwatnego do sytu- 
rytn • ^kładem takiej normy jest przepis art. 22 ust. 1 SKŻU, zgodnie z któ-

* środki, którymi dysponuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
śtyig^3 Jub wojewoda, są niewystarczające, można wprowadzić obowiązek 

zen osobistych i rzeczowych polegających na:

niesieniu do materialnoprawnego nadzoru administracyjnego, por. M. Szewczyk, Nad- 
U ' 5°-

• J- Boć, Obywatel..., s. 47, J. Filipek, Elementy..., s. 69.
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1) udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadk001
2) czynnym udziale w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu innych 

dań wyznaczonych przez kierującego akcją ratowniczą,
3) wykonywaniu określonych prac,
4) oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych’
5) udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym,
6) użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakr^L
7) przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych 

ewakuowanych,
8) zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt, dostarczaniu im paszy i schronie0^'
9) zabezpieczeniu zagrożonych roślin lub nasion,
10) pełnieniu wart, t
11) zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożyje« 

przed ich zanieczyszczeniem, skażeniem lub zakażeniem, a także udostęp11 
niu ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób '* rS 
zany przez organ nakładający świadczenie,

12) zabezpieczeniu zagrożonych dóbr kultury. ,gj.
Wprowadzenie obowiązku świadczeń następuje w drodze aktu prawa 01 

scowego lub decyzji właściwego organu administracyjnego. ¡.
Mimo że w treści przepisu żadna wartość nie występuje, jest rzeczą oczy 

stą, że wybór jednego lub kilku świadczeń opisanych w dyspozycji normy < 
uzależniony od rodzaju zagrożonego dobra prawnego i skali tego zagrożę11, 
Wskazuje na to hipoteza normy: Jeżeli siły i środki.... są niewystarczaj0^ ,f 
Naturalnie - niewystarczające dla ochrony przed niebezpieczeństwem. WY 
organu stosującego przepis art. 22 SKŻU obejmuje również formę dział0 <. 
Organ ten, kierując się skalą niebezpieczeństwa, może wprowadzić oboWi0 
świadczeń osobistych lub rzeczowych, w drodze aktu administracyjnego 
normatywnego. , $

Po drugie, ustawodawca może pójść krok dalej. Może w ogóle zrezygnowac . 
wskazania form działania i upoważnić organ administracyjny do podjęcia k 
dej czynności, która ma na celu ochronę dobra prawnego. Sytuacja taka 
się niezmiernie rzadko. Wypada powiedzieć, że podobnie jak stan wyższej j. 
nieczności jest „klapą bezpieczeństwa” systemu prawa administracyjnego, 
opisywana norma to „klapa bezpieczeństwa” stanu wyższej konieczności- 
pełnia system prawnych podstaw działania administracji publicznej i jest 
razem potrzeby objęcia każdego przejawu aktywności administracji zakręt- 
regulacji prawnej. Na gruncie prawa pozytywnego norma taka wynika z Pr2e^ 
su art. 25 OPU, zgodnie z którym kierujący działaniem ratowniczym ma pr3 $ 
żądania niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, przedsiębiorców i 0 
fizycznych, oraz może odstąpić w trakcie działania ratowniczego od za j 
działania uznanego powszechnie za bezpieczne. Oznacza to, ni mniej ni wrt 
zezwolenie na podjęcie każdego działania. Nawet takiego, które może wiąz0C 
z naruszeniem dóbr prawem chronionych. Jednocześnie, zagrożenie niekto^ 
z tych dóbr jest warunkiem skorzystania z omawianej kompetencji. ¡0

Wartość może warunkować działalność administracji również w znacZe^. 
bardziej generalnym, poprzez jej ograniczanie. Administracja ma bowiem 0 . 
wiązek ochrony dóbr prawem chronionych, ale, jak to już wyżej stwierdź0^, 
obowiązek ten nie ma charakteru absolutnego. Mówiąc innymi słowy, inger 
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cją ar] • .
¿ej aniinistracyjna nie może naruszać dóbr, które normy prawne stawiają wy- 
ан . Sadniczo jest to zatem, poruszany w pkt 3.5, problem granic działalności 

wn;stracji-
Sini m*eiscu należy jednak zwrócić uwagę na bardziej generalny i nie-
Ija кГп*е doniosły problem zachowania się administracji publicznej w przypad
aj °nGiktu poszczególnych dóbr prawem chronionych. Konflikt ten może wy- 

w przypadku każdej z opisanych wyżej funkcji wartości w działalności 
ty ^^^stracji. Zbiór wszystkich przyszłych możliwych stanów faktycznych, 
sU.°rych ujawniać się mogą konflikty dóbr chronionych przez prawo, jest nie- 

0tlCZOnyl5_

Oj Stawowym zadaniem administracji publicznej w jej funkcji policyjnej jest 
Coty19 ?"У2Ука zaistnienia konfliktu, jego lokalizowanie, ale nade wszystko sza- 
Poś^-116 dóbr wchodzących w konflikt, ustalanie hierarchii i określanie granic 

^Cania dóbr ocenionych jako mniej cenne w konkretnej sytuacji16. 
b0 ^dnosi się w doktrynie, konflikt dóbr nie zawsze zostanie rozwiązany na 
dób •C d°bra uznawanego powszechnie za cenniejsze. Rozstrzygnięcie kolizji 
hej ltl abstracto jest niemożliwe. Może być ono dokonywane tylko w konkret- 
b0wSytuacji17. Wiąże się to bowiem nie tylko z pozycją dobra w hierarchii apro- 

₽rzez system prawa, która może być konstruowana in abstracio, ale 
terjaież 2 wagą dobra w konkretnej sytuacji18. Trzeba jednak pamiętać, że kry- 

Wagi poszczególnych dóbr są nieprecyzyjne i nieostre. Mają charakter hete- 
d°jść też różne osoby, posługując się tymi samymi kryteriami, mogą

ę do odmiennych rezultatów, jeżeli opierają się na odmiennych ocenach19.
hj0 eneralnie, należy zauważyć za J. Filipkiem, iż kolizja dóbr prawem chro- 
•hipj Ctl m°że mieć charakter dwojaki20. Po pierwsze, może ona zachodzić po- 
gje У różnymi dobrami znajdującymi się w hipotezie normy prawnej. Po dru- 
5 clgj^eż6 zachodzić pomiędzy dobrami wymienianymi w powołanej normie 
thip ra^i posiadającymi określoną wartość, ale wyraźnie w normie tej niewy- 

^lanymi21.
Plerwszym przypadku najpierw należy rozważyć, czy dobra określone 

hier normę mają jednakowe znaczenie, czy też uzasadnione jest tworzenie 
ty 8ЛГс^п22. Ustalenie, jakie dobra należy poświęcać dla ratowania innych 
hdfjj- acji ekstremalnej znajduje się praktycznie poza regulacjami prawno- 
tą^^stracyjnymi, a przynajmniej ustawodawca bardzo rzadko hierarchię 
^^^r^ewiduje23. Należy zatem uznać, że organ administracji publicznej roz- 

U p
1°Йс,„Г' T- Gizbert-Studnicki, Konflikt dóbr i kolizja norm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo- 

16 Por nr 1, s. 9-
*’ r, r' M. Szewczyk, Nadzór..., s. 79 i cyt. tam literatura.

’•ośc, ob **°jtyczek,  Zasada proporcjonalności [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wol- 
*’ POl?^aie^ie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 687.
16 POj Gizbert-Studnicki, Konflikt..., s. 10.
20 pQr' Г- Gizbert-Studnicki, Konflikt..., s. 12.
21 рОг Ulipek, Elementy..., s. 118.
22 pOf • Gizbert-Studnicki, Konflikt..., s. 2-3.
22 p ’ ■ Zimmermann, Motywy..., s. 23.

Gizbert-Studnicki, Konflikt..., s. 12, M. Szewczyk, Nadzór..., s. 79 i cyt. tam literatura. 
^etiycznlek Przypadki takie zdarzają się. Zgodnie z art. 6 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
^•»Ocy Л1®' "kierujący medycznymi działaniami ratowniczymi, a także osoba udzielająca pierwszej 

Podejmująca medyczne działania ratownicze mogą poświęcić dobra osobiste innej osoby, 

115



strzygający konflikt dóbr powinien uwzględnić wartości chronione przez sysL 
prawa rozumiany jako pewna aksjologiczna całość.

Nawet jednak przy takim założeniu może się okazać, że ogólne zasady, 1 ( 
mocy których dobro osobiste - życie czy zdrowie - ma zawsze pierwszeńsh^ 
przed dobrami majątkowymi, życie jest ważniejsze od zdrowia itd., są po pr°® < 
niewystarczające. Konflikt ten ze szczególną siłą ujawni się np. w czasie 
ratunkowej lub wojny. W czasie wojny życie ludzkie jest przecież poświęca 
giną ludzie często przypadkowi. Pojawia się również problem, gdzie zlokal1 . 
wane są granice obowiązku poświęcania się przez osobę uczestniczącą 
ratowniczej. Jakkolwiek odpowiedzi na te pytania nie można znaleźć 
w kodeksie karnym, ani w cywilnym, sam konflikt jest tam bardzo wyra9 ■ 
zaznaczony. W prawie administracyjnym jest jednak inaczej. Organowi adm1 
stracyjnemu muszą w takiej sytuacji wystarczyć ogólne zasady systemu pra. 
a gdy i tych zabraknie, konieczne stanie się odwołanie do wartości aksjolog1 
nych, przyjmowanych przez system. Na tej podstawie należy ustalić abstr9 
cyjną hierarchię i konkretną wagę dóbr* 24.

inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbęd*1 
ratowania życia lub zdrowia osoby w stanie nagiego zagrożenia”. A

24 Jak stwierdza T. Gizbert-Studnicki, możliwe jest stworzenie katalogu minimalnych wyi° 
którym powinno odpowiadać rozstrzyganie konfliktów. Katalog ten obejmowałby następujące j^.

1. dobra pozostające w konflikcie powinny zostać właściwie zidentyfikowane (w szczególn°sC1 pi) 
nieczne jest wykazanie, że rzeczywiście są to dobra prawnie chronione). Identyfikacja poleli9 
treściowym określeniu i przypisaniu dóbr właściwym podmiotom,

2. konieczne jest ustalenie abstrakcyjnej hierarchii dóbr, ¡f
3. należy podać kryteria, wedle których oszacowana zostaje waga poszczególnych dóbr w 0 

sieniu do konkretnego stanu faktycznego. Kryteria te muszą mieć charakter generalny, tj. nie 01 fll. 
się odwoływać do indywidualnych właściwości stanu faktycznego, gdyż w przeciwnym razie da j 
szona zostanie zasada formalnej równości wobec prawa. Por. T. Gizbert-Studnicki, Konflikt—’ s'

25 Tak J. Filipek, który podając za przykład art. 161 kpa, podnosi, iż hierarchia dóbr jest usl® jj. 
przez treść przepisu poprzez określoną kolejność ich wymieniania. Por. J. Filipek, Prawo—’ c9
s. 115. 4tC

26 J. Filipek stwierdza, iż kolizja dóbr jednorodzajowych nie uzasadnia przyjęcia działania * 
nie wyższej konieczności. Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 115-116.

W tym kontekście za wątpliwy należy uznać pogląd, zgodnie z którym znaC£ej 
nie rozstrzygające ma kolejność dóbr w hipotezie normy prawnej, stanowi^ 
podstawę działania25. Wydaje się, że wobec różnorodności możliwych niebezP 
czeństw dla poszczególnych dóbr, stawianie tak w gruncie rzeczy daleko id^ l 
wniosków nie jest uprawnione. Co najwyżej przyjąć można, że w niektoO 
przypadkach kolejność dóbr ma znaczenie pomocnicze, nigdy rozstrzygające, i.

Dyskusyjnym jednak nadal pozostaje problem kolizji ilościowych w ran1 
dobra tego samego rodzaju26. W moim przekonaniu również ta kolizja niel6. 
rozstrzygalna na gruncie rozwiązań prawnopozytywnych. Jest to bowiem st ( 
zastrzeżona dla etyki. Nie może być bowiem tak, iż norma prawa pozyty'vn 
nakazuje, na przykład, selekcję ofiar jakiegoś nagłego zdarzenia według 
rium skuteczności udzielonej pomocy i zaniechania udzielenia tej pomocy, Pr 
założeniu obiektywnych ograniczeń, tym, którzy nie rokują szans na przeżyc'e

W przypadku konfliktu dobra wymienionego wyraźnie w treści normy Py ¡. 
nej i dóbr, których hipoteza normy nie wspomina, należy uznać, iż organ a<*  j, 
nistracyjny ma bezwzględny obowiązek ochrony tych pierwszych. Dla
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°chr
dob °ny dozwolone jest poświęcenie każdego innego dobra. Najczęściej zresztą 

bidzie swoista pewność prawa (np. w przypadku art. 161 kpa ko- 
C^.C1 wynikające z trwałości aktu administracyjnego)27 czy inaczej - bezpie- 
Pra StW° nbrotu prawnego. Dobrem poświęcanym mogą być również rozmaite 
sho' * wolności jednostki (prawo swobodnego przemieszczania się, prawo wia
ty^1 jtp.). Nie jest jednak możliwe skonstruowanie zamkniętego katalogu 
taL- dóbr. Zresztą, wobec postawionej wyżej tezy, nie ma potrzeby tworzenia 

g Bo katalogu.
^Zić 10r^c P°d uwagę dokonany podział norm wartościujących należy stwier- 
t6go’ Ze w czasie klęski żywiołowej, oprócz norm wyraźnie odwołujących się do 
pOt| Pojęcia, zastosowanie znajdą przede wszystkim przepisy, które stwarzają 
życja&Wę do działania administracji publicznej w przypadku zagrożenia dla 

’ zdrowia porządku i bezpieczeństwa publicznego.
konfn Wskazania możliwych sposobów rozstrzygnięcia zaznaczonego wyżej 
jeSt .tu pomiędzy poszczególnymi dobrami prawem chronionymi, konieczne 
czei;lcb w miarę dokładne zdefiniowanie szczególnie w odniesieniu do bezpie- 
„Ui • Wa i porządku publicznego. Jak wskazywano w doktrynie, są to pojęcia 
żyCjąa®ne’ płynne, nigdy nie można ustalić ich ścisłych granic”28. W przypadku 
'koń 1 zdr°wia, pomimo medycznych i etycznych wątpliwości co do początku 
iest^3 te£° Pieszego dobra, problem ma nieco inny charakter. Dyskusyjna 

0 °wiem pozycja tych wartości w hierarchii dóbr prawem chronionych.
k“rątyCle jest jedynym nieodtwarzalnym i niepowtarzalnym dobrem człowieka, 
ist^i ° d° życia cechuje się pierwotnością i niezbywalnością. Oznacza to, że nie 
ty k Je możliwość upoważnienia osoby trzeciej do dysponowania życiem29. 
Wąn°nsekwencji, przyjmując za oczywisty standard zakaz orzekania i wykony- 
sDos'k ^ary śmierci, nie jest możliwe legalne pozbawienie tego prawa w inny 
hąlu . niz samounicestwienie30. Jest rzeczą oczywistą, niemal na granicy ba- 
ńyrt!-Ze z tego powodu życie jest wartością nadrzędną w sensie humanistycz
ne 1 taką rangę należy mu przyznać w hierarchii dóbr prawem chronionych

I .systemie prawa. A zatem, również w prawie administracyjnym.
i byłoby ograniczyć się do przyjęcia zasady najwyższej wartości życia
tośC|°'v'a’ która zakłada możliwość poświęcania dóbr osobistych mniejszej war
to jj: życie lub zdrowie, a także dóbr majątkowych, w zakresie, w jakim jest
go “wne do ratowania zagrożonego zdrowia lub życia osoby w stanie nagłe- 

rp grożenia31.
o p , zdaje się czynić polski ustawodawca nie tylko w przepisie art. 6 ustawy 

tWowym Ratownictwie Medycznym, ale również w przepisach regulują-

21 p -------------
28POr u,Filipek, Prawo..., cz. II, s. 115.

a 28 Por j Kawka, Policja..., s. 70-71.
Preis Giezek, R. Kokot, Granice ludzkiego życia a jego prawna ochrona [w:] B. Banaszak, 

3° 'Jest^r (re<F)' Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji 11P, Warszawa 2002, s. 101. 
"^Padk”1 przekonany, 2e "1° istnieje również możliwość legalnego unicestwienia tego dobra 

^^ywna 8Ch W ustnwle przewidzianych. Wydaje się, że oprócz kary śmierci taką możliwością jest
Przy6Utanazia’ której w polskim prawie zakazano, lub zabieg przerwania ciąży. W tym ostat- 

^^tkj, Padku problem jest jednak jakościowo inny, ponieważ wiąże się z wątpliwościami co do 
'V'eąi9 i zyeia. Odmiennie na temat możliwości ustawowej regulacji przypadków legalnego pozba- 
8 31 P0(.ycia Giezek i R. Kokot [w:] Granice..., s. 102.

' IO4 w odniesieniu do kierującego medyczną akcją ratowniczą I. Skrzydlo-Niżnik, Projekt..., 

117



cych ewakuację w przypadku klęski żywiołowej32. Niezależnie od prawnej for1”- 
zarządzenia ewakuacji, zgodnie z art. 150 § 3 ustawy o postępowaniu egze^U 
cyjnym w administracji33, jeżeli zwłoka w wykonaniu tego obowiązku 1110 
zagrozić zdrowiu lub życiu, może być niezwłocznie zastosowany przymus be?P 
średni wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, po ustnym 
zwaniu organu egzekucyjnego, bez uprzedniego upomnienia zobowiązane» 
oraz bez doręczenia mu odpisu tytułu wykonawczego i postanowienia o wez"^ 
niu do wykonania obowiązku.

32 Na przykład na podstawie zarządzenia wójta wydanego zgodnie z art. 31b ust. 1 SGU. ¡j.
33 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j- 

z 2002 r., nr 110, poz. 968 ze zm.) - cyt. dalej jako PEAU.
34 Por. A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s '' i
35 Por. Ingo von Munch, Zasadnicze problemy współczesnego pojmowania praw obywatel611 

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1979, z. 1, s. 26 cyt. za: L. Wiśniewski, Prawo d |. 
ność człowieka - pojęcie i konstrukcja prawna [w:] L. Wiśniewski (red.) Podstawowe prawa jed^0 
ki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 57.

36 W odniesieniu do samobójcy, w jednym z wyroków (sygn. St 6, 147, publ. Ärztliche Mitte1
1954, s 834) niemiecki Sąd Najwyższy wprost stwierdza, że „nie może przeto prawo dopuść*^ 
tego, by obowiązek niesienia pomocy osobie trzeciej ustąpić miał przed takim oświadczenie131 j. 
samobójcy, które moralnie zostaje potępione [...]. Zasada volenti non fit iniuria traci w tym j 
ku swój sens dlatego, ponieważ samobójca nie jest upoważniony rozporządzać swym ¿yc*e,0^r 
podstawie własnej decyzji”; cyt. za J. Sawicki, Przymus poddania się leczeniu i eksperyment 
ski w świetle prawa. Warszawa 1964, s. 62.

37 Por. A. Zoll, Odpowiedzialność..., s. 19.
38 Por. A. Zoll, Odpowiedzialność..., s. 18.
39 Por. J. Sawicki, Przymus..., s. 41.
40 Por. L. Wiśniewski, Prawo..., s. 57-58.

Rozwiązanie to wzbudza wątpliwości w piśmiennictwie. Podnosi się bowie1^ 
że nie można życia i zdrowia traktować w oderwaniu od jednostki będącej P° 
miotem tych dóbr34 35. Problem ten dyskutowany jest w doktrynie w ramach 
dziej ogólnego pytania - czy ochrona prawna może zostać narzucona o$° ■ 
odrzucającej tę ochronę?35 Wszak, zgodnie ze starą prawniczą zasadą: u0 e^. 
non fit iniuria36 37. A zatem, jeżeli w czasie klęski żywiołowej, świadomy ca 
kształtu okoliczności i zdolny do swobodnego powzięcia decyzji, człowiek odi^a 
wia ewakuacji, mimo realnego i poważnego zagrożenia dla życia lub zdro^13 
być może od ewakuacji należy odstąpić? Być może podmiot działający w imie . 
administracji powinien jednostce radzić i przekonywać, ale ostateczną decj' 
zostawić jej samej37. Innymi słowy, pojawia się zasadnicza wątpliwość, czy 
(i w gruncie rzeczy zdrowie) rzeczywiście stanowi wartość nadrzędną 
wolności jednostki i jej prawa do samostanowienia? e

Z jednej strony można twierdzić, że społecznie opłacalne jest poświęć ]. 
prawa do samostanowienia na rzecz ochrony życia lub zdrowia. Trzeba jedna 
pamiętać, że w tym momencie przekreśla się znaczenie woli jednostki38. Wsze 
ka „pomoc na siłę” innemu człowiekowi, wbrew jego woli to naruszenie v/o*  
ści39. Jednocześnie, należy zauważyć, że próba taka to wyraz poczucia odpo^ - 
dzialności osoby udzielającej pomocy. Poczucie odpowiedzialności może wy1118^ 
zarówno z sumienia, jak i z nakazu prawa40. Zawsze jest jednak przeja"' 
humanizmu i solidarności międzyludzkiej.
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aSadnienie to nie było przedmiotem jakiejś ogólnej refleksji na gruncie 
rQz a administracyjnego. Problem jest jednak rozważany w doktrynie szeroko 
ty Sianego prawa publicznego, w odniesieniu do zgody na zabieg leczniczy, 
ty aaJe się, że w swych zasadniczych założeniach obydwie sytuacje są tożsame, 

ydwu bowiem przypadkach życie lub zdrowie jednostki jest zagrożone. Jest 
r^^dmiot, który może przynajmniej podjąć próbę ochrony tego dobra. I istnieje 

problem zgody owej jednostki na działania życie i zdrowie chroniące.
'vad^°-<^n^e z art‘ ust- 1 ustawy o zawodzie lekarza41, lekarz może przepro-

Zlc badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem 
jąt^- °w przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Wy- 

dotyczą pacjenta małoletniego, który nie ukończył 16 roku życia, nie- 
?g0 ?eg° do prawnie skutecznego wyrażenia zgody. Wówczas wymagana jest 
Ust ą Jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela 
lą1?'v°Weg° lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - zgoda sądu opie- 
Hie Zego. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pacjenta, który wymaga 
Hji^tecznej pomocy lekarskiej. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ZLU, badanie lub 
Pbs e etee pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest do- 
statiC2atee, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na 
hią .zdr°wia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumie- 

z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
W b tek określonym stanie prawnym, po bardzo burzliwych dyskusjach 
2 lą-Zeszteści, prezentowany jest obecnie względnie jednolity pogląd, zgodnie 
ty^0^03 brak zgody pacjenta wyłącza legalność czynności leczniczych42. 
W s OriSekwencji, lekarz nie może powołać się na jakiekolwiek przepisy, 
cjetlt Ogólności stan wyższej konieczności43, w celu obejścia wymogu zgody pa- 
zdr ^nnymi słowy, nie można wbrew woli jednostki ratować jej życia lub 
Wą°t'IV-^’ Jedyn4 osobą będącą w stanie zdecydować, które dobro ma wyższą 

w°sc, jest sam zainteresowany44.
śtyj doktrynie wskazuje się, że tylko pozornie społecznie opłacalne jest po- 
0c2yCe?ie Prawa do samostanowienia dla ratowania dobra uznawanego za 
sl(0 J^cie większej wartości - życia lub zdrowia. Uznaje się, że takie stanowi- 
pąc- yi°by nie do zaakceptowania i to z kilku różnych powodów45. Brak zgody 

^te na dokonanie koniecznego do ratowania życia lub zdrowia zabiegu 
Uuje bardzo trudny konflikt obowiązków lekarza, ale w takim przypadku

41 u'cyt j'awa z dnia 5 grudnia 1996 o zawodzie lekarza (t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 21, poz. 204 ze zm.) 
<2 paalej jako ZLU.

r’ A- Liszewska, Problem zgody pacjenta jako dylemat aksjologiczny, „Prawo i Medycyna”
/e r I’ s- 44, R. Kubiak, Przypadki braku wymogu zgody uprawnionego jako przesłanki zabie- 

i nieterapeutycznych, Studia Prawno-Ekonomiczne 2000, t. LXII, s. 105. Nie brak 
'',Jrrolt 'Spowiedzi, które przeciwstawiają się przedstawionemu poglądowi. Do grupy tej należy 
którĘg^aryskiego Apelacyjnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 1998, w uzasadnieniu 
^aję stwierdza się, że ochrona życia stanowi dobro wyższej wartości aniżeli wola pacjenta. Po- 

. Nestorowicz, Wyrok Cour Administrative d'Appel de Paris z 9.06.1998 (D 1999.J.277), 
’a Od ' Medycyna” 2000, nr 5, s. 157.
’’ pOrIt”ennie L. Wiśniewski, Prawo..., s. 57.
2 r’ S- Rutkowski, Zgoda na zabieg leczniczy w ujęciu art. 192 k.k.. Prokuratura i Prawo 2000, 

’s’p' 16-
E- Zielińska, Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta 

le ^erminalnym, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 5, s. 80. 

119



lekarz musi ograniczyć się do wyjaśnienia pacjentowi skutków odmowy i zaH1 
chać leczenia. Naturalnie dotyczy to jedynie pacjenta dorosłego, przytomn ® 
i nieubezwłasnowolnionego całkowicie* 46.

. . 3?
46 Por. A. Zoll, Zaniechanie leczenia — aspekty prawne, „Prawo i Medycyna” 2000, nr o. 

W kontekście zgody na dokonywanie zabiegów leczniczych pojawia się bardzo istotny Pr° 
ratowania samobójców. A. Zoll stwierdza bowiem, zgodnie zresztą z pozostałymi poglądami 
ny, że w przypadku samobójców lekarz nie może poddać się woli pacjenta i jest zobowie 
do udzielenia pomocy nawet wbrew jego woli. Konieczna jest jednak olbrzymia ostrożność, 
waż różnica pomiędzy sytuacją, w której lekarz zaprzestaje, wobec braku zgody, zabiegów 
mujących przy życiu, a przypadkiem, gdy lekarz udziela pomocy samobójcy, jest niewielka, b- ,^с 
lińska stwierdza natomiast, że zaniechanie ratowania życia w tym przypadku może mieć 1Tlie^c 
tylko wówczas, gdy po zamachu samobójczym dorosła osoba jest przytomna i wyraża zdecydo'*9^. 
wolę, aby jej nie ratować. Por. również A. Zoll, Odpowiedzialność..., s. 29 i E. Zielińska, PoWl,> 
ści..., s. 83.

47 Por. J. Giezek, R. Kokot, Granice..., s. 104. ц-
48 Por. M. Kotulski, Samorząd terytorialny wobec zapewnienia porządku i bezpieczeństwa^ 

blicznego [w:] W. Bednarek, S. Pikulski (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczea 
osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Olsztyn 2000, s. 3

49 Tak M. Mączyński, Samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku publiczni0 
szczeblu lokalnym [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadc
i perspektywy, Opole 1998, s. 185.

50 Por. Ed. Ura, Administracja..., s. 323.

Zdając sobie sprawę z ważkości wyżej przedstawionych argumentów, u 
żarn jednak, że obowiązek organu administracyjnego nie kończy się na Pr°. 
przekonania konkretnego człowieka do podjęcia działań ratujących jego źyc 
Administracja publiczna ma prawo i obowiązek, nawet przy użyciu przyin .£ 
bezpośredniego, ratować każde życie. W moim przekonaniu, o ile człowiek i” 
swym życiem swobodnie dysponować, o tyle wszyscy inni w owym swobodni . 
dysponowaniu, nie mogą współuczestniczyć nawet poprzez zaniechanie47 48- " 
to tym bardziej zasadne, że nieprawdopodobną wydaje się w czasie klęski ■ 
wiołowej sytuacja, w której jednostka jest w stanie psychicznym uzasadnić 
cym przypuszczenie, że decyzja została podjęta swobodnie, z pełnym rozez 
niem sytuacji faktycznej.

Kolejne dobra prawem chronione - bezpieczeństwo i porządek publiczny ' 
uznawane w doktrynie za wyjątkowo niejasne i wieloznaczne. Nie zmienia i 
stanu rzeczy fakt, iż utrzymanie porządku i bezpieczeństwa to najstarsze za°4s 
nia publiczne, wiążące się ściśle z samym powstawaniem władzy publiczni . 
Jak się podnosi w doktrynie, przez wzgląd na tę tradycję, treść obydwu P°^ 
jest od dawna wiadoma i utrwalona. Rozumienie to jest jednak tylko intuicyi1^ 
Nie sposób jednak zgodzić się z poglądem, że w takiej sytuacji próby defim0 
nia obydwu pojęć są zbyteczne49. f.

Faktem jest, że pojęcie „bezpieczeństwo” najczęściej występuje w treści U 
my prawnej w połączeniu z porządkiem publicznym. Nie oznacza to jednak, 
pojęcia te są jednoznaczne. Jak podkreśla się w doktrynie, mimo pewneg0 
kresu wspólnego, omawiane określenia należy od siebie odróżnić50.

W doktrynie prawa administracyjnego podejmowano wiele prób wyjaśni® 
treści pojęcia „bezpieczeństwo publiczne”. I tak, W. Kawka pod określeń 
tym rozumiał stan, w którym „ogół społeczeństwa i jego intei 
sy, jako też państwo wraz ze swoimi c e 1 a m i, mają zape'vP 
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(j °chronę od szkód zagrażających im z jakiegokolwiek źródła”51. Dalej stwier- 
j a. Jednak, że bezpieczeństwo publiczne polega na ochronie życia, zdrowia 

enia ludzkiego przed zagrożeniami52.

5l p
s! p r' W- Kawka, Policja..., s. 46.
5] pQf' W- Kawka, Policja..., s. 56.

£ Ed- Ura, Prawne..., s. 124. Należy zauważyć, że definicja ta jest niekonsekwentna. Nie 
'bbj- °wietn uznać, że niebezpieczeństwem publicznym są tylko bezprawne zamachy na niektóre 

s< p Prawne.
55pQf' Zaborowski, Prawne..., s. 11.
56 po^ 8- Bolesta, Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku publicznego, Warszawa 1997, s. 29. 

^Ssoą,1" kl- Ura, Udziat organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez 
-Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane zw. dr. hab. Janowi 

Oskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 661.

,eco bardziej opisową definicję zaproponował Edward Ura, który stwier- 
'hd 1Z ^ezPieczei^stwo publiczne to stan, w którym ogółowi obywateli 
8^. y w i dualnie nieoznaczonemu, żyjącemu w państwie i społeczeń- 
je le; nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego, jakie byłyby 
ka -.^ódła. Przykładowo wskazywał, że chodzi o niebezpieczeństwa w komuni- 
ePid W ruc^u drogowym, wodnym oraz w czasie katastrof, klęsk żywiołowych, 

emii, a także różnego rodzaju napady, rozboje, a więc „ochrona życia, zdro- 
’ Mienia obywateli i mienia społecznego przed bezprawnymi zamachami 
^szającymi te dobra”53.

stty. imiennie bezpieczeństwo publiczne definiuje J. Zaborowski, który 
b lerdza, że to taki stan faktyczny wewnątrz państwa, który umożliwia 

H Qez narażania na szkody z jakiegokolwiek źródła - normalne funkcjo- 
organizacji państwowej i realizację jej interesów, zacho- 

kor 16 życia> zdrowia i mienia jednostek żyjących w tej organizacji oraz 
'•hn Stan'e Przez te jednostki z praw i swobód zagwarantowanych Konstytucją 

ymi przepisami prawa54.
Sf. .°z°udowaną definicję bezpieczeństwa publicznego proponuje S. Bolesta. 
2(ltli.erdza on mianowicie, że pojęcie bezpieczeństwa publicznego może być ro- 
Uj. 1?ne w szerokim i wąskim znaczeniu. W znaczeniu szerokim to system 
big ,eń prawnopublicznych i stosunków społecznych odwracających niebez- 
skutL-nS^Wa zagrazaj3ce życiu, zdrowiu i mieniu ludzi oraz usuwających 
blj„ ^ch zagrożeń. W znaczeniu wąskim to system urządzeń prawnopu- 

i stosunków społecznych, którego celem jest ochrona społeczeń-
,a * jednostki, zwłaszcza ze strony gwałtownych czynów ludzi lub 

pań przyrody55.
{¡¡¿^ez pryzmat podmiotu i przedmiotu ochrony omawiane pojęcie definiuje 
kąj. leta Ura. Tworząc interdyscyplinarną (znajdującą zastosowanie w prawie 

cywilnym i administracyjnym) definicję, uznaje ona, że podmiotem 
stty bezpieczeństwa publicznego jest zawsze państwo i społeczeń- 
^br°’ a Przedmiotem - istniejące urządzenia państwowe, mienie społeczne, 

Materialne i niematerialne poszczególnych obywateli56.
? Podstawie przedstawionego wyżej katalogu definicji stworzonych przez 

‘Stt4iei 3Wicieli doktryny prawa administracyjnego stwierdzić można, że nie 
Dubl Je jednomyślność co do podmiotowego zakresu pojęcia „bezpieczeństwo 

1Czne”. Generalnie prezentowane są dwa stanowiska. Zgodnie z pierwszym 
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z nich, podmiotem ochrony jest państwo oraz społeczeństwo i poszczególne je 
nostki. Stanowisko drugie ogranicza podmiot ochrony jedynie do człov/ie 
i społeczeństwa.

Wydaje się, że ostatni z zaprezentowanych poglądów najlepiej odpow>a 
treści pojęcia „bezpieczeństwo publiczne”. Teza ta wymaga jednak pewne® 
uściślenia. W moim przekonaniu nie można uznać za niebezpieczeństwo P^ 
bliczne stanu zagrażającego niezależności, suwerenności i konstytucyjne* 11 
porządkowi państwa. Zważyć bowiem trzeba, że zwalczanie tych ostatnich 
grożeń należy do zdefiniowanego w pkt. 1.1. bezpieczeństwa państwa i raCpC 
jest domeną prawa konstytucyjnego. Naturalnie, niebezpieczeństwo public^ 
może również dezorganizować działalność państwa. Wydaje się jednak, że s**  
tek ten ma charakter uboczny. Przede wszystkim nacisk położyć trzeba na 
grożenie dla dóbr jednostki. Uznać należy, że niebezpieczeństwem publiczny 
jest tylko taki fakt, stan lub zjawisko, który dotyka w jakiś sposób inter® 
publicznego. Nawet jeżeli szkoda mocniej godzi w dobro prywatne. Innymi s 
wy, niebezpieczeństwo ma znaczenie publiczne wówczas, gdy ujemnie wpv 
na warunki życia zbiorowego57. .

57 Por. W. Kawka, Policja..., s. 55.
68 Por. W. Kawka, Policja..., s. 77.
59 Por. J. Zaborowski, Prawne..., s. 13.

W tym miejscu pojawia się problem przyczyn, dla jakich określenie bezP 
czeństwa publicznego nie może ograniczać się do stwierdzenia, że jest to s 
wolny od zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia. Dlaczego nie poprzestać na , ’ 
mienieniu tych wszystkich dóbr, które składają się na bezpieczeństwo pub* 1 
ne? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Po prostu, operacja taka jest p1”9 
tycznie niemożliwa. Nie da się wskazać wszystkich dóbr, które składają si? 
bezpieczeństwo publiczne. Zresztą zabieg taki byłby chybiony i z tego poW° 
że doprowadziłby jedynie do większej kazuistyki norm prawnych. Wydaje 
że pojęcie „bezpieczeństwo publiczne” ma przede wszystkim funkcję uzupe’11 
jącą i domykającą system wartości, który w szczególności administracja P 
bliczna powinna chronić. Naturalnie niezależnie od faktu, iż zarówno w j?2^ 
prawnym, jak i prawniczym istnieje maniera wymieniania jednym tchem * 
glomeratu „życie, zdrowie, porządek, spokój i bezpieczeństwo publiczne”, c j 
sami wzbogaconego o te lub inne dobra, często bez głębszej refleksji nad sens® 
takiego sformułowania.

Jak to już wyżej stwierdzono, pojęcie porządku publicznego często zbiega 
z pojęciem bezpieczeństwa58. W doktrynie zwraca się jednak uwagę, że P°.^. 
płaszczyzną nakładania się, zakresy tych pojęć nie pokrywają się i nie ma & 
dzy nimi zgodności. W konsekwencji, zarówno w teorii, jak i praktyce, kom® 
ne jest używanie obu pojęć59.

I znowu stwierdzić należy, że w doktrynie zaprezentowano wiele defm*  
porządku publicznego. Większość z nich ma na celu wskazanie cech, które P0J 
cie to odróżniają od bezpieczeństwa publicznego.

Początkowo, w klasycznej doktrynie prawa administracyjnego, próbo"'® 
definiować porządek publiczny poprzez wymienienie poszczególnych dóbr P i 
legających ochronie. Takich zabiegów dokonywali zarówno O. Mayer, J 
i A. Merkl. Wskazywali oni, że przedmiotem ochrony w ramach porządku P
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ty j2l!ei>0 s4 m.in. uczucia religijne, patriotyczne, obyczajowość, przyzwoitość. 
Mo’ zwrócono jednak uwagę na niepraktyczność takiego rozwiązania,

61 POj kawka, Policja..., s. 80.
62 Por uź Jebinek, Verwaltungsrecht, s. 437.
Sa Por p kawka, Policja..., s. 67.
64 p 'b. Ura, Prawne..., s. 124.
65 pOr Ura, Prawne..., s. 125.
66 por c Zaborowski, Prawne..., s. 12.
s’ pOr ’ Bolesta, Prawnoadministracyjne..., s. 15.

• Pikulski, Podstawowe..., s. 101.

hin e °n° bowiem prowadzić do braku reakcji administracji w sytuacji uzasad
ni Życiowo^.

on ,lec° inaczej pojęcie porządku publicznego definiuje W. Jellinek. Stwierdza 
cyè^e P°rządek publiczny to stan pozbawiony nadmiernych obciążeń wynikają- 

życia w społeczności01.
Por ° P°S^du tego nawiązuje w swojej definicji W. Kawka, który stwierdza, że 
W Z^ek publiczny to całokształt form umożliwiających normalny rozwój życia 
tylk gan’zacii państwowej. „Na porządek publiczny składa się zespół norm (nie 
p0 Prawnych), których przestrzeganie warunkuje normalne współżycie jed- 
tlegg6* ludzkich w organizacji państwowej”61 62 *. Częścią norm porządku publicz- 
stąj Powszechne zapatrywania, powszechne poglądy społeczne, którym zo- 
ten ZaPewniona ochrona prawna (na podstawie generalnej klauzuli kompe- 
£nei):

ZW1^zek porządku publicznego z życiem społecznym wskazuje również 
adtjj-. Ura. Podnosi on bowiem, że pojęcie to odnosi się do tej części policji 
UtU l.plstracyjnej, która bezpośrednio wiąże się z utrzymaniem porządku 
Ząpe "gającego normalny rozwój życia w państwie. W szczególności dotyczy to 

właściwego stanu sanitarnego urządzeń użyteczności publicznej, 
itd sa 1?ania porządku na drogach, przestrzegania przepisów meldunkowych 
sie r°rządek publiczny obejmuje również faktycznie istniejący stan w zakre- 
je^ . aWności urządzeń i instytucji państwowych, zachowania się obywateli na 

Zp1' W ParkU’ w kinie itp.64
P°dn aCZenie norm prawnych i pozaprawnych dla pojęcia „porządek publiczny” 
typ S1 natomiast J. Zaborowski stwierdzając, iż jest to stan faktyczny we- 
któ,. z Państwa, regulowany przez zespół norm prawnych i pozaprawnych, 
ty o u Przestrzeganie umożliwia normalne współżycie jednostek ludzkich 

2° Nizacji państwowej, w określonym miejscu i czasie65.
t>or ecydowanie najszerszą definicję proponuje S. Bolesta, który zauważa, że 
Potys Publiczny to całokształt stosunków społecznych mających na celu 
hośei 6Cariy dobrobyt, niwelowanie niesprawiedliwości i nieuzasadnionej nierów- 
sttyą sP°łeczno-ekonomicznej, pełny rozwój gospodarczy i kulturalny społeczeń- 

gorzenie warunków samorządności społeczeństwa w życiu politycznym66. 
tz^dk lnne elementy zwraca uwagę S. Pikulski, który podnosi, że pojęcie po- 
któtyU Publicznego należy wiązać z prawnie uporządkowanym stanem rzeczy, 
tïlog ^że być zakłócony przez pojedyncze osoby lub grupy osób. Zakłócenia te 

^ystępować jako wykroczenia lub przestępstwa67.
tzyk konstytucyjne konotacje pojęcia „porządek publiczny” wskazuje M. Wy- 

Ovvski, który stwierdza, iż wartość ta może być rozumiana jako dyrektywa
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00' organizacji życia publicznego zapewniająca, przynajmniej w minimalnym 
kresie, realizację interesu publicznego oraz dobra wspólnego (którym ■. 
zgodnie z art. 1 Konstytucji jest Rzeczpospolita Polska). Dodatkowo, porzU 
publiczny zakłada organizację społeczeństwa opartą na wartościach, ktore 
społeczeństwo podziela. Według omawianego poglądu, w porządku publicz”' 
mieszczą się m.in. bezpieczeństwo, zdrowie publiczne, poglądy moralne i eS 
tyczne, czy system gospodarczy68. z -e

68 Por. M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności - granice władzy [w:] Obywatel - jego W0 -fi
i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika Praw Obywate‘ 
Warszawa 1998, s. 50. jpji

69 W. Kawka, zresztą słusznie, podnosi, iż przy ustalaniu zgodności zachowania się zł-° pi 
z wymogami spokoju, „osoby nerwowo chore, czy w ogóle przewrażliwione, nie powinny byc 
pod uwagę, gdyż dostosowanie się do nich zahamowałoby i utrudniło życie innym”. Por. W. 
Policja..., s. 81.

70 Dla zilustrowania definicji W. Kawka podaję różnicę pomiędzy spokojem w mieście i |C 
Stwierdza, że „stan nerwów środowiska wiejskiego jest lepszy niż ludności miejskiej”. R°zn .p 
wskazuje na przykładzie zakłóceń wywoływanych przez zwierzęta domowe, w szczególności 8
i krzyki nocne. Podnosi, iż „ludność wiejska wstaje z pianiem kurów i dlatego ono jej nie prZ ¡ji 
dza, właściwie jest potrzebne, nawet jako pobudka do pracy. W mieście ludność śpi dłużej- 
wczesne hałasy będą zakłóceniem spokoju... Kto mieszka w dostatecznym oddaleniu od innych f 
wolno mu hałasować, jak zechce, byle obce mu otoczenie nie ucierpiało przez jego zachowanie ■ 
W. Kawka, Policja..., s. 81.

Z przedstawionego katalogu stanowisk doktryny można wywnioskować- 
pojęcie porządku publicznego ma znaczenie przede wszystkim dla niezakl0^ 
nego współżycia członków społeczeństwa. W przypadku niebezpieczeństwa 
blicznego najistotniejsze znaczenie miało naruszenie pewnych norm prawnY 
przynajmniej w zakresie działań spowodowanych przez człowieka. W ran) 
porządku publicznego podlegają ochronie zarówno normy prawne, jak i in 0 
normy społeczne. Dodatkowo wydaje się, że naruszenie porządku publicz11 
może nastąpić tylko w następstwie działania człowieka.

Taka konstrukcja pojęcia „porządek publiczny” determinuje jego znacze 
dla działalności administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej. Trze 
uznać, że w sytuacji, w której następuje naruszenie podstawowych mech9^ 
zmów funkcjonowania jednostki i państwa, klauzula porządku publicz” • 
musi schodzić na plan dalszy. Innymi słowy, wydaje się, że dobro to stoi naJ 
żej w hierarchii dóbr chronionych prawnie w czasie klęski żywiołowej. ¡(

Ostatnią, wymagającą charakterystyki wartością, do której odnoszą 
prawne podstawy działania administracji publicznej, między innymi, w c?a 
klęski żywiołowej, jest spokój publiczny. Wydaje się, że bez większych 
wości, mimo archaiczności sformułowania, można za W. Kawką uznać, że 1 
to „stan, którego zakłócenie nie może przenosić zdolności znoszenia przecie1 
zdrowego pod względem nerwowym69 środowiska”70. W odniesieniu do spo* 4 
publicznego sytuacja jest analogiczna, jak w przypadku porządku publiczn 
Ochronie podlegają tak normy prawne, jak i pozaprawne. Wydaje się jednak 
omawianie pojęcie zdecydowanie bardziej akcentuje znaczenie norm pozap1^ 
nych. Prowadzi to do niemal intuicyjnego rozumienia spokoju publicznego- 
stanu wolnego od wszelkich przekraczających normalną miarę zakłóceń- 
dobnie jak w przypadku porządku publicznego wydaje się, że zagrożeniem 
koju publicznego może być tylko działanie ludzkie. Konsekwentnie ró^111
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*>ist ć należy pomocniczą tylko rolę tej klauzuli w przypadku działania admi

racji publicznej w czasie klęski żywiołowej.

3.3. NORMY BEZPOŚREDNIO ZOBOWIĄZUJĄCE

dotychczasowych rozważaniach omawiano normy, które upoważniają or- 
administracji publicznej do podejmowania różnych działań. Tak zwane 

ą^zy i zakazy ustawowe wyłamują się z klasycznego modelu działania prawa 
n;e 'r^stracyjnego (i administracji publicznej) opartego na triadzie: stanowie- 
tyy " Jurysdykcja - egzekucja. Inaczej normy te nazywane są jednoznacznie 
/Czaj^ymi zachowanie71 lub normami bezpośrednio zobowiązującymi72.

Z1 zatem 0 takie normy administracyjnego prawa materialnego, które 
ret, określają, bez potrzeby wydania aktu stosowania prawa, obowiązki ad- 

^ymi słowy, w odniesieniu do norm bezpośrednio zobowiązujących, admi- 
i ob acJa publiczna nie jest upoważniona do autorytatywnej konkretyzacji praw 
Zą^^zków jednostki. To jednostka jest zobowiązana do pewnego działania, 
stukania lub znoszenia. A zatem, w tym przypadku nie występuje w ogóle 
Zais.lum jurysdykcji. Prawo przedmiotowe ma być stosowane bezpośrednio do 

lałych stanów faktycznych. Normy te różnią się od typowych norm prawa 
Ws/^tfiicyjneg0 tym, że wprowadzają administrację i adresata bezpośrednio 

*Uni egzekucji74.
jP.rzyPa(lku norm bezpośrednio zobowiązujących ustawodawca niejako 

4dr Qzi w rolę organu administracyjnego, konkretyzującego prawa i obowiązki 
w określonych stanach faktycznych. Specyfika tych norm wynika, 

y innymi, z faktu, iż nie da się z góry określić, kiedy, gdzie, ile i czy 
Pią5 le stany nastąpią75. Ale jeżeli przesłanki faktyczne rzeczywiście nastą- 
kó^,r°^ organu administracji publicznej jest kontrola przestrzegania obowiąz- 
Pąt ewentualna ich przymusowa realizacja. Jak podnosi się w doktrynie, bez 

°w i zakazów ustawowych prawo byłoby bezsilne76.
^aje się, że przyjmowane w doktrynie określenie - nakazy i zakazy usta- 

hię " nie jest ścisłe. Sugeruje bowiem, że normy bezpośrednio zobowiązujące 
Py 5 2awierać wyłącznie ustawy. Wydaje się, że pogląd taki nie jest uprawnio- 
ttą^ca*azy i zakazy „ustawowe” mogą bowiem wprowadzać również tzw. po-

Ovve akty prawa miejscowego77. Naturalnie, ze względu na wykonawczy

’i por
p r' Bafia, Zasady tworzenia prawa. Warszawa 1980, s. 67.

’3p.r' Filipek, Prawo..., cz. II, s. 128.
’4 p ’ Ueonski, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1998, s. 9.

Filipek, Administracja państwowa i jej organy na tle prawno-subiektywistycznej wizji 
pJl P°rzqdku prawnego, Krakowskie Studia Prawnicze, Rok XXIV - 1991, s. 51 oraz w [te- 

cz- U. s. 128; Przepisy i działania bezpośrednio zobowiązujące w ruchu drogowym, 
,5pOrS*le Studia Prawnicze, Rok IV - 1971, s. 12.
’sp F' Filipek, Administracja..., s. 51. 

f Por Filipek, Prawo..., cz. II, s. 137.
Potulski, Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny. Samorząd 

‘alny 2001, nr 11, s. 36.

125



, neSccharakter, normy takie nie mogą byc wprowadzane do systemu praw«*  
w drodze rozporządzenia. 0.

lei J11'11

16 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. nr 130, poz. 1112 ze zin.) - cyt. d® 
PrL- . pril’;

79 Zauważyć należy, że przepis ten jest jednym z rzadkich przypadków wyraźnego ustalam® 
normę prawną hierarchii dóbr chronionych, o czym była mowa w pkt 3.2. W omawianym pr 
ustawodawca jednoznacznie stwierdza, ze bezpieczeństwo statku powietrznego, pasazcro'*’ 
lub innych osób jest dobrem nadrzędnym w stosunku do dóbr innych osób.

Na marginesie należy zwrócić uwagę na społeczną specyfikę regulacji P 
przez normy bezpośrednio zobowiązujące. Wydaje się, że w takim przyP3^];1 
bardzo wątpliwa jest skuteczność prawa. Jest przecież rzeczą oczywistą, ze n. 
wykonania obowiązku ustawowego konieczna jest jego znajomość przez adr . 
tów normy. W przypadku przepisów znajdujących zastosowanie w sytuacJ 
nadzwyczajnych (na przykład w czasie klęski żywiołowej) lub regulujących SP> 
cyficzne obowiązki adresata określonego w bardzo ogólny sposób (każdy, 8 . 
istnieje zawsze poważne niebezpieczeństwo nieznajomości prawa. O ile w 1 
„sytuacjach normalnych” można poprzestać na konstatacji, że administt .. 
musi zadbać o przymusowe wykonanie obowiązku, o tyle w czasie klęsk*  
wiołowej może się okazać, że na działania takie jest zbyt późno. Dlateg0 
należy kłaść szczególny nacisk na sposób publikacji przepisów zawierają9^, 
normy bezpośrednio zobowiązujące, które znajdują zastosowanie w czasie j 
ski żywiołowej. Można nawet stwierdzić, że organy administracji public j 
powinny dołożyć szczególnej staranności i nie poprzestawać tylko na oficJ3* 
publikacji. Takie zaniedbanie może bowiem, w przypadku wystąpienia z3® 
żenią, przynieść opłakane efekty. j?

Analizując przepisy rangi ustawowej, które mogą znaleźć zastoso^3^. 
w czasie klęski żywiołowej, dochodzi się do przekonania, że możliwe jest 
nienie kilku grup nakazów i zakazów. ,

Do pierwszej grupy zaliczyć można przepis art. 5 PRMU, zgodnie z kt°2^;1 
każdy, kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagr02^. 
życia lub zdrowia, obowiązany jest, w miarę posiadanych możliwości, do 
zwłocznego udzielenia pierwszej pomocy i zawiadomienia centrum po'v*3 
miania ratunkowego. .

Podobny w swej konstrukcji obowiązek zawiera Prawo ochrony środo'*'* 5^ 
Zgodnie z art. 245 ust. 1 POŚ każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, j®st 
wiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zag1”0^ 
nia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji- 3 
wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta.

Powszechny obowiązek udzielenia pomocy może być również zrelatyW* z° 
ny do specyficznej sytuacji faktycznej. Zgodnie z art. 117 ust. 1 Prawa l°tI11C]iC 
go78, dowódca statku powietrznego, który m.in. zauważył katastrofę lub K**  
żywiołową obowiązany jest udzielić poszkodowanym lub znajdujący10 
w niebezpieczeństwie pomocy w zakresie, w jakim może to uczynić bez nat3 . 
nia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasaż® 
załogi lub innych osób* 79.

Na podstawie przytoczonych wyżej przepisów można stwierdzić, że ustaje 
dawca, w drodze norm bezpośrednio obowiązujących, wprowadza P^o' 
wszystkim ogólny obowiązek pomocy osobom znajdującym się w stanie 239
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tt!0 a (wynikającego, na przykład, z klęski żywiołowej) oraz obowiązek infor- 
SzcWania 0 tych zagrożeniach. Możliwe jest jednak regulowanie dużo bardziej 
płowych nakazów działania, w przypadku wystąpienia zagrożenia. Na 

zgodnie z art. 5 ust. 1 ChZU, osoby przebywające na obszarze Rze- 
.P°spolitej Polskiej są obowiązane, na zasadach określonych w tej ustawie, 

'•'n. do;
Podawania się badaniom mającym na celu wykrywanie zakażeń i chorób 

». w tym również poddawania się postępowaniu mającemu na celu 
*anie lub dostarczenie materiału do tych badań,
* Poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, 

Poddawania się obowiązkowemu leczeniu, obowiązkowej hospitalizacji,
acli> kwarantannie i nadzorowi epidemiologicznemu, 

udzielania wyjaśnień istotnych dla zapobiegania chorobom zakaźnym.
eszcze bardziej szczegółowy katalog nakazów i zakazów nakłada ustawo-

Zg0(ja na posiadacza zwierzęcia, które może być nosicielem choroby zakaźnej.
* Ule z art. 42 ust. 1 ZCHZU, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do:

Ips niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby organu 
b]iżPekcji Weterynaryjnej lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), albo naj- 

%2ego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, 
tą Pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania 

^Unych zwierząt,
W i^.Uuiemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, 
ki, °rych znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, lub zwło- 
^’erzęce,

SpQ. "otrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania mięsa, środków 
Uvi yWczych pochodzenia zwierzęcego, zwłok zwierzęcych, środków żywienia 
Cyc^ ,3t, wody, nawozów naturalnych, ściółki i innych przedmiotów znajdują- 

S1Ç w miejscu, w którym wystąpiła choroba,
.Udostępnienia zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i zabiegów wetery- 

tJtlych, a także udzielania pomocy przy wykonywaniu badań i zabiegów, 
ty ¡^.udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym 

. ei»u tych organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć zna- 
do wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu.

^?dkaju. się, że szczególnie w tym przypadku zasadne jest pytanie o świado- 
j? obowiązków wynikających bezpośrednio z ustawy u ich adresatów.

<izo leJna grupa norm bezpośrednio zobowiązujących obejmuje obowiązki bar- 
(lzia}'V5s^0 określonej kategorii adresatów, zrelatywizowane do przedmiotu 

lności, którą prowadzą. I tak, zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa telekomuni- 
eg°80, każdy operator telekomunikacyjny jest zobowiązany do uwzględ- 
Przy planowaniu, budowie, rozbudowie, eksploatacji lub łączeniu sieci 

hjj OftlUnikacyjnych możliwości wystąpienia sytuacji szczególnych zagrożeń, 
tyioj Prowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski ży- 

Operatorzy publiczni mają dodatkowo obowiązek posiadania planu 
tąjjj an w sytuacjach szczególnych zagrożeń (ust. 2). W przypadku zaistnienia 

zagrożenia są oni zobowiązani do niezwłocznego podjęcia działań okre-

^lej ;S,ta'Va z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 73, poz. 852 ze zm.) - cyt. 
Jako prT 
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ślonych w planie, utrzymując lub odtwarzając świadczenie usług telekomtin 
cyjnych w pierwszej kolejności służbom powołanym do ratowania życia ludz 
go, a następnie organom administracji rządowej lub samorządu terytorialny, 
Policji, Siłom Zbrojnym, obronie cywilnej, Służbie Więziennej oraz pozosta-^ 
użytkownikom, zarówno własnej sieci telekomunikacyjnej, jak i sieci teleko 
nikacyjnych innych operatorów, w szczególności przez użyczanie, w miarę 01 
liwości, urządzeń telekomunikacyjnych na czas akcji ratowniczej. Analog10^, 
obowiązek spoczywa na osobach (każdym, kto) używających urządzeń ra 
wych, nadawczych i nadawczo-odbiorczych, wykorzystywanych w służbach $ 
diokomunikacyjnych (art. 65 ust. 1 i 2). Dodatkowo, zgodnie z przepisem aft’ ¡t- 
ust. 1 PrT, operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany zape" 
użytkownikom swej sieci bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi-

Nieco podobne (przynajmniej z punktu widzenia konstrukcji obowia2 . 
przepisy zawiera Prawo lotnicze. Zgodnie z art. 66 ust. 3 PrL, zarządzaj^, 
lotniskiem nie może odmówić zezwolenia na lądowanie m.in. statku P°'viejto. 
nego wykonującego lot w celu przeciwdziałania klęskom żywiołowym. P°na 
ustawodawca zakazuje zarządzającemu lotniskiem pobierania opłat l°tnlS|Ot< 
wych za starty, lądowania i postój statków powietrznych wykonujących j, 
w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia 
zdrowia ludzkiego (art. 76 ust. 1 PrL).

Przedstawiona wyżej typologia nie ma charakteru wyczerpującego i nie a 
ruje do jakichkolwiek celów, z wyjątkiem przybliżenia niektórych norm he , 
średnio zobowiązujących, które znajdą zastosowanie w czasie klęski żywiolo"^

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o normach, które znajdują się P^. 
zakresem niniejszych rozważań. Przez analogię można by je określić jako 
Zwolenia ustawowe. Są to normy prawne, które, w odróżnieniu od dotych 
omawianych, stanowią podstawę działania jednostki w czasie klęski 
wej. Nie można w tym przypadku używać określenia „uprawnienia usta'* 0 
ponieważ jednostka, w odróżnieniu od administracji publicznej, nie 
swojej podmiotowości z norm prawa przedmiotowego. Jednostka posiada P 
rodzoną sferę wolności i nie potrzebuje ustawy dla określania swoich upraf£l. 
nień. W gruncie rzeczy opisywane normy stanowią wyjątek od zakazów "'Po
wadzonych aktami normatywnymi81. Uchylają one bowiem na okres klęsk1 
wiołowej pewne zakazy, które znajdują zastosowania w tzw. sytuacjach * a 
malnych. Uchylenie to następuje tylko i wyłącznie ze względu na specyfiki 
sytuację faktyczną. Wydaje się, że omawiane normy w gruncie rzeczy zmieI1^v- 
na czas klęski żywiołowej hierarchię dóbr prawem chronionych. Mają one 
nież na celu konsolidację sił i środków koniecznych do walki z zagrożeń1 
jakim jest klęska żywiołowa. Rolą administracji w tym przypadku jest je^ 
znoszenie działania, które w sytuacji normalnej jest nielegalne. J-

Za niemal klasyczny przykład omawianego typu norm można uznać PrZ jy 
art. 33 PrW, zgodnie z którym dopuszczalne jest korzystanie z każdej " Ji 
w rozmiarze i w czasie wynikającym z konieczności zwalczania poważny, 
awarii, klęsk żywiołowych, pożarów lub innych miejscowych zagrożeń, zap0 
żenią poważnemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu ludzi

------------------------------ ” «X"
81 Wydaje się, że nie jest możliwe generalne uchylenie w drodze „dozwolenia ustawowego 

wynikającego z aktu indywidualnego.
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jąc znacznej wartości, którego w inny sposób nie można uniknąć. Zezwala- 
^a korzystanie z wody, w zakresie wynikającym ze skali zagrożenia, usta- 
.^a jedHooześnie wyraźnie stwierdza, że niebezpieczeństwo dla dóbr pra- 
hoś .^ronionych, wynikające w szczególności z klęski żywiołowej, zezwala na 

Cenie’ na Przykład, stanu ekologicznego (zgodnie z art. 31 ust. 2 PrW, 
i Stanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód 

^systemów od nich zależnych).
regulację zawiera Prawo lotnicze. Zgodnie z art. 66 ust. 1 PrL, 

sU 1 Powietrzne co do zasady mogą startować i lądować wyłącznie na lotni- 
iv 11 wpisanych do rejestru lotnisk. Ale, na podstawie art. 93 ust. 1 PrL, 
lęk ^Padku ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo udziału w zwalczaniu 
1^5 zywi°łowych, statki te mogą lądować i startować na lądowiskach i w in- 

miejscach poza lotniskami wpisanymi do rejestru.
fyj Zasadnione klęską żywiołową (dokładniej akcją ratowniczą lub działaniami 
ty danymi z bezpieczeństwem powszechnym) odstąpienie od szczególnych 

°w obowiązujących na terenie parku narodowego zawiera art. 15 ust. 2 
0 ochronie przyrody82. W tym przypadku pojawia się zresztą, bardzo 
spotykana, sytuacja zbiegu dwóch reżimów specjalnych (układów spe- 
zależności). Ustawodawca rozwiązuje konflikt wynikający ze zbiegu tych 

p °w poprzez przyznanie pierwszeństwa rygorom czasu klęski żywiołowej83.
ok °d°bne znaczenie ma, wynikający z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
K; 0,vych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach84, 
c)ąCLteh °d zakazu ruchu pojazdów, obejmujący pojazdy biorące udział w ak- 

p ratowniczych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.
W^kcję konsolidacyjną (ułatwiającą gromadzenie środków pomocnych 

Ce z klęską żywiołową) mają, między innymi, przepisy dotyczące zbiórek 
b^^nych. W szczególności, zgodnie z § 4 Rozporządzenia o sposobach prze- 
ibj- a^zania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami85, podczas 

®k urządzanych w wypadkach klęsk żywiołowych może być dopuszczone 
krążne zbieranie ofiar.

V>* a z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) - cyt. dalej jako 
81 N'

'''y<llJezależnie °d faktu, iż rozwiązanie to, według literalnego brzmienia przepisu, jest dziwne. 
. S*ę’ ze ustawodawca tak zdecydowanie chcial dać wyraz swojemu przekonaniu, iż dobra 

^•>ie .ne klęską żywiołową stoją w hierarchii wyżej niż przyroda (ekosystem), że stworzył rozwią- 
3 8tąJlle,aal humorystyczne. Omawiany przepis w ust. 1 zawiera katalog wszystkich zakazów, ust. 

zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą m.in. prowadzenia akcji ratowniczej oraz 
’Óą, , Wiązanych z bezpieczeństwem powszechnym. Stosując literalną wykładnię obydwu przepi
su a°dzi się oto do wniosku, że w czasie klęski żywiołowej w parku narodowym dozwolone jest 

^fowanie, wędkowanie, rybołówstwo, prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej, rolni- 
•< Ho^°'V‘anej ch°wu zwierząt, wprowadzanie psów.

zP°rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych 
oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. nr 161, poz. 1565).

'łSpi. porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. 
lgq'V*e sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. 

’ P°z. 1947 ze zm.).
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3.4. PROBLEM ZUPEŁNOŚCI PODSTAW PRAWNYCH DZIAŁAŃ^

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Rozważając działanie administracji publicznej w czasie klęski żywi0 
należy wziąć pod uwagę dwa, podnoszone już, założenia. Z jednej strony 0 
wiste jest, że obecnie administracja jest związana przepisami prawa powsze , 
nie obowiązującego. Podstawową zasadą jej działania jest zatem praw° 
ność* 86, w której, według założeń tzw. modelu legalistycznego87 88 89, zawiera sl^te- 
sada pewności prawa, wymagająca istnienia wyraźnej normy prawa 171 ,

¡eni11
86 Por. Z. Kmieciak, Ogólne..., s. 47. Autor ten przytacza zasadę praworządności w rozum

ustalonym przez Europejski Komitet Współpracy Prawnej Rady Europy. Według Komitetu 2 
ta obejmuje trzy warunki. Po pierwsze, wymóg niezlamania przez organy administracyjne 
po drugie, posiadania przez wszelkie decyzje podstawy prawnej i po trzecie, uwzględniania 
decyzji obowiązujących norm prawnych. Por. Z. Kmieciak, Ogólne..., s. 48. feod

87 Na temat relacji pojęć „praworządność”, „legalność” i „pewność prawa”, por. Z. Tobor, 
tyczne..., s. 35 oraz 88 i nast.

88 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. I, s. 29.
89 Por. Z. Kmieciak, Ogólne..., s. 47. ^i'
90 Por. A. Błaś, Problemy działań administracji państwowej w świetle koncepcji demokraty 

państwa prawnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1524, Przegląd Prawa i Adrnin1S 
XXX, Wroclaw 1993, s. 7.

91 Jak stwierdza W. Wróblewski, jest to konflikt dwóch interesów publicznych: tkwiącego w 
bodzie ruchu administracji i tkwiącego w prawomocności. Pierwszy zawsze musi mieć Prze,?L||i 
nad drugim. Por. W. Wróblewski, Roszczenia jednostki wobec administracji państwa ze szczeg 
uwzględnieniem prawa wodnego i kwestyi prawomocności administracyjnej, Kraków 1906, s- 
Podobnego zdania jest J. Łukasiewicz, który, w odniesieniu do organizacji administracji, stw>cr
iż legalność wyznacza granice stopnia formalizacji tej organizacji. „Zejście poniżej 
optimum formalizacji stwarza warunki naruszania prawa, choć zwiększa elastyczność dzia 
administracji. Powyżej optimum formalizacji powstają zaś warunki obniżenia skuteczności ■ 
J. Łukasiewicz, Prawne uwarunkowania skuteczności działań administracji państwowej, 
1990, s. 141.

92 Por. A. Blaś, Problemy..., s. 11. ..
93 Historycznie najwcześniejsza była teoria wolnej sfery, zakładająca wolność administracj1 

równywalną z wolnością jednostki. Por. T. Bigo, Prawo..., s. 63.

rialnego , stanowiącej podstawę działań organów państwa . Z drugiej s -e. 
należy pamiętać, że wymóg sprawnego i szybkiego działania w obliczu z 
niającego się stanu faktycznego90 jest istotą administracji publicznej. Nie te 
sób nie zauważyć, że mogą zdarzyć się takie sytuacje faktyczne, w ktory01^ 
dwie reguły będą pozostawały w konflikcie91. W gruncie rzeczy problem 
sprowadza się do odpowiedzi na trzy, postawione już w doktrynie92, pytam3•

• czy na podstawie jedynie norm prawa materialnego można stw° 
„kompletne” podstawy prawne dla wszystkich działań administracji pubhcZ a

• czy konstrukcja tych norm jest w stanie umożliwić twórcze reagowame 
bieżące potrzeby?

• czy jest możliwa taka konstrukcja norm materialnych, które stanowi
jedynie „punkt wyjścia” (podstawę prawną „otwartą”) dla niektórych ¿zia 
administracji publicznej? gli

Problem ten pojawił się praktycznie w najwcześniejszych pracach z zak 
prawa administracyjnego93. Otto Mayer stwierdza bowiem, że administr 
w odróżnieniu od sądownictwa, jest działalnością swobodną i twórczą. W 
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sgj.
e?cji> administracja, rozwijając swą swobodną i twórczą działalność, jest 

.^"dązana do wtargnięcia w sferę prawa jednostki, w imię najwyższej normy, 
ist ra sama jest legitymacją tego wtargnięcia jak i jej (administracji - M.S.) 
2^eBia w ogóle. To atak z zewnątrz”94. Normę tę stanowi dobro publiczne. 
hie ^ej jednak strony, Mayer doskonale zdawał sobie sprawę, że takie działa- 
hig 1116 dopuszczalne w państwie praworządnym. Niestety, sprzeczność ta 
112 2tlajduje w pracach Mayera zadowalającego rozstrzygnięcia93 i może być 

.wana za swoistą „wadę genetyczną” prawa administracyjnego, albowiem 
Ptą 2ls toczy się dyskusja na temat granic związania administracji publicznej 
tty em96. Opinie na ten temat były i są bardzo zróżnicowane97. To one zresztą 

część sporu na temat pojęcia prawa i modelu jego stosowania oraz pra
wości.

S4 p
6s p r' M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 42.
>s p°r’ Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 223.

‘‘V6)1[ °r' A- Błaś, Administracja publiczna w państwie prawa [w:] A. Blaś, J. Boć (red.), J. Jeżewski, 
91 Q^Stracja publiczna, Kolonia Limited 2003, s. 35.

11 adrn' Bor4ca była to niegdyś dyskusja, niech świadczą następujące słowa: „Kto myśli
S‘nistracji publicznej kategoriami Konstytucji belgijskiej z r. 1831, matki dotychczasowego 
l'olj^^jt'nalizmu europejskiego, kto widzi w niej „władzę wykonawczą” - jak to czyni jeszcze 
S, u *'°nstytucja marcowa z roku 1921, kto jej czynności ogranicza do stosowania pisanego pra- 
kti w razie braku wyraźnego przepisu ustawy, regulującego tę działalność „wykonawczą”,

Przez okulary tak dostosowane do wzroku, iżby nie dojrzał rzeczywistości”. Por. J.S.
'test „ ’ s. 10. Nie jest to jednak kwestia wyłącznie historyczna. Jak stwierdza A. Blaś,

z",yk]Z"V'a^Ce’ ta historyczna koncepcja odchodzi i co jakiś czas powraca w państwie prawa, 
,e ®a więcej zwolenników niż przeciwników, że właśnie w jej świetle dokonuje się blysko- 

°tęk lnterpretacji procesów wykonywania prawa przez administrację publiczną, że w oparciu 
S'ę mOgl°’ Przestarza*4 koncepcję, przeprowadza się sądową wykładnię prawa 

uneR° przez administrację publiczną, słowem, jest to koncepcja, która się nieprzerwanie 
która się znajduje w stanie nieustannego renesansu”. Por. A. Blaś, Działania administra- 

•« pQ^C2ne7 1W:J A. Blaś, J. Boć (red.), J. Jeżewski, Administracja..., s. 220.
r.' Leszczyński, Nadużycie prawa - leoretycznoprawny kontekst aksjologii luzu decyzyjnego

93 pOrZ^ebski, A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa, Warszawa 2003, s. 27.
>oo p ’ ' Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 96.

Or- J. Wróblewski, Sądowe..., s. 99.

yskusja ta nabiera szczególnego znaczenia dla zwolenników pozytywizmu 
niczego i doktryny prawa natury98. Nie rozważając bliżej, co jest zresztą 

ty , 3 niemożliwą, wszystkich koncepcji prawa, które zostały zaprezentowane 
i^i Erynie obcej i polskiej, należy stwierdzić, iż jedna z podstawowych różnic 
ty^. V tymi dwiema grupami doktryn dotyczy rozumienia pojęcia „obowiązy- 
tyy(ne Prawa”. Przedstawiciele doktryn prawnopozytywnych mówią o systemo- 
Ust °b°wiązywaniu prawa. Stwierdzają, że przepis obowiązuje, jeżeli a) został 
¡„^mny zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym systemie prawa 
c)h-2etii w życie”, b) lub jest konsekwencją przepisów należących do systemu, 
% S 6 Został formalnie derogowany, d) nie jest sprzeczny z żadnym z przepisów 
tyyti kujących w systemie lub ewentualna sprzeczność jest usuwalna w drodze 
% . m99- Zwolennicy prawa natury dają pierwszeństwo tzw. aksjologicznemu 
Spoczywaniu prawa. Wymagają więc dla obowiązywania prawa jego nie- 

Zeczność lub zgodność z ocenami (normami) pozaprawnymi100.
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Konsekwencją przyjęcia systemowego (legalistycznego) obowiązywania Pf' 
wa jest model związanej decyzji sądowej. Aksjologiczne obowiązywanie pr® 
determinuje model decyzji swobodnej101. t

101 Z uwagi na zakres niniejszych rozważań nie jest możliwe przeprowadzenie analizy 
kich modeli stosowania prawa. Ich szczegółową charakterystykę zawiera cytowane wyżej °9. 
cowanie J. Wróblewskiego. Autor ten wyróżnia trzy ideologie stosowania prawa - zwis2“^ 
swobodnej oraz praworządnej i racjonalnej decyzji sądowej. Podstawą do wyróżnienia № i|);. 
decyzji praworządnej i racjonalnej jest stwierdzenie, iż dwie poprzednie mają charakter je^ 
historyczny. Wydaje się, że nie ma żadnych przeszkód dla uznania, iż zarówno decyzja zwifl2*1^ 
jak i swobodna muszą na swój, odmienny zresztą, sposób być racjonalne i praworządne. N,e |r 
więc wystarczających podstaw dla tworzenia modelu trzeciego. Nie można przyjąć, z 
widzenia stosunku modelu do przestrzegania prawa, żadnego stanowiska kompromisowego' 
akceptuje się wymóg przestrzegania prawa, albo dopuszcza się jego nieprzestrzeganie. ^er 
non datur. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. J. Wróblewski rozważa wyłącznie n10 F 
decyzji sądowej. Z punktu widzenia niniejszych rozważań, uprawnione wydaje się uogólo1^. 
poszczególnych modeli na każde stosowanie prawa, w tym również decyzje podejmowane P .. 
organy administracji publicznej. Por. J. Nowacki, Dwa studia o rozumieniu praworząw1 
Katowice 1980, s. 58 i 64.

102 Por. J. Wróblewski, Sądowe..., s. 351 i n., Por. A. Blaś, Problemy..., s. 7. j
103 Por. J. Starościak, Prawne formy i metody działania administracji [w:] T. Rabska, J. y 

(red.), System prawa administracyjnego, t. III, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s' 
M. Zimmermann, Pojęcie..., s. 61.

104 Por. w odniesieniu do działań władczych M. Jaskowska, Związanie administracji publ^ 
prawem [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, s. 142.

105 Jak stwierdza J.S. Langrod, „jeżeli tradycyjnie usiłuje się znaleźć dla każdej postaci akty1*
ści administracji (...) „pokrycie” ustawowe, to ma to raczej pozaprawne podłoże polityczne: jeSt 
prewencją przeciw wszechwładzy administracji (..), refleksem romantyzmu ustrojowego Roussei> 
Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 179. -k

106 Por. Z. Tobor, Teoretyczne..., s. 105, J. Nowacki, Rządy prawa. Dwa problemy, Katowice 1 
s. 126 i n.

Podstawowymi wartościami ideologii decyzji związanej są: wolność jedno®1' 
i pewność prawa. Wartości te mają być osiągane poprzez wyznaczenie Pr. 
prawo stanowione granic działalności organów państwa. Organ rozstrzygał31, 
sprawę jest tylko „ustami ustawy”. W tej sytuacji musi założyć, że obowiązuj 
przepisy prawne wystarczają do rozstrzygnięcia jakiegokolwiek zagadnij 
prawnego102. Nie może zatem podejmować działalności niemającej oparC 
w konkretnym przepisie prawa, pomimo że działalność ta, zdaniem org9P 
administracyjnego, jest potrzebna, czy nawet konieczna. Brak wskazania Pr/J 
prawo przedmiotowe pewnych rodzajów aktywności oznacza, że aktywnos6 
nie jest działalnością administracyjną103. Innymi słowy, administracja ma 0 ; 
wiązek powstrzymać się od działań w tym zakresie, niezależnie od przekona9' 
jej substratów osobowych o konieczności podjęcia takiego działania104. Wy^3 
się, że w zakresie prawa administracyjnego pogląd taki stanowił pr?e, 
wszystkim reakcję na praktykę państwa policyjnego (a w bliższych nam c?‘ 
sach — państwa totalitarnego). Maksymalne związanie administracji publik11, 
prawem miało być zabezpieczeniem przed jej samowolą105. Według takieg0 
glądu, nie jest zatem w ogóle możliwa kolizja między prawem pozytyw11^ 
a wartościami106. W konsekwencji, nie może wystąpić konieczność dział9 
administracji publicznej i równoczesny brak prawnych podstaw takiej dzi9**
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^C1- Jedyny możliwy do wyobrażenia konflikt to kolizja pomiędzy dwiema 
^ami prawa lub regułą a zasadą107.

107 N■o« "p* temat kolizji, por. T. Gizbert-Studnicki, Konflikt..., passim.
tł|°żlivJ'Z^^Sa zauważyć, że Trybunał bardzo często sięga do wynikającej z art. 190 ust. 3 Konstytucji 
^>a]ai)°Sc' °kreślenia terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Jakkolwiek jest to 

W W granicach i na podstawie wyraźnej normy prawnej, to nie sposób pozbyć się wrażenia,
'os p nc'e rzeczy istotne jednak są owe pozaprawne motywy działania, i nie sposób od nich uciec, 
''o p°r’ °rzeczenie TK z 30 stycznia 1991 r., sygn. K 11/90, publ. OTK 1991, nr 1, poz. 2.
111 j L.L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 1978, s. 77 i n.

®dn0k już T. Hilarowicz stwierdzał, że władza może naruszać indywidualną sferę jednostek 
^zypą(jjt'Vczas’ gdy przewiduje to specjalne ustawowe upoważnienie, natomiast w pozostałych 

c ach władza może postępować wedle swobodnego uznania, w granicach ogólnych upoważ- 
?'strac • Petencyjnych. Stwierdza również, że w przypadku braku podstawy prawnej, organ admi- 

może uchylić się od działania. Por. T. Hilarowicz, Luki w prawie administracyjnem, 
1931-s. 16 i 26.

1|J A- Blaś, Problemy..., s. 9.
k Wiśniewski, Prawo..., s. 59.
K- Wojtyczek, Granice..., s. 120. Jak stwierdza J. Filipek, „od chwili określenia stanu fak- 

p°o’ w którym czynność administracyjno-prawna ma być podjęta i wywoływać skutki prawne, 
^alal^ /!'"°t°we powinno tu determinować działalność administracji całkowicie. I autorytatywna

U^OSĆ administracji powinna być ograniczona do interpretowania jego norm bez możliwości 
^Kclzy, Pelniania lub niestosowania. Wymaga tego pewność porządku, która będzie zapewniona, 
''’jitly^'RRymi, wtedy, gdy ta jego część, jaką jest prawo publiczne, będzie obowiązywała w oma
stę po^u z®kresie w postaci wewnętrznie spójnego prawa przedmiotowego i wszystkie podmioty 

Si>raą) Z,^*t*etn Pewnym będą musialy konsekwentnie mu się podporządkować”. Por. J. Filipek, 
4 i Ąęj , Uznania administracyjnego. Acta Universitatis Wratislauiensis, No 2018, Przegląd Pra- 

m'r'istracji XXXVIII, Wroclaw 1997, s. 47.

Ko 'V°^ennikiem takiego poglądu jest (a przynajmniej był)108 polski Trybunał 
ty|k yt^yjny, który jednoznacznie stwierdza, że organ państwa może działać 
nią ° wówczas, gdy ustawa mu to nakazuje lub na to zezwala, w sposób przez 

kreślony. Działania organu państwa zawsze muszą być legitymowane 
2 Prawo, niezależnie od tego, jak ważne i merytorycznie słuszne byłyby 

te, pozaprawne tych działań109 *. Wydaje się, że wyrażając tak zdecydowaną 
śg^i^rybunał uległ złudzeniu, określanym przez L.L. Fullera „utopią legalno- 

g ’ a rzeczywistość podąża swoimi drogami.
legapC m°że właśnie obserwacja rzeczywistości wymogła pewną rewizję ściśle 
pt ’stycznego poglądu111. W nowszej literaturze podnosi się bowiem, że normy 
Wyr ? materialnego, zawarte w ustawie lub aktach wydanych na podstawie 
ą^.Zilego upoważnienia ustawowego, muszą być podstawą tylko tych działań 
Hig^^stracji, które są adresowane bezpośrednio do jednostki112. Uzasadnie- 

takiego poglądu jest przekonanie, że zasada legalizmu spełnia funkcję 
ląg 9tlcyjną wobec zasady wolności, gdyż nie pozwala organom państwa dzia
ły samowolnie113. A zatem, w przypadku ingerencji administracji publicznej 
Pie rę Praw i wolności jednostki, konieczne jest, aby normodawca maksymal- 
Pig^raniczył stopień niepewności prawa i uzyskał możliwie największy sto- 

g°Kreśloności regulacji prawnej114.
‘sUnacza t0> że, z punktu widzenia ideologii decyzji związanej, sprawność 
^th eczn°ść działania organów administracyjnych nie mają charakteru abso- 
°°hr &0, W demokratycznym państwie prawa pierwszeństwo ma bowiem 

na praw jednostki. A zatem, konieczne jest poświęcenie, do pewnego stop
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nia, efektywności działania, w celu umożliwienia funkcjonowania mechaI1 
zmów demokratycznych115.

115 Por. K. Wojtyczek, Konieczność..., s. 41. ..p
116 Por. G. Radbruch, Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo [w:] T. Gizbert-Stu“ , 

K. Pleszka, R. Sarkowicz, J. Stelmach, Współczesna teoria i filozofia prawa na Zachodzie .¡; 
Wybór tekstów, Kraków 1985, s. 53, J. Wróblewski, Modele prawoznawstwa a typy kszto 
prawniczego, „Państwo i Prawo” 1981, nr 4, s. 19.

117 Por. J. Łętowski, Prawodawstwo w czasach konfliktów, „Państwo i Prawo” 1990, nr 5, s. 5
118 Por. E. Smoktunowicz, Analogia w prawie administracyjnym. Warszawa 1970, s. 34.
119 Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 254, F. Longchamps wprost twierdził, że „są takie 

administracji, których prawo nie normuje i nie mogłoby normować bez reszty”. Por. F. Longd18 
Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, s. 17 (z zachowanego rękopisu autora)
A. Blaś, Pojęcie faktów administracyjnoprawnych. Studium z badań nad działaniami adminlSi y 
państwowej nieuregulowanymi wyczerpująco normami prawa, Acta Universitas Wratislavien^’ 
1127, Prawo CLXXVIII, Wroclaw 1989, s. 25.

120 Por. J. Nowacki, Analogia legis. Warszawa 1966, s. 76 i n.
121 Jak stwierdza K.W. Kumaniecki, „ciągła ewolucja nie może czekać na regułę prawną- 

obiektywnej reguły nie ma, autorytet musi mimo to czuwać nad spełnieniem swego zadania 1 p 
lać”. Dalej podnosi, że nie jest to działalność samowolna, ponieważ „autorytet” ma również
nie „zachowanie organizacji, a więc utrzymanie przedmiotowego porządku prawnego”. 1 ta k01’ 
ność utrzymania porządku prawnego stanowi podstawę działalności administracji. Por. K 
maniecki, Akt administracyjny, Kraków 1913, s. 10.

122 W.L. Jaworski w odpowiedzi na pytanie, czy administracja jest wykonywaniem prawa, s j 
dza, że pytanie to zrodziło się „z fikcji, że prawo musi normować całą działalność ludzką. 
urzędnik administracyjny powinien zawsze wydać zarządzenie. Wiemy doskonale, że to jest a- 
utrzymujemy ją jednak, a przez to tworzymy szereg tcoryj o interpretacji, analogji, o wola.’ a 

dzim, o swobodnem uznaniu itp. Żadna z nich nie zmieni stanu rzeczy, że dotyczącej normy
i że dotyczący organ państwowy, dając przymus do złączenia ze sobą dwóch sytuacji faktycZ 
przez swoją powagę nadaje powagę prawa faktom. Tak też rzecz stoi”. Por. W.L. Jaworsk1, 
uka..., s. 197.

Pogląd ten ma swoją niezaprzeczalną wartość. Tyle tylko, że, powtarzają r 
G. Radbruchem, „istnienie pozytywnej regulacji prawnej gwarantuje przy3^ 
niej realizację idei bezpieczeństwa prawnego. Ale idea bezpieczeństwa pi’3"', 
go nie jest ani jedyną, ani też najważniejszą wartością, jaką prawo ma rea„ i 
wać. Obok niej istnieją jeszcze dwie wartości: celowość i sprawiedliwość 
A zdarza się, że sfery bezpieczeństwa prawnego oraz celowości i sprawiedl1'1 
ści nie pokrywają się117. .

Ideologia decyzji swobodnej nie zakłada zupełności systemu prawa. Zda^f 
sobie sprawę z istnienia luk i opóźnienia normatywnego prawa stanowio3^, 
(jego niedostosowania do życia)118, zwolennicy tego modelu stwierdzają, 
dziemu (organowi) służy prawo do wartościowania normy prawnej z p3p 
widzenia jego wewnętrznych przekonań, wyznawanego systemu wartości.

Z takiego właśnie założenia wychodzą zwolennicy drugiej grupy pogUd0c. 
Dochodzą nawet do przekonania, iż w doktrynie prawa administracyjneg0 
wstała „mitologia legalności ustawowej”119. Tymczasem, względy slusz3° 
i sprawiedliwości nakazują administracji publicznej podejmowanie działa3 
wet wówczas, gdy brak jest ku temu podstaw prawnych120 121 122. Zauważa si? ; 
wiem, że istotą administracji publicznej jest szybkie reagowanie w ob* 1 
zmieniającego się stanu faktycznego121. Sama administracja ma być two*  i 
i nie może ograniczać się tylko do funkcji wykonawczej122. W konsekwencji^, 
stwierdza W. Jellinek, porządek administracyjny nie może opierać się 33 
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d .”*>  drobiazgowym związaniu administracji przepisami prawnymi. Istotą 
palności administracji jest celowość a żaden, nawet najidealniejszy, usta- 

j. aWca nie jest w stanie przewidzieć, co w indywidualnych przypadkach bę- 
^Powiadało warunkom celowości123. Trzeba zatem uznać, że najistotniej- 

tyj baczenie ma efektywne wykonywanie przez administrację zadań posta- 
ą ,Oilych jej przez państwo (ustawodawcę)124. Oznacza to zatem, że „idea prawa 
pt lnistracyjnego odrzuca wszelką stałość i wszelkie ciężkie konstrukcje 

które przeszkadzałyby administracji spełniać należycie jej zadania”125.
. konsekwencji, zwolennicy omawianego poglądu dochodzą do przekonania, 

policzenie ustawodawcy nie może być uznawane za „szrankę nieprzekraczal- 
Ąąt^rzez administrację, i to nawet wtedy, gdyby interes publiczny wymagał 

^miastowego wkroczenia”126. Jak twierdził bowiem S. Kasznica, „błędne 
U0“y mniemanie, jakoby działalność administracji polegała wyłącznie na wy- 
str y^aniu cudzej woli - woli ustawodawcy. Są sytuacje, kiedy władze admini- 
Pp.ącyine muszą podejmować i spełniać pewne zadania - i to często zadania 
tyj większej wagi — jakkolwiek nie są one im zlecone przez żadną ustawę. Obo- 

lch spełnienia jest konieczną konsekwencją samego faktu istnienia pań- 

hjSt Zczególnie w zakresie policji niedopuszczalne jest powstrzymanie się admi- 
iąch z podjęciem działania w przypadku braku wyraźnego upoważnienia 

Pipkowego128. Skoro bowiem ustawa powołuje administrację do ochrony bez- 
hieCZe^stwa, spokoju i porządku, aby obowiązek ten „nie stał się paradoksem, 

jej zabraniać korzystania z koniecznych środków i sposobów w jego 
lcOtti°nywaniu. Norma powołująca policję do życia jest jednocześnie normą 
iviej^etencyjną wykluczającą ten paradoks... Jeśli norma prawna stwarza pe- 
ijj °b°wiązek i nie zawiera klauzuli, że wykonanie go następuje wyłącznie 

mcicą ściśle określonych sposobów i środków, to konieczne środki mogą być

'23 p
Or- W. Jellinek, Verwaltungsrecht, s. 28, B. Bogomilski, Zagadnienia Twórczości Administra- 

świetle nowych prądów w prawie administracyjnym, Kraków 1934, s. 4-5, T. Bigo, Trzy 
Bo, g w sprawie sądownictwa administracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wroclawskie- 

12« *? a A, Prawo III, nr 10, Wrocław 1958, s. 10, W. Kawka, Policja..., s. 48-49.
*>9 (j . a^inistracja (...) działa w obrębie niezliczonych, szczegółowych stanów faktycznych, powin- 

• ac zaś szybko, jak też reagować na dużą zmienność w czasie zarówno obserwowanych zda- 
(■••), 1 obowiązującego prawa. Z jednej więc strony administracja musi być elastyczna i sprawna
^iep. ,uffiej strony, prawo nie jest w stanie objąć wszystkich szczegółowych stanów i nadążyć za 

’2s plai^cymi się stosunkami społecznymi”. Por. J. Zimmermann, Polska..., s. 116.
12sp°r' W. Kawka, Policja..., s. 39—40.
'2îpOr' J-S- Langrod, Instytucje..., s. 179.
'2s S- Kasznica, Polskie..., s. 9.

a działalności policyjnej nie można stworzyć katalogu środków prawnych ze względu na 
'*°'' rych °Se Przew'dzenia wszystkich zagrożeń interesu społecznego. Można jednak w aktach usta
ne pQ określić kryteria oceny interesu społecznego (publicznego), oraz w pewnym zakresie, sytu- 

odujące jego naruszenie. Kryteria te wyznaczałyby katalog środków możliwych do zastoso- 
tl|1s()ol₽rzez administrację publiczną. Do kryteriów tych należałoby zaliczyć ochronę interesu ogól- 
8zko(j|eczaego, publicznego; faktyczne, a nie hipotetyczne naruszenie porządku, minimalną granicę 

zasadę wspólmierności oraz zasadę zagrożenia - gdy wystarczy tylko zagrożenie 
•Jelp an*a określonego środka. Tak B. Dolnicki [w:] Policyjne..., s. 397 (powołując się na 

lllek, Verwaltungsrecht, s. 432—441) oraz Pozycja prawna przewodniczącego zarządu jed- 
Sa,Tlorządu terytorialnego [w:] J. Łukasiewicz (red.) Nauka administracji wobec wyzwań 

^snego państwa prawa, Rzeszów-Cisna 2002, s. 166. 
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zawsze użyte, pomimo niewskazania ich wyraźnie”129. Stąd już bardzo blisko do 
stwierdzenia, iż „może się zdarzyć, że policja nawet sama naruszy prawo, o ile 
inaczej nie będzie mogła wykonać swych zadań130.

129 Por. W. Kawka, Policja..., s. 102.
130 Por. W. Kawka, Policja..., s. 34.
131 Aczkolwiek, jak stwierdza w innym miejscu J.S. Langrod, prawo administracyjne jest specy

ficznym działem porządku publiczno-prawnego, w przypadku którego możliwe jest tworzenie „pew
nych swoistych konstrukcyj, niekoniecznie wyprowadzonych bezpośrednio z normy prawa pozytyw
nego. Konstrukcje te mają charakter pewnych teoryj, które dają podstawę - co prawda tylk0 
w sytuacjach nadzwyczajnych i zupełnie wyjątkowych — aż nawet do poświęcenia, w „stanie k°' 
nieczności” sztywnego tekstu normy na rzecz interesu publicznego, o ile in concrete popadlyby one 
w konflikt”. Do tych teorii można zaliczyć teorie: Renarda „nielegalności legalnej”, teorię „nadzwy
czajnych aktów kryzysowych”, „upoważnień wojennych” (théorie des pouvoirs de guerre, théorie dts 
actes d’étage de guerre, actes dans les périodes de crise, Verwaltungsgestandrecht) oraz teorię „nie
przewidzianych zdarzeń” (théorie de l'imprévision). Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 228-23^' 
J. Wróblewski stwierdza natomiast, że w modelu decyzji swobodnej stosujący prawo może wiec 
podejmować decyzje praeter legem, a nawet contra legem, gdy decyzja zgodna z prawem nie jcSt 
zgodna z ocenami podzielanymi przez sędziego (organ). Por. J. Wróblewski, Sądowe..., s. 351 i n.

132 Tak J.S. Langrod, Służba publiczna jako funkcja administracyjna, Kraków 1932, s. 20—21- 
Odmiennie M. Zimmermann, Pojęcie..., s. 61.

133 Por. D.J. Galligan, Discretionary powers, Oxford 1986, s. 6 cyt. za: Z. Kmieciak, Ogólne..., s. 100-
13,1 Por. J. Łukasiewicz, Prawne..., s. 86.
135 Por. El. Ura, Działalność administracji w warunkach luzu decyzyjnego a gwarancje prau>n? 

ochrony praw i wolności obywatelskich [w:] Halina Zięba-Zalucka (red.), Prawa i wolności obywać 
skie w procesie transformacji ustrojowej, Rzeszów 1997, s. 75.

136 Por. M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 225.

Wydaje się, że tak daleko idące stwierdzenia nie znajdują uzasadnienia, 
mimo że w różnych systemach prawnych istnieją instytucje, które działania 
takie usprawiedliwiają.

W gruncie rzeczy nie chodzi jednak o dopuszczenie działalności administra
cji publicznej bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Idzie raczej o szerokie rozu
mienie tej podstawy. Jak podnosi się w doktrynie „aktywność administracyjna 
wykraczająca poza ścisłe szranki legalności sensu stricte, działa często praeter 
legem, a czasem i contra legem131. Kto (...) przyjrzy się administracj, ten zoba
czy, że ustawa nadal stanowi ramy działań i zaniechań, jednak w konkretnych 
przypadkach ramy te rozsadza życie. Jest to działalność, którą, w toku kontroli 
instancyjnej i sądowej, uznaje się jako zgodną z zasadami dobrej administracji 
i moralnością administracji”132. Oznacza to, że nawet w przypadku niewyczer- 
pującego uregulowania podstaw działania, aktywność administracji musi byc 
zgodna z wymaganiami racjonalności, celowości i moralności133.

Z powyższych rozważań wynika również drugi wniosek. Otóż mechaniczne 
(ściśle literalne stosowanie prawa) może również naruszać praworządność 
„zgodnie z prawem”134, a w konsekwencji prawa i wolności obywatelskie135.

Biorąc pod uwagę obydwa wyżej zaprezentowane poglądy i próbując znaleźć 
jakieś wyjście kompromisowe, należy zgodzić się z M. Zimmermannem, który 
stwierdza, że w systemie prawa stanowionego nie ma działalności administracj1 
nieuregulowanej przez prawo, kwestią jest tylko rodzaj tej regulacji136. Wszel
kie działania administracji państwowej muszą opierać się na podstawie praw
nej w tym znaczeniu, że każda czynność musi stanowić cząstkę realizacji zadał1 
przyznanych przez prawo organowi i musi być przynajmniej najogólniej prze
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widziana przez przepisy prawa137. Jednocześnie uznać trzeba, że „każda funk
cja (administracji publicznej — M.S.) jest tedy i wykonawczą i twórczą; wyko
nawczą o tyle, o ile jej istnienie i kierunek działalności zakreślają normy, które 
dany podmiot wykonuje - twórczą, iż mając normy jako podstawę i granice 
działania włącza, wsącza, wlewa własną pracę, własne działanie, tworzy. Twór
czość może być szersza, rozleglejsza, ciaśniejsza, ale zawsze jest”138.

^l3’ Por. M. Zimmermann, Formy..., s. 320. „Aktywność administracyjna nie może sprzeciwiać się 
"’letn swojemu zasadniczemu celowi działania, którym jest realizacja prawa”. Por. J.S. Langrod, 

kź6a-. s. 18.
Por. I. Czuma, Absolutyzm ustrojowy, Lublin 1934, s. 118-119.
Por. W. Kawka, Policja..., s. 48-49.
Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 120.

” Por. T. Bigo, Trzy..., s. 10, W. Kawka, Policja..., s. 48-49.
42 Por. Z. Kmieciak, Ogólne..., s. 102.

æak M. Zimmermann, Nauka..., s. 50, który stwierdza, iż „funkcja policyjna stanowi w dzisiej- 
'01 prawie w pewnych przypadkach uzasadnienie pewnej większej samodzielności organów ad- 
oistracyjnych wobec ustawy (jako ostatnia pozostałość dawnej roli „policji”)”.

Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 151.
Prawodawstwo austriackie, w przypadku policyjnego stanu wyższej konieczności, dopuszcza 

aanie przepisów, które przekażą organom administracji publicznej uprawnienia do ochrony 
Wożonego życia i zdrowia lub własności, w zakresie ich właściwości, bez szczegółowego upoważ- 
®Pia ustawowego. Por. F. Koja, Der Staatsnotstand..., s. 43.

j Normy takie zawierają wyłącznie upoważnienie do działania bez określenia sposobu tego 
*ałania. Por. T. Bigo, Prawo..., s. 75.

Naturalnie, najprostszym i najskuteczniejszym, z punktu widzenia ochrony 
Praw jednostki, rozwiązaniem byłoby wyliczenie i określenie poszczególnych 
sytuacji faktycznych, w których administracja publiczna ma działać. „Taki spo- 
s°b (...) niezmiernie dogadzałby organom policyjnym i dla jednostek nastręczał
by wiele zadowolenia(...)”139. Trzeba się jednak zgodzić z tezą, że osiągnięcie 
Pełnej określoności regulacji prawnej nie jest możliwe140. Po części sprawiają to 
graniczenia języka. Z drugiej strony jednak, jak to już wyżej stwierdzono, 
Ustawodawca nie jest w stanie zawrzeć w normie prawnej tych wszystkich sy
tuacji faktycznych, w których organowi administracyjnemu przyjdzie stosować 

normę141. A nawet gdyby dysponował pełną wiedzą o rzeczywistości i potrafił 
Wyliczyć wszystkie sytuacje, w których administracja powinna działać, tworzo
ne normy cechowałyby się nadmierną.objętością, kazuistyką i zmiennością142.

Problem ten ze szczególną ostrością ujawnia się w przypadku norm będą- 
cych podstawą działania administracji w czasie klęski żywiołowej. W doktrynie 
stawia się nawet tezę bardziej ogólną. Uważa się, że, szczególnie w odniesieniu 

policji administracyjnej, normy prawne powinny być „bardziej ogólniko- 
?'e”143 *. „Obok norm sztywnych w swoim sprecyzowaniu i zdefiniowaniu”, muszą 
lstnieć „normy elastyczne, giętkie, ogólnikowe (tzw. przez Anglików standard, 
Przez Francuzów directive, a przez Niemców Generalklausel) .̂ Uzasadnieniem 
Jest w tym przypadku wielość niebezpieczeństw, przed którymi administracja 
Publiczna winna chronić dobra145.

Oznacza to odwrót od ściśle legalistycznego modelu. Okazuje się, że szcze
knie w przypadku klęski żywiołowej ustawodawca powinien przede wszyst- 

>ui polegać na normach blankietowych146, normach zawierających zwroty nie- 
°stre, pojęcia niedookreślone, wyrażenia nieprecyzyjne, normach odsyłających 
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do norm pozaprawnych, funkcjonujących w rozmaitych katalogach zasad wie
dzy, doświadczenia zawodowego, techniki, dyrektyw działania, wytycznych 
polityki itp.147

147 Por. A. Blaś, Problemy..., s. 8, L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa, doktryn0 
i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2001, s. 312-313, J. Wróblewski, Tworzenie prawa a wyldadm0 
prawa, „Państwo i Prawo” 1978, nr 6, s. 10 i n.

148 Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 261, E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 196®' 
s. 43, S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warsza"'® 
1993, s. 103 i n., I. Skrzydlo-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziai° 
niu alkoholizmowi. Komentarz. Doktryna. Orzecznictwo, Zakamycze 2002, s. 23, L. Leszczyńsk1, 
Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986, s. 24.

149 Orzeczenie z dnia z 29 września 1993 r., sygn. K 17/92, publ. OTK 1993, nr 2, poz. 33.
180 Por. J. Łukasiewicz, El. Ura, Konstrukcja luzu normatywnego w kontekście warunków stos0 

wania prawa przez administrację publiczną, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowsk9 
Lublin — Polonia, Sectio G, Vol. XLIII 1996, s. 338.

151 Wyłączność tę J.S. Langrod nazywa „monopolem początkowania”. Por. J.S. Langrod, Instyt0 
cje..., s. 265.

152 Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 261.
153 Por. A. Blaś, Problemy..., s. 10.
154 Por. El. Ura, Działalność..., s. 74, M. Król, Pojęcie luzu normatywnego stosowania pram0' 

„Państwo i Prawo” 1979, nr 6, s. 62. Oznacza to, że organowi administracyjnemu pozostawia
decydowanie o „warunkach działania”, „momencie działania”, „środkach działania” lub też skutkac 
prawnych działania. Por. M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruń 1983, s. 63.

Postępowanie takie ma na celu uelastycznienie prawnych podstaw działa
nia148, które, zgodnie z poglądem Trybunału Konstytucyjnego, „umożliwia 
i zobowiązuje odpowiednie organy do zbadania wszystkich okoliczności daneg0 
przypadku w celu wyszukania najbardziej właściwego, odpowiadającego praw
dzie obiektywnej i swemu celowi rozstrzygnięcia”149. Uelastycznienie to wpro
wadza się dzięki tzw. „luzom decyzyjnym”, które, co należy powtórzyć i podkre
ślić, są po prostu koniecznością sprawnego funkcjonowania administracji pu- 
blicznej150. Skutkiem stosowania luzów jest, w gruncie rzeczy, rozszerzani® 
dopuszczalnego zakresu ingerencji w sferę praw i wolności jednostki. Jak pod
nosi się w doktrynie, istnieje wyłączność151 ustawodawcy w zakresie nakładani® 
obowiązków, bo tylko ustawodawca ma „moc przesuwania granic” wolności jed
nostki (np. jej zawężanie). Zasada ta ulega jednak daleko idącemu osłabieni11 
właśnie przez uelastycznienie normotwórstwa152. Zawsze jednak działani® 
w ramach luzów decyzyjnych są podejmowane na podstawie i w granicach pra
wa. Do ustawodawcy wyłącznie należy bowiem decydowanie o zakresie posia
danej przez administrację publiczną swobody153.

Rozważając instytucję luzów decyzyjnych z punktu widzenia modelu sto
sowania prawa administracyjnego, dochodzi się do wniosku, że ustawodawca 
dokonuje racjonalizacji procesu stosowania prawa poprzez przesunięcie roi' 
poznania uwarunkowań tego stosowania z etapu ustawodawstwa do etapü 
jurysdykcji154 *.

Pojawia się zatem bardzo istotne pytanie o granice luzu decyzyjnego w za
leżności od sfery działania administracji W tym zakresie zaprezentowano różne 
poglądy w doktrynie. Prawie żadne ze stanowisk nie postuluje już zniesień1® 
wszystkich luzów decyzyjnych, tak, jak czynili to przedstawiciele szkoły ki®' 
sycznej. Stwierdza się tylko, że nie w każdej działalności administracji dopusZ' 
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czalny jest taki sam zakres luzów (szerzej rzecz ujmując - niedookreślenie 
Prawnych podstaw działania). Tam, gdzie administracja dotyka sfery praw 
1 Wolności obywatelskich, luz powinien być zminimalizowany, a nawet niekiedy 
Wyeliminowany155. W tym bowiem przypadku dążenie do jednakowego stoso
wania prawa uzasadnione jest zasadą równości wobec prawa156 i maksymalne 
ograniczenie możliwości działania nielegalnego ma najdonioślejsze znaczenie, 
^ak daleko idące wymagania nie mogą być stawiane administracji w sferze 
działalności wewnętrznej oraz organizatorskiej w zakresie, w jakim nie wpływa 
°Ua bezpośrednio na prawa i wolności jednostki.

5a Por. El. Ura, Działalność..., s. 75.
“or. M. Smaga, Sprawiedliwość i równość wobec prawa a jednolitość orzecznictwa administra- 

^8° i 8ddowo-adniinLstracyjnego [w:] J. Filipek (red.), Jednolitość orzecznictwa sądowo-admini- 
, OcWne#o i administracyjnego w sprawach samorządowych, Zakamycze 1999, s. 137-155 i cyt. 

01 literatura.I57 u z
"onieważ jak twierdzi L.L. Fuller, „ustawa to nie odkurzacz, nie służy ona jakiemuś celowi 

8Posób prosty i dający się określić”, Por. L.L. Fuller, Moralność..., s. 132.
P°r. El. Ura, Działalność..., s. 75.

16o Por. Z. Kmieciak, Ogólne..., s. 52.
jfjg Por. J.p. Tarno, Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, Łódź 

t 1 s- 86.
le* J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 80.

H . P°r. J. Nowacki, Dwa rozumienia swobodnego uznania administracyjnego. Zeszyty Naukowe 
"^ersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Spolcczne, Seria I, zeszyt 95, Łódź 1973, s. 94.

Stosowanie luzów decyzyjnych oznacza wprawdzie swobodę, ale nie samo
wolę. Organ stosujący luzy ma prawny obowiązek nie tylko szczegółowo roz
ważyć sytuację faktyczną, ale również wnikać w intencje i cel ustawodawcy, 
Jakkolwiek byłoby to trudne157, aby w żadnym przypadku nie przekroczyć 
granic działania administracji publicznej158. Konieczne jest również wypraco
wanie przez cały system prawny metod i środków służących ograniczaniu luzu 
decyzyjnego159. Wydaje się, że takie znaczenie mają omówione w kolejnym 
Punkcie normatywne granice ingerencji administracji w sferę praw i wolności 
Jadnostki.

Luz normatywny może przyjmować rozmaite postacie. Może nim być użycie 
Przez ustawodawcę, w treści normy klauzul generalnych, pojęć nieoznaczo- 
Pych lub dopuszczenie działania według uznania organu administracyjnego. 
Należy jednak zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy dwiema grupami luzów, 
opięciami nieokreślonymi (niedookreślonymi, nieoznaczonymi) i klauzulami 
Seneralnymi z jednej strony, a uznaniem administracyjnym, z drugiej.

Uproszczeniu można powiedzieć, że pojęcia nieoznaczone i klauzule gene- 
rąlhe są elementem hipotezy normy prawnej, a uznanie administracyjne ele
mentem jej dyspozycji160.

Odnosząc powyższą tezę do klasycznego modelu decyzji stosowania prawa, 
Puleży ponownie stwierdzić, że interpretacja pojęć nieoznaczonych i wszelkie 
"'urtościowania muszą być dokonane na etapie konstruowania normy praw- 
Ppj161. Uznanie administracyjne natomiast to wyznaczona przez ustawę, w gra- 
Plcach przez nią ustalonych, swoboda wyboru dróg, środków czy sposobów 
I lałania na etapie rozstrzygnięcia (po dokonaniu subsumeji kompletnie usta- 
°Pego stanu faktycznego pod całkowicie wyjaśnioną normę prawną)162. Jest to 
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jedyny rodzaj luzu decyzyjnego, który dotyczy przyszłości. Jego przedmiotem 
jest po prostu ustalenie wiążącego skutku prawnego163.

163 Por. M. Mincer, Uznanie..., s. 63.
164 Ograniczenia, o których mowa w art. 21 SKZU, mogą polegać na:
• zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców,
• nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju,
• nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działa

niami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
• całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły,
• obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowa

niu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz 
skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych,

• obowiązku poddania się kwarantannie,
• obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbęd

nych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin,
• obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska,
• obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźny^ 

zwierząt,
• obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń,
• dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlany^1 

albo ich części,
• nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów,
• nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych 

szarach,
• zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych,
• nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się,
• wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy rl1 

chomych,
• zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w okrC 

ślonych dziedzinach,
• ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednaki 

niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika,
• wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w art. 22.

Naturalnie, najczęściej norma dopuszczająca działanie w ramach uznani3 
administracyjnego zawiera sformułowanie - organ administracyjny „może 
podjąć jakieś działanie. O ile rzeczywiście będzie to uznanie administracyjne, t° 
w omawianym przypadku należy uznać, iż po ustaleniu treści normy prawne] 
i stanu faktycznego organowi przysługuje kompetencja do podjęcia lub niepod' 
jęcia działania. I w tym zakresie objawia się kompetencja organu do ustaleni3 
wiążącego skutku prawnego. Wydaje się jednak, że nie każda norma prawn3- 
która zawiera sformułowanie „organ może” lub „dopuszcza się”, stanowi kompe
tencję do skorzystania przez organ administracyjny z instytucji uznania admi
nistracyjnego. Moim zdaniem, dyspozycja „może” lub „dopuszcza się” oznacz3- 
w odniesieniu do konkretnej normy, uznanie administracyjne lub, w niektórych 
sytuacjach, obowiązek określonego działania. Obowiązek ten jest rekonstru
owany po właściwym ustaleniu treści normy prawnej. Nawet jeżeli ustawodaw
ca stwierdza w konkretnym przepisie, że organ może podjąć jedno z określo; 
nych działań, należy uznać, że po dokonaniu interpretacji podstawy prawnej 
i nadaniu właściwej treści pojęciom nieoznaczonym, istnieje tylko jeden dopusz
czalny sposób zachowania się, a organ administracyjny ma obowiązek jeg° 
podjęcia. W moim przekonaniu, takim przepisem jest art. 21 ust. 1 SKZU164- 
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^imo literalnej możliwości wprowadzenia określonych ograniczeń, należy 
dznać, że w przypadku zaistnienia zagrożenia, z którym można walczyć za po
mocą jednego lub kilku wskazanych tam sposobów, jest obowiązkiem organu 
administracyjnego podjęcie właściwego działania. Z punktu widzenia całości 
systemu prawa (przy uwzględnieniu prawnych granic ingerencji administracji 
Publicznej w sferę praw i wolności jednostki, a w szczególności zasady propor- 
^°nalności) nie jest nawet możliwe swobodne uznanie co do wyboru pomiędzy 
środkiem mniej lub bardziej dolegliwym (np. zawieszeniem a zakazem prowa
dzenia określonej działalności).

Należy ponadto pamiętać, że uznanie administracyjne w wyżej podanym 
SeUsie może odnosić się wyłącznie do aktów administracyjnych i ewentualnie 
^których czynności faktycznych.
b Wydaje się, że z przedstawionych wyżej powodów uznanie administracyjne 
ędzie miało stosunkowo niewielkie znaczenie dla działania administracji 

'V czasie klęski żywiołowej165. Potrzeba ochrony dóbr prawnych wyznacza bo- 
"dem zbyt sztywne granice działania, aby dopuszczalne było swobodne decydo- 
'Vanie, opierające się na własnym uznaniu organu administracyjnego. Zbyt 
lmie działa w czasie klęski żywiołowej prawo konieczności.

Kolejna kategoria luzów decyzyjnych oparta jest na pojęciach nieoznaczo- 
dych (nieokreślonych, niedookreślonych). Początkowo w doktrynie uznawano,

Pojęcia te zezwalają na tzw. swobodne uznanie w działalności administracji 
Policznej (freie Ermessen). Tak rozumiał je Walter Jedlinek, który stworzył 

teorię unbestimmter Begriff. Stwierdzał on, że w przypadku pojęć oznaczo- 
. h istnieją dwie sfery znaczenia — pozytywna i negatywna. W przypadku 

°Kć nieoznaczonych dochodzi jeszcze sfera wątpliwości, którą organ admini- 
racyjny - w drodze swojego swobodnego uznania - winien wypełnić166.
Współczesna doktryna prawa administracyjnego, jak to już wyżej wskazano, 

. /^zła zarówno od pojęcia „swobodnego uznania”, jak i pojęć nieoznaczonych, 
*̂0  części składowej tego uznania. Obecnie definiuje się je jako zwrot zawarty 
..Wypowiedzi normatywnej, w której elementy stanu faktycznego lub dyspozy-

°ie są bezpośrednio i wyczerpująco ustalone, lecz pozostawione ocenie sto- 
. J^cego prawo167. Wydaje się, że współczesną funkcją pojęć nieoznaczonych 

'• Uelastycznienie działania administracji publicznej z jednej strony, ale rów- 
ez wiązanie jej kryteriami celu, interesu, wartości168. Ze stosowaniem tych 
Kc łączy się szczególny obowiązek nałożony na organy administracyjne. Or- 

V te są bowiem zobowiązane do szczególnej staranności w zakresie określa- 
freści pojęć nieoznaczonych, ponieważ stanowią one wyjątek od zasady wy-

A «
Ą* Matan stwierdza, że „w sferze działania policji nie znajduje zastosowania konstrukcja 

pQ(1^r''a administracyjnego”. Por. A. Matan, Policja administracyjna jako funkcja administracji 
pr lCifiej [w:] J. Łukasiewicz (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa 

Rzeszów-Cisna 2002, s. 353.
Cyga^?r’ W- Jellinek, Verwaltungsrecht, s. 31-32. Tutaj też Jellinek podaję słynny przykład bandy 
IQq °w' wskazując, że sfera negatywna obejmuje 1-2 Cyganów, sfera pozytywna powyżej 

16?^Banów, natomiast 3-10 Cyganów stanowi sferę wątpliwości.
lgRe P°r- M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 

S- 51-
Ror. j. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 83-84.
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czerpującej regulacji ustawowej169. Oczywiście, użycie wyrażenia o nie dosc 
określonych granicach może stwarzać kłopoty interpretacyjne170, ale w żaden 
sposób nie może to być powodem do umniejszania znaczenia takich pojęć.

169 Por. M. Wyrzykowski, Granice..., s. 57-58.
110 Por. M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 226.
171 Por. M. Zdyb, Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Si11 

dium teoretyczno-prawne, Lublin 1991, s. 252.
172 Klauzule te są, w zależności od przyjmowanego modelu stosowania prawa, uznawane za „kr° 

lewskie paragrafy” (teoria swobodnej decyzji stosowania prawa) lub „kauczukowe paragrafy” (tcoO11 
związanej decyzji stosowania prawa).

173 Por. T. Zieliński, Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988, s. 56, L. Leszczyńską 
Pewność i jednolitość sądowego stosowania prawa a odesłania prawne, Rejent 2000, nr 4, s.
i tegoż Klauzule..., s. 24.

174 Por. W. Lang, Prawo a moralność, Warszawa 1989, s. 213 i n.
175 Por. A. Michalska, Klauzule generalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:] Teod11 

prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s. 180.
176 Problem treści i znaczenia interesu publicznego należy prawdopodobnie do jednego z najb°r. 

dziej skomplikowanych i dyskusyjnych w prawie administracyjnym. Podnosi się w doktrynie, 
„pojęcie interesu publicznego samo w sobie jest oderwane i nie daje się ująć konkretnie. Nabieg 
ono pełnej treści dopiero przez zestawienie z prawem poszczególnej jednostki, jako części spolcczj 
ści. Interes publiczny występuje w administracji praktycznie na każdym kroku. Jest praktyczj 
nieprecyzowalny”. (Por. E. Modliński, Pojęcie..., s. 3.). Na inną cechę interesu publicznego wska7-91 
J.S. Langrod, który stwierdza, że „pojęcie to wprowadza nas w splot zawiłych zagadnień, otwiera)® 
cych szerokie pole do nieporozumień różnego rodzaju. Składają się na nie m. in., obok jego ogól”1 
kowości i nieokreśloności oraz niepodatności dla zdefiniowania, ścisłość jego z w i 4 z
z płaszczyzną etyki”. (Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 213). Langrod przywołuje w W, 
miejscu dwie opinie: de Tourtoulon - „Jest to magiczny mit, sugestywny i nie do zdefiniowaej 
i Duperel, który stwierdza „W prawo penetrują pewne pojęcia niejasne, trudno dostępne skalpel 
naszego poznania naukowego, ale tego rodzaju, że w związku z ich użytecznością mają pres11^, 
niepodlegający dyskusji i służą za codzienne narzędzia pracy”. Na koniec Langrod stwierdza, 
znaczenie interesu publicznego w prawie administracyjnym tkwi „w jego prymacie nad interesj 
prywatnym. Ordo publicus perpetuo clamat ... Atoli prymat interesu publicznej 
nad prywatnym, wynikający z tej nierównowagi, oznacza jedy9^ 
przewagę w wypadku kolizji, ale też tylko tyle, to znaczy nie 91 
znaczenia bezwzględnego: nie pociąga za sobą przekreślenia i n t e r e s . 
prawnego tam, gdzie kolizji tej brak”, Można to zobaczyć na przykładzie „PrZj\ 
lejów przyznanych administracji na tle tzw. teorii nagłości (théorie de 1’urgence), m.in. odn<j 
domniemania ważności choćby prowizorycznego jej aktów, przymusowej ich wykonalności”. * 
J.S. Langrod, Instytucje..., s. 218.

177 Por. S. Bolesta, Prawnoadministracyjne..., s. 66.

Wyróżnia się wiele rodzajów pojęć nieoznaczonych. Stosunkowo najprost
szym jest podział na niedookreślone zwroty opisowe i niedookreślone zwroty 
ocenne. Niedookreślone zwroty opisowe zawierają pojęcia i nazwy wymagające 
ich dookreślenia przez odesłanie do faktów z regulowanej prawem rzeczywisto
ści171. Wśród zwrotów ocennych należy wyróżnić szczególną grupę — tzw. klat*'  
żule generalne172. Są to pojęcia niedookreślone, które odsyłają administrację 
rozmaitych reguł i ocen pozaprawnych173, lub, według innych poglądów, wy
łącznie do zasad, reguł lub wartości moralnych174. Ich funkcją jest zagwaranto
wanie niezbędnej równowagi pomiędzy prawami jednostki a różnego rodzaj0 
interesami społecznymi175. W pojęciu tym mieszczą się zatem wszelkie odwod
nia do „interesu publicznego”176, „interesu społecznego” „względów państwo
wych”, „ważnych interesów Państwa”177, „moralności publicznej”, „zdrowia p°' 
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licznego”. Do kategorii tej zaliczyć należy również „bezpieczeństwo państwa”, 
"bezpieczeństwo publiczne”, „porządek publiczny” i „spokój publiczny”, które 
2°staly wyżej omówione.

Klauzule te to, jak podnosi się w doktrynie, jeden ze sposobów ustawowej 
i°nkretyzacji celów konstytucyjnych178. Podobnie jak w pozostałych przypad
kach luzów normatywnych, muszą one, w odniesieniu do norm stanowiących 
Odstawę ingerencji w sferę praw i wolności jednostki, gwarantować maksi
mum ochrony prawnej. Z tych też powodów wskazuje się, na przykład w dok- 
trVnie niemieckiej, że powinny być one formułowane za pomocą terminów spre
cyzowanych w dotychczasowym orzecznictwie lub możliwych do skonkretyzo
wania w drodze wykładni zgodnej z Konstytucją, albo przez uzupełnienie przy
kładowym wyliczeniem dokładnie określonych przesłanek ingerencji179.
p Obok klauzul generalnych istnieją również inne pojęcia niedookreślone. 
rzypominając już cytowany art. 21 ust. 1 SKZU180, należy zauważyć, że usta

wodawca odwołuje się również do takich pojęć, jak: „określeni przedsiębiorcy”, 
"działalność gospodarcza określonego rodzaju”, „określone środki zapewniające 
°chronę środowiska”. W tym przypadku treść pojęcia nieoznaczonego organ 
^osujący normę musi wypełnić konkretnymi kategoriami, w zależności od ro- 
.Jaju zagrożenia i potrzeby przeciwdziałania. Bardzo wyraźnie na tym przy
jdzie widać, do jak absurdalnego poziomu musiałaby zostać rozbudowana 

po^jna prawna, gdyby administracji odmówiono możliwości działania w ramach 
z°w decyzyjnych.
Na koniec należy jeszcze wspomnieć o tych pojęciach nieoznaczonych, które 

Rwołują się do specjalistycznej wiedzy poszczególnych podmiotów działających 
•mieniu administracji publicznej. Można tu zaliczyć pewne procedury postę- 
Wania i standardy działania, na przykład przy podejmowaniu resuscytacji. 

Regulowanie ich w przepisach prawa byłoby niepotrzebne przede wszystkim 
Względu na dużą zmienność i szczegółowość.
Niezależnie od omówionych już kategorii luzów normatywnych należy za- 
ażyć, że w niektórych sytuacjach może się tak zdarzyć, że „prawodawca sam 

eterialnie nie definiuje nic, a tylko dostarcza interpretującemu normę metody 
2wiązania zagadnienia przez odesłanie do jakiś ogólnych kryteriów rozumo- 

Ryh lub ocen etycznych czy społecznych albo do jakiejś przeciętnej obyczajo- 
Sci”i8i Przypadek ten opisano już wyżej, przy okazji omawiania norm warto- 

RuJących. Ale nie jest to jedyny rodzaj ogólnej normy prawnej, która może być 
j ^Ważana jak0 podstawa działań administracji w czasie klęski żywiołowej. 
stReją bowiem normy formułujące w sposób bardzo ogólny zadania admini- 

acJi, określające pewne punkty docelowe jej działalności182 Są to tak zwane 
k zadaniowe. I zdając sobie sprawę, że ogólne upoważnienie administracji 

°hcznej do działania nie może być w prawie administracyjnym regułą, po-

l?8 Tj
ta. r°r. P.J. Tcttinger, Typy norm prawa administracyjnego w Republice Federalnej Niemiec, 
Ojj °wskie Studia Prawnicze, Rok XXII - 1989, s. 63. Na zmianę znaczenia klauzul generalnych

i,^as°w państwa liberalnego wskazuje J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 77.
Zą. Beckmann, Staatsrecht II - Die Grundrechte, Koln-Berlin-Bonn-Munchen 1989, s. 344 cyt. 

leo ' ^ojtyczek, Granice..., s. 120.
>8l p°r' ₽rzyPis 164'
ls, ”Or- J.S. Langrod, Instytucje..., s. 151.

N>r. J. Filipek, Rola..., s. 59.
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nieważ „jest to niebezpieczne dla praw podmiotowych jednostki, które są bari®' 
rą nieprzekraczalną”183, nie wolno pozostawiać ich poza zakresem rozważań.

183 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 85. (
184 Por. np. I. Lipowicz [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyJ'1

Część ogólna, Warszawa 2000, s. 31 i nast. .
165 Por. A. Balaban, Polskie problemy ustrojowe (Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorl<> 

ny, prawa człowieka), Zakamycze 2003, s. 105.
166 Por. T. Rabska, Prawo administracyjne stosunków gospodarczych, Warszawa 1973, s. 148.
187 Por. A. Błaś, Problemy..., s. 11.
188 Por. P.J. Tettinger, Typy..., s. 66, M. Jaskowska, Związanie..., s. 143.
189 Por. A. Blaś, Problemy..., s. 13.
190 Por. W. Kawka, Policja..., s. 66.

Jak już wyżej stwierdzono, w doktrynie panuje zgoda, że w tzw. sferze w®' 
wnętrznej184 dopuszczalne jest działanie opierające się na normie ogólnej, któr8 
wskazuje na podporządkowanie jednego organu administracyjnego drugie' 
mu185. Nie jest również kwestionowany pogląd, że w zakresie działalności org9' 
nizatorskiej186 dopuszczalne jest przyjęcie takich podstaw działania admii11' 
stracji, które umożliwiać będą organom administracyjnym potrzebną inicjatyw 
i samodzielność działania187. Można stwierdzić nawet, że skoro na administré 
cję publiczną ustawodawca nałożył ogólny obowiązek zwalczania zdarzeń z9' 
grażających życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, 
działania niewładcze, które nie wkraczają w prawa jednostek i nie wymagaj8 
zastosowania przymusu, mogą być oparte na ogólnej normie zadaniowej188.

Z drugiej strony, powszechne jest stanowisko, iż ogólna norma zadanio^8 
nie może być podstawą prawną indywidualnego aktu administracji189.

Jednak zaprezentowano w doktrynie również pogląd, zgodnie z którym og0*'  
na norma zadaniowa (norma podająca kierunek i granice działalności admiP1’ 
stracji) mieści w sobie implicite upoważnienie do działania wedle swobodni 
oceny organu190. M. Zimmermann stwierdził nawet, że „upoważnienie usta"'0 
we, którym działalność policji musi się legitymować, jest zwykle normą bla11' 
kietową”191. Może to być norma zadaniowa192. Na gruncie prawa pozytywnej 
do podobnego wniosku dochodzi również J. Filipek, który stwierdza, że przep15- 
dekretu są przykładem takich ogólnych norm nieokreślających wyczerpują^ 
form działania administracji193. Można podać jeszcze jeden argument prze«19 
wiający za przyjęciem ogólnej normy zadaniowej jako wystarczającej podstąp 
dla tych władczych działań administracji publicznej, których adresatem jeS 
jednostka. Są to przepisy upoważniające szeroko rozumiane organy admi^J 
stracji publicznej do wydawania porządkowych aktów prawa miejscowego1 
Wszak upoważniają one do bardzo daleko posuniętej ingerencji w sferę pr9'' 
i wolności jednostki. Nie ma w tym kontekście znaczenia forma tej ingerend1 
Istotne jest, że taką wysoce niedookreśloną możliwość ustawodawca prze"'1 
dział. Norma ta nie jest w doktrynie kwestionowana jako niedopuszczal118 
z punktu widzenia praw jednostki. I to nawet mimo zdecydowanie słabsi 

191 Tak M. Zimmermann, Nauka..., s. 50.
192 Por. M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 225. M. Zimmermann używa wprawdzie P°p 

„kompetencyjna”, ale w znaczeniu „określająca zadania”. B. Dolnicki piszę o upoważnieniu genef8 
nym. Por. Policyjne..., s. 408.

193 Por. J. Filipek, Rola..., s. 59.
194 Por. art. 40 ust. 3 i 41 ust. 2 SGU, 41 i 42 ust. 2 SPU oraz 40 ust. 1 ARzU.
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°phrony przed działalnością nielegalną (np. brak kontroli celowości). Wydaje 
S1Q> że odmienne traktowanie ingerencji administracyjnej, dokonywanej w for- 
’bie aktu indywidualnego, jest wątpliwe.

Nie sposób pominąć faktu, że im ogólniej są określone kompetencje admini- 
sfracji, tym szerszy krąg podmiotów lub sytuacji faktycznych, do których dzia- 
atlie tej administracji się odnosi195. W czasie klęski żywiołowej może to mieć 
baczenie podstawowe. A ogólne określenie zadań administracji nie wpływa 
Sąftio przez się na zwiększenie swobody jej działania196. „Uelastycznienie normy 
dawnej oczywiście stoi w naturalnej opozycji do legalności”. Elastyczność jed- 

zakładająca korzystanie nawet z bardzo dużego luzu, nie musi prowadzić 
0 braku kontroli tego korzystania197.

Nie oznacza to naturalnie, że dopuścić należy samowolę administracji. Ale 
7C może zupełnie wystarczające jest poddanie administracji właściwej kontro- 

opartej na nowo zdefiniowanych zasadach. W tym zakresie wystarczy odwo- 
ac się do istniejących już standardów, jak choćby wynikających z rekomendacji

R (80) 2 Komitetu Rady Europy z dnia 11 marca 1980 r., zasad wykonywa
na przez organy administracji władzy dyskrecjonalnej, zgodnie z którą organy 
te mają:

• nie kierować się innym celem, niż ten, dla którego powierzono im władzę,
, • postępować obiektywnie i bezstronnie, licząc się tylko z okolicznościami 
ąHej sprawy,

, • przestrzegać zasady równości wobec prawa, unikając jakiejkolwiek dys- 
tyminacji,

. * zachować właściwą relację pomiędzy negatywnymi dla praw, wolności i in- 
resów jednostki rezultatami decyzji a celem przesądzającym o jej wydaniu,
• stosować ogólne dyrektywy administracyjne (any general administrative 

^idelines) w sposób konsekwentny i stały, biorąc pod uwagę szczególne oko-
CzHości każdego przypadku,

• rozstrzygnąć sprawę w rozsądnym terminie198.
Ryć może nie jest uzasadnione sztywne trzymanie się koncepcji związania 

j ^inistracji prawem, rozumianej jako konieczność wskazania wyraźnej 
.Szczegółowej normy jako podstawy działania. Może szczególnie w czasie klęski 
"Ziołowej zasadne jest dopuszczenie działania opierającego się na ogólnej 
°rmie zadaniowej199.

* J. Filipek, Rola..., s. 52.
( P°r. J. Filipek, Rola..., s. 52.
, P°r. L. Leszczyński, Zagadnienia..., s. 53.
, P°r. Z. Kmieciak, Ogólne..., s. 104.

W Nie stoi temu na przeszkodzie przyjęcie związania administracji publicznej prawem choćby 
B koncepcji Wolffa i Bachofa, zgodnie z którą konieczne jest przestrzeganie czterech grup 

i zakazów: 1) nakaz zgodności działania z obowiązującymi ustawami, czyli - co 
a^^niej - zakaz naruszania ustaw i wydawanych na jej podstawie 
1^.°w prawnych, zakaz rozdzielania korzyści bez podstawy prawnej, zakaz uzależniania 
stft^cia działania od przychylnej postawy petenta, nakaz strzeżenia konstytucyjnego ładu i pod- 

°'vych praw obywateli, 2) związania prawem - w szczególności przepisów o właściwości, 
fy ^oiat ustawy, 4) nakaz strzeżenia i urzeczywistniania interesu publicznego. Por. M. Szewczyk, 

s. 15.
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3.5. GRANICE INGERENCJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
W SFERĘ PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI 

W CZASIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Jak stwierdził J. Boć, ułudą jest przekonanie, iż można wyznaczyć admir,r 
stracji absolutne granice jej ingerencji. Zakres ingerencji to efekt kompromis11 
pomiędzy granicą, do jakiej jest ona potrzebna a granicą, do jakiej jest możk 
wa200. Niemniej, można wskazać pewne normy prawne, które mają na grun°'e 
prawa pozytywnego granice takie wyznaczać. Pod pojęciem prawa pozytywnej 
w omawianym zakresie należy rozumieć nie tylko przepisy Konstytucji, 
również normy umów międzynarodowych, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą-

200 Por. J. Boć, Obywatel..., s. 67.
201 Por. T. Jasudowicz, Granice korzystania z praw człowieka. Rozwiązania Konstytucji RP f 

standardów europejskich [w:] C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r°. 
a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. IV Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Toruń 1“ 
s. 35, K. Wojtyczek, Granice..., s. 76.

202 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
4 listopada 1950 r., zmieniona następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona protokołem

Charakterystyka granic aktywności administracji, czy szerzej - władzy p11 
blicznej jest przedmiotem zainteresowania przede wszystkim prawa konstyt11 
cyjnego. Ale nie może być ona obca również prawu administracyjnemu i to c° 
najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, to ustawa zasadnicza tworzy aksjol° 
gię całego systemu prawa. Po drugie, zgodnie z art. 8 ust. 1, Konstytucja znał' 
duje, co do zasady, bezpośrednie zastosowanie m.in. do każdej działalności a^' 
ministracji publicznej. Wprawdzie większość z norm konstytucyjnych jest adre' 
sowana do ustawodawcy zwykłego, ale można wśród nich znaleźć również takie 
które odnoszą się do działalności każdego organu władzy publicznej. Po trzech 
szczególnie w odniesieniu do stanu klęski żywiołowej, norma konstytucyj1’*1 
w sposób szczególny określa interpretację przepisów ustawy regulującej tę Pr° 
blematykę. Ustawa wskazuje bowiem tylko właściwe formy działania admi111’ 
stracji publicznej, nie określając w sposób wyraźny warunków ich podjęcia a* 11 
granic ingerencji. Ponadto, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest dział3 
niem szeroko rozumianego organu administracyjnego.

Odwołując się do prawa międzynarodowego praw człowieka, należy stwia*  
dzić, iż granice ingerencji praw i wolności mają trojaki charakter. Po pierwsi 
są to wyjątki ex definitione, czyli formuły, które towarzyszą samemu określeń111 
substancji chronionej danego prawa i wyjmują jednocześnie jakiś jego zakie’ 
z tego rodzaju ochrony. Po drugie, granice takie wyznaczają tzw. klauzule lii”1 
tacyjne, czyli przepisy ustalające zakres dopuszczalnej ingerencji władzy P11 
blicznej w korzystanie z danego prawa. Po trzecie wreszcie, w stanie klęs^ 
żywiołowej i innych stanach nadzwyczajnych działają klauzule derogacyj11^ 
określające warunki zawieszenia poszczególnych praw201.

Przypadki wyjątków ex definitione będą miały w omawianym zakresie 
mniejsze znaczenie, albowiem są one przede wszystkim adresowane do usta^0 
dawcy. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie występują. Zgodnie bowiem z &ft 
4 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka202, nikt nie może być zmusZ0 
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Ny do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej. Ale pojęcie to nie 
Sejmuje, na mocy ust. 3 lit. c), żadnych świadczeń wymaganych w stanach 
Nadzwyczajnych lub klęsk zagrażających życiu lub dobru społeczeństwa. Wyją
tek ten dotyczy w takim samym zakresie ustawodawcy, jak i administracji pu
blicznej.

Znaczenie najistotniejsze w przypadku klęski żywiołowej, która nie spełnia 
Ramion stanu nadzwyczajnego, mają klauzule limitacyjne. Klauzule te przede 
"'szystkim legitymizują i ułatwiają ingerencję organów władzy publicznej 
ty sferę praw i wolności jednostki, ale właściwe ich sformułowanie może jedno- 
Cześnie sprzyjać ograniczeniu tej ingerencji203.

ił^ikowana przez Polskę 15 grudnia 1992 roku (Dz. U. nr 61, poz. 284 ze zm.) - cyt. dalej jako 
KPCz.

Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 77.
, Por. T. Jasudowicz, Prawo..., s. 70.
, Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 81.

Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 81.

Na typowy mechanizm limitacyjny składają się trzy podstawowe kryteria: 
eSalności, konieczności i celowości204. Pojawia się jednak, wzmiankowany już 

ty tych rozważaniach, problem, który w tym miejscu ogranicza się do niedo- 
^kreśloności klauzuli limitacyjnej. W szczególności należy zważyć, że polska 
konstytucja zawiera jedną ogólną klauzulę ograniczającą zawartą, w art. 
31 ust. 3. Zgodnie z powołanym przepisem „ograniczenia w zakresie korzysta
ła z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie 
1 tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpie- 
ł^ństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
'Moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie 
"'ogą naruszać istoty wolności i praw”.

Nie jest jasne, jakie znaczenie prawne ma art. 31 ust. 3 Konstytucji. Istnieją 
°wiem co najmniej trzy możliwe interpretacje tego przepisu, oparte na założe- 

"'N, że pełni on funkcję klauzuli ograniczającej.
Po pierwsze, można uznać, że art. 31 ust. 3 może stanowić samodzielną pod- 

stawę do ograniczania wszystkich praw i wolności. W przypadku praw nieza- 
^’erających limitacji szczegółowej, przepis ten byłby jedyną podstawą ograni- 
CZenia. W odniesieniu do praw zaopatrzonych w klauzule szczegółowe, jego rola 
^legałaby na rozszerzeniu granic ingerencji. Ale w takim przypadku wszystkie 
Muzule szczegółowe byłyby zbędne205.

Po drugie, możliwe jest uznanie, że art. 31 ust. 3 stanowi samodzielną pod- 
St*Wę  do ingerencji w prawa niezaopatrzone w szczegółowe klauzule ograni- 
Cżające. Klauzule te byłyby lex specialis206.

Wreszcie, możliwa jest interpretacja przyznająca art. 31 ust. 3 rolę „super- 
?°rniy”. Z jednej strony mógłby on bowiem stanowić samodzielną podstawę do 
.Serencji w przypadku praw niezaopatrzonych w klauzule szczegółowe, z dru- 

^'ej. stanowiłby nieprzekraczalną granicę każdej ingerencji władzy publicznej 
Prawa jednostki.

p Pojawia się jednak problem praw, które w ogóle nie podlegają limitacji. 
□ ,yby stosować wykładnię systemową, należałoby uznać, że skoro art. 31 znaj- 

się w Zasadach ogólnych II rozdziału Konstytucji, dopuszcza limitację każ



dego prawa i wolności zawartej w przepisach tego rozdziału. Wniosek taki jes1 
niedopuszczalny. Istnieje bowiem kategoria praw nielimitowalnych (np. praw9 
do życia, prawo do wolności osobistej). Niedopuszczalność limitacji wynik9 
wprost ze zobowiązań traktatowych Rzeczpospolitej.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wydaje się, że najbardziej uzasad' 
nione będzie jednak rozumienie art. 31 ust. 3 Konstytucji jako granicy nieprze' 
kraczalnej wszelkiej działalności władz państwowych. Przy czym, jeżeli norm9 
konstytucyjna upoważnia do ograniczenia wolności lub praw bez wskazani9 
przesłanek ograniczenia, przepis ten byłby samodzielną przesłanką limitacji' 
Wówczas zastosowanie znajdą warunki określone w art. 31 ust. 3 KonstytH' 
cji207. W odniesieniu do klauzul szczegółowych należałoby natomiast przyjąć, 12 
warunki limitacji praw jednostki są bardziej surowe. Natomiast wyłączoł 
z zakresu stosowania art. 31 ust. 3 Konstytucji są te wolności i prawa, któryś 
możliwości ograniczenia wyłączył bądź ustrojodawca, bądź normy prawa m>?' 
dzynarodowego208.

201 Por. M. Wyrzykowski, Granice..., s. 58.
208 Por. M. Wyrzykowski, Granice..., s. 58.
209 Por. M. Wyrzykowski, Granice..., s. 53-56.
210 Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 84.
211 Por. L. Garlicki, Polskie..., s. 102. ||(
212 Por. A. Balaban, Konstytucja, ustawa i uchwała jako formy działalności prawotwórczej SeJ [

PRL, Lublin 1978, s. 135, A. Łabno, Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie aft- 
Konstytucji III RP, s. 701, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatel 
w Konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 701. .

213 Por. uzasadnienie wyroku z dnia 19 maja 1998 r., sygn. U 5/97, publ. OTK 1998, nr 4, poz-

Jednocześnie trzeba stwierdzić, że adresatami tej normy są wszystkie org9' 
ny administracji publicznej i wszystkie inne organy władzy stosujące prawo209-

Należy również przyjąć, że, mimo zamieszczenia przepisu art. 31 ust. J 
w rozdziale drugim Konstytucji, jego stosowanie nie ogranicza się tylko do teg° 
rozdziału, ale dotyczy każdej konstytucyjnie dopuszczonej limitacji praw jed' 
nostki (np. wolności działalności gospodarczej)210. Przeciwna koncepcja proW9' 
dziłaby do pozbawienia omawianego przepisu jakiegokolwiek znaczenia.

Wymieniona w art. 31 ust. 3 Konstytucji limitacja ma dwojaki charakter 
Można bowiem wyróżnić w treści tego przepisu ograniczenia formalne or^1 
materialne211.

Ograniczenie formalne to wymóg ustawowej formy upoważnienia do dział9, 
nia. Co prawda, w doktrynie zaprezentowano pogląd, zgodnie z którym, jeż9' 
ustawodawca przewiduje w pewnym zakresie spraw expresis verbis forił 
ustawy, oznacza to, że regulacja ustawowa musi być w tym zakresie zupełna21' 
Pogląd taki podziela również Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu jedneg0 
z wyroków: „Trybunał Konstytucyjny uważa, iż w tej specyficznej materii, kt0fil 
stanowi unormowanie wolności i praw człowieka, i obywatela, przewidział 
konieczne lub choćby tylko dozwolone przez konstytucję unormowanie usta3*0 
we musi cechować zupełność”213.

W innym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdza, iż „uzależnienie 
puszczalności ograniczeń praw i wolności do ich ustanowienia tylko w usta"ł 
jest czymś więcej niż tylko przypomnieniem ogólnej zasady wyłączności usta1*'  
dla unormowania sytuacji prawnej jednostek, stanowiącej klasyczny eleme11 
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ldei państwa prawnego. Jest to także sformułowanie wymogu odpowiedniej 
szczegółowości unormowania ustawowego. Skoro ograniczenia konstytucyjnych 
Praw i wolności mogą być ustanawiane tylko w ustawie, to kryje się w tym na- 
Raz kompletności ograniczenia danego prawa i wolności, tak aby już na pod
stawie lektury przepisów ustawy można było wyznaczyć kompletny zarys (kon- 
tur) tego ograniczenia. Niedopuszczalne jest natomiast przyjmowanie w ustawie 
^regulowań blankietowych, pozostawiających organom władzy wykonawczej, czy 
°rganom samorządu terytorialnego swobodę normowania ostatecznego kształtu 
0,vych ograniczeń, a w szczególności wyznaczania zakresu tych ograniczeń”214.

14 Por. uzasadnienie wyroku z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. P. 11/98, publ. OTK 2000, nr 1, 
*>z. 42

15 Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 110. Na zbyt daleko idący wymóg wyłączności ustawy nawet 
^kresie prawa represyjnego zwraca uwagę P. Sarnecki. Por. Komentarz do art. 54 Małej Konsty- 
.ejt, s. 4 [w:] L. Garlicki (red.), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

^5-1996-1998.
Tak T. Jasudowicz, Granice..., s. 33 i n., 42 i n.
According to law, provided by law, prescribed by law.

8 Por. A. Michalska, Klauzule..., s. 181.

Mimo tak zdecydowanego brzmienia art. 31 ust. 3 Konstytucji (wzmocnione
go dodatkowo poprzez użycie słowa „tylko"), należy jednak opowiedzieć się za 
dopuszczalnością wprowadzania ograniczeń w sferę praw i wolności jednostki 
ty drodze aktu podustawowego. Wydaje się bowiem, że bezwzględne przestrze
nnie zasady zupełności ustawy nie jest możliwe w praktyce215. Dużo bardziej 
°Peratywnym byłoby szerokie rozumienie kryterium legalności216. Takie kryte- 
r*nm  stosuje zresztą Europejska Konwencja Praw Człowieka („zgodność 
z Prawem” w wersji oficjalnej217; wersja polska zawiera odniesienie do usta- 
tyy). Tyle tylko, że inaczej rozkładane są akcenty tej zgodności. Cały ciężar za
sady przenosi się na materialne rozumienie zgodności z prawem. Trybunał 
^fasburski podkreśla w licznych orzeczeniach, iż klauzula o zgodności z pra- 
tyem nie może być rozumiana wyłącznie w sposób formalny, jako zgodność 
typrowadzonych ograniczeń z regulacjami prawnymi. Chodzi raczej o to, że sys- 
teni prawa wewnętrznego musi odpowiadać wymogom dostępności i precyzyj
ności prawa218.

Dodatkowo należy wskazać, że nawet polski Trybunał Konstytucyjny nie 
tyypracował w tej sprawie jednolitego stanowiska. W uzasadnieniu do innego 
tyyroku stwierdza się bowiem, iż „w świetle powołanych przepisów konstytucyj
nych (dot. systemu źródeł prawa - M.S.), nie podlega dyskusji, że określone 
Prawy związane z urzeczywistnianiem wolności i praw 
°nsty tucyjnych mogą być normowane również w drodze 

ąktów prawa miejscowego”. Tyle tylko, że „akty normatyw- 
11 e samorządu terytorialnego nie mogą regulować spraw 

'stotnym znaczeniu z punktu widzenia konstytucyjnych 
°lności i praw, jakkolwiek ich zakres przedmiotowy może być szerszy niż 

*ąkres rozporządzeń. Upoważnienie ustawowe musi jednak w sposób precyzyj
ny określać zakres spraw przekazanych do unormowania, przy czym, podobnie 

w przypadku rozporządzeń, powinny to być materie tożsame z tymi uregu- 
Ovvanymi w ustawie udzielającej upoważnienia do ustanowienia danego aktu.
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W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, konstytucyjna zasada wyłączność 
ustawy nie wyklucza jednak powierzenia przez ustawę organom stanowiący»1 
samorządu terytorialnego ogólnej kompetencji do stanowienia regulacji pra"*'  
nych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia, zdrowia lub 
mienia, a także dla spokoju publicznego, pod warunkiem, że regulacje te sa 
zgodne z zasadą proporcjonalności i nie jest możliwe skuteczne przeciwdziała' 
nie tym zagrożeniom na gruncie istniejących unormowań ustawowych”219.

219 Por. uzasadnienie wyroku z dnia 8 lipca 2003 r., sygn, akt P 10/02, publ. baza orzecznicy9 
www.trybunal.gov.pl Należy też zauważyć, że dosyć trudno przyjąć, przy tak szerokim zakres*9 
upoważnienia, iż akty porządkowe regulują wyłącznie sprawy, które nie mają istotnego znaczeń19 
z punktu widzenia konstytucyjnych wolności i praw. Nie wydaje się przekonujący argument, 29 
klauzulą ograniczającą ma być uzupełniająca rola tych aktów. Skoro mogą one być wydawa1*9 
w zakresie nieuregulowanym przez pozostałe przepisy powszechnie obowiązujące, jak należy roZ1* 
mieć, rolą ustawodawcy zwykłego jest takie ograniczenie tego zakresu, aby nieuregulowane poZ° 
stały wyłącznie sprawy nieistotne. W moim przekonaniu, jest to myślenie o prawie pozytywny1*1 
w kategoriach ustawodawcy idealnego.

220 Pojęcia te zostały już omówione w pkt. 3.2.
221 Por. A. Michalska, Klauzule..., s. 181. Co prawda są to szczegółowe klauzule limitacyjne, 8 

Konwencja w ogóle nie odwołuje się do klauzul ogólnych, wychodząc prawdopodobnie z założenia. 29 
szczegółowe określenie przyczyn wyjątków ograniczy ich stosowanie. Klauzule generalne są bowic*11 
charakterystyczne dla słabszych systemów ochronnych o charakterze ideologicznym lub dotycz9 
cych praw II generacji. Por. T. Jasudowicz, Polska wobec zobowiązań międzynarodowych w dzied2' 
nie praw człowieka [w:] S. Pikulski (red.), Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospol1 
Polskiej, Olsztyn 2002, s. 73-74.

Druga grupa warunków ma charakter materialny. Są to dobra prawej 
chronione, które stanowią uzasadnienie ingerencji. Art. 31 ust. 3 Konstytuc]1 
wymienia: bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny220, środowisko, zdr°' 
wie, moralność publiczną, wolności i prawa innych osób. Należy zwrócić uwag?’ 
że katalog tych wartości, choć podobny, nie jest identyczny z katalogiem warto' 
ści uzasadniających ograniczenia, zawartym w Europejskiej Konwencji Pra'’1 
Człowieka221.

Konwencja Europejska dopuszcza ograniczenia praw i wolności w następu' 
jącym zakresie:

• z uwagi na ochronę praw i wolności innych osób — prawo do poszanowany 
życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania i korespondencji (art. 8); wolnosc 
uzewnętrzniania religii lub przekonań (art. 9 ust. 2); prawo do wolności wyr»' 
żania opinii (art. 10); prawo do wolności pokojowych zgromadzeń i stowarzy 
szania się (art. 11); prawo do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca z»' 
mieszkania (Protokół nr 4, art. 2); w przypadku prawa do jawności proces0 
sądowego (art. 6 ust. 1) — o ile jest to uzasadnione dobrem małoletnich lub słuzl 
ochronie życia publicznego;

• z uwagi na ochronę zdrowia lub moralności - podobnie jak w przypadk11 
ochrony praw i wolności innych, z tym, że prawo do jawności procesu sądoweg0 
(art. 6 ust. 1) może być ograniczone tylko ze względu na ochronę moralności;

• z uwagi na bezpieczeństwo publiczne (public safety) — prawo do poszan0' 
wania życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania i korespondencji (art. 8); 
wolność uzewnętrzniania religii lub przekonań (art. 9 ust. 2); prawo do wolność 
wyrażania opinii (art. 10); prawo do wolności pokojowych zgromadzeń i stoW»' 
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rzyszania się (art. 11); prawo do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca 
^mieszkania (Protokół nr 4, art. 2);

• w interesie publicznym - prawo do swobodnego poruszania się i wyboru 
Miejsca zamieszkania (Protokół nr 4, art. 2); prawo własności (w zakresie wy
właszczenia - Protokół nr 4, art. 1 ust. 1);

• z uwagi na interes powszechny - prawo własności (w zakresie wykonywa
na własności - Protokół nr 4, art. 1 ust. 2);

• w celu zabezpieczenia uiszczania podatków bądź innych należności lub 
*ar pieniężnych - prawo własności (w zakresie wykonywania własności — Pro
tokół nr 4, art. 1 ust. 2);

• z uwagi na bezpieczeństwo państwa - prawo do jawności procesu sądowego 
tort. 6 ust. 1); prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mieszka
ła i korespondencji (art. 8); prawo do wolności wyrażania opinii (art. 10); prawo 
Jto Wolności pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się (art. 11); prawo do swo
bodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania (Protokół nr 4, art. 2);

• z uwagi na dobrobyt gospodarczy kraju - prawo do poszanowania życia 
ftywatnego i rodzinnego, mieszkania i korespondencji (art. 8);

• z uwagi na ochronę porządku publicznego - prawo do jawności procesu 
sadowego (art. 6 ust. 1); prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 
łieszkania i korespondencji (art. 8); prawo do wolności wyrażania opinii (art. 
10); prawo do wolności pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się (art. 11); 
ławo do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania (Protokół 
ł 4, art. 2);

• z uwagi na zapobieganie przestępstwom — prawo do poszanowania życia 
ływatnego i rodzinnego, mieszkania i korespondencji (art. 8); prawo do wolno
ści wyrażania opinii (art. 10); prawo do wolności pokojowych zgromadzeń i sto
warzyszania się (art. 11); prawo do swobodnego poruszania się i wyboru miej- 
Sca zamieszkania (Protokół nr 4, art. 2);

• w interesie integralności terytorialnej - prawo do wolności wyrażania 
opinii (art. 10).

Biorąc pod uwagę poczynione już wyżej ustalenia terminologiczne, należy 
^ażyć, że moralność publiczna jest częścią porządku publicznego, podobnie jak 
^Pobieganie przestępczości. Bezpieczeństwo państwa obejmuje również strze- 
tonie integralności terytorialnej. Konieczność uwzględniania zdrowia publicz- 
łgo oznaczać może przeciwdziałanie przenoszeniu chorób i konieczność pod
ania się badaniom lekarskim222.

2j9 Pj
' “or. M. Wyrzykowski, Granice..., s. 50-51.
' Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jor- 
dnia 19 grudnia 1966 r., ratyfikowany przez Polskę w dniu 3 marca 1977 roku (Dz. U. nr 38, 

°Z' 167), cyt. dalej jako MPPOiP.

Porównując art. 31 ust. 3 Konstytucji z klauzulami limitacyjnymi Europej- 
*lej Konwencji, należy przede wszystkim zauważyć, że polska Konstytucja nie 

tozwala na ograniczenie praw i wolności ze względu na bezpieczeństwo pu- 
lczne (limitację ze względu na bezpieczeństwo publiczne lub narodowe zawie- 

to również Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych223). Zapis 
jest niewytłumaczalny. Przyjąć trzeba zatem, zgodnie z poczynionymi wy
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żej ustaleniami, iż bezpieczeństwo publiczne stanowi podsystem bezpieczeB' 
stwa państwa.

Konstytucja dołącza jednak do katalogu wartości uzasadniających limitacji 
ochronę środowiska. Klauzuli takiej nie zawiera ani Europejska Konwencja afl1 
Międzynarodowy Pakt. Należy zgodzić się z poglądem T. Jasudowicza, iż jest W 
„niedźwiedzią przysługą” - tak dla człowieka, jak i dla środowiska224 225 226 227. Następuj 
bowiem zupełnie nieuzasadnione przeciwstawienie człowieka środowisku. Okæ 
zuje się w konsekwencji, że ochrona środowiska nie może opierać się na para' 
dygmacie antropologicznym. Dodatkowo trzeba pamiętać, że Trybunał w Stras; 
burgu uznał, że wszystkie ograniczenia wymienione w Europejskiej Konwencj1 
mają charakter wyczerpujący i nie pozostawiają miejsca na argumenty o in№ 
rent limitations225. Zatem, pojawia się problem zgodności limitacji konstytucyjni 
z limitacją wynikającą z Konwencji. I nie jest to kwestia hierarchii źródeł prawa, 
ale wynikająca z art. 9 Konstytucji zasada wiązania zobowiązań traktatowych.

224 Por. T. Jasudowicz, Granice..., s. 54 i n.
225 Por. De Wilde, Ooms, Versyp przeciwko Belgii. Judgement of 18 June 1971, Series A, No 

paragraf 44, p. 21, cyt. za A. Michalska, Klauzule..., s. 180.
226 Por. L. Garlicki, Polskie..., s. 103.
227 Por. M. Wyrzykowski, Granice..., s. 48.
228 Por. M. Wyrzykowski, Granice..., s. 47.
229 Por. A. Michalska, Klauzule..., s. 182.
230 Por. M. Wyrzykowski, Granice..., s. 51, T. Jasudowicz, Granice..., s. 54 i n. Trybunał Strasb11^ 

ski, dokonując testu konieczności, ustala kolejno „naglącą potrzebę społeczną” (pressing soc>a 
need), istotne i wystarczające (relevant and sufficient) okoliczności usprawiedliwiające ingerencją 
proporcjonalność (proportionality), zapewnienie przez państwo „słusznej równowagi” (fair balan, 
między prawem jednostki a interesem wątpliwym. Pojawia się problem, czy taki sam test ino2C 
zostać przeprowadzony, jeżeli konieczność jest odnoszona do państwa demokratycznego.
T. Jasudowicz, Polska..., s. 74.

Trzeci element klauzuli limitacyjnej jest swoistym ograniczeniem ogran>' 
czeń226. Stanowi gwarancję nienaruszalności istoty wolności lub prawa227. N8 
wyjątkowy charakter ograniczeń wskazuje już redakcja przepisu art. 31 ust. 
Konstytucji, wzmocniona dwukrotnym użyciem słowa „tylko” („tylko w ustawi8 
i tylko wtedy...”) w połączeniu z przymiotnikiem „konieczny” („tylko wtedy, gdy 
są konieczne w demokratycznym państwie dla...”)228. Wyjątkowość ta jest gwæ 
rantowana przez zasadę konieczności (proporcjonalności) oraz wynikający ze 
zdania drugiego ust. 3 art. 31 Konstytucji zakaz naruszania istoty prawa.

Zanim dokonana zostanie charakterystyka zasady konieczności, należy zæ 
uważyć, że zakres tego pojęcia wyznacza pojęcie „państwa demokratycznego 
Europejska Konwencja i Międzynarodowy Pakt odnoszą konieczność (1^ 
w innym tłumaczeniu „rzeczywistą potrzebę”229) do społeczeństwa demokræ 
tycznego (is necessary in a démocratie society - 8, 9, 10, 11 i art. 2 Protokole 
nr 4 EKPCz). Pojęcia te nie są tożsame. Współczesnego standardu ochron) 
praw człowieka nie odnosi bowiem do państwa230.

Warunki reguły konieczności, na gruncie Międzynarodowego Paktu Pr8" 
Obywatelskich i Politycznych, zostały ustalone w Zasadach z Syrakuz. Wymag8 
się, aby każde ograniczenie:

a) opierało się na podstawach uzasadniających ograniczenia dopuszczoń8 
przez dany artykuł Paktu,

b) odpowiadało naglącej potrzebie publicznej lub społecznej,
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c) zmierzało do uprawnionego celu i
d) było proporcjonalne do tego celu231.
Zasada konieczności, zwana w doktrynie prawa administracyjnego i orzecz

nictwie również zasadą proporcjonalności (lub adekwatności232), ma zastosowa
ne nie tylko do praw człowieka, ale również do innych prawnie chronionych 
ltlteresów jednostki. Stanowi ogólną zasadę wiążącą organy władzy publicznej 

wszelkich przypadkach imperium i jest warunkiem uznania ingerencji za 
tacjonalną.

Reguła ta jest znana prawu administracyjnemu od końca XIX wieku233. 
™°żna powiedzieć nawet więcej, była stosowana w sądownictwie administra- 
cXinym jeszcze zanim stała się regułą wiążącą ustawodawcę234.

. Zasada proporcjonalności znajduje szczególne zastosowanie w zakresie poli
sh administracyjnej. Ingerencja policyjna była bowiem uznawana za legalną 
yiko w przypadku obiektywnego ustalenia niebezpieczeństwa policyjnego i za
basowania środków koniecznych do likwidacji niebezpieczeństw235. Ozna- 
c?a to, że obowiązkiem policji było stosowanie wyłącznie środków koniecznych, 
ą ®ie dowolnych236. Mówiąc innymi słowy — środków najłagodniejszych z możli
wych. Obowiązek ten wypływał z istoty policji i prawa administracyjnego237. 
ak stwierdza się w doktrynie, nawet gdyby nie istniała norma prawna naka- 

^jąca takie postępowanie expresis verbis, to obowiązek ten da się wyprowadzić 
^Ucha prawa administracyjnego238.
Zasada proporcjonalności obejmuje trzy elementy: nakaz przydatności, na- 
konieczności oraz nakaz proporcjonalności sensu strcito233.

Ograniczenie może zostać uznane za przydatne, jeżeli w świetle posia
nej wiedzy jest zdolne do osiągnięcia „celów prawowitych”240. A zatem, niedo- 
Uszczalna jest ingerencja niecelowa, pozorna lub bezsensowna2'11. Ustalenie 
rzVdatności ograniczenia nie jest jednak rzeczą prostą. Ustawodawca zazwy- 
?aJ nie określa bowiem celów uregulowania242. Nawet jeżeli je formułuje, czę-

* K- Wojtyczek, Zasada..., s. 677.
Hf ' Por. D. Kijowski, Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1990, 

Passim.
(Oj, Reguła wprowadzona do orzecznictwa pruskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego. 
^^massuerbot). Por. W. Jellinek, Verwaltungsrecht, s. 433-437, L. Hirschbcrg, Der Grundsatz 
\J,yerhaltnismassigkeit, Gottingen 1981, s. 2 i n. cyt. za: K. Wojtyczek, Granice..., s. 140, L. Gar- 

Polskie..., s. 103.
Niemiecki Związkowy Trybunał Konstytucyjny uznał ją za zasadę konstytucyjną dopiero po II 

^bie światowej. Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 140, L. Garlicki, Polskie..., s. 103.
2as P°r' W- Kawka, Policja..., s. 93.

P°r' T- Bigo, Prawo..., s. 178.
8 Tak za Otto Mayerem, R.H. Hermrittem, i F. Fleinerem, W. Kawka, por. W. Kawka, Policja...,■ ag

Por. W. Kawka, Policja..., s. 97.
tty P°r. M. Szewczyk, Nadzór..., s. 155, K. Wojtyczek, Granice..., s. 148-161 i cyt. tam orzecznic
zy ’ h. Kijowski, Zasada..., s. 61, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1995 r., 

K 11/94, publ. OTK 1995, nr 1, poz. 12.
2, P°r. K. Wojtyczek, Granice..., s. 140.
2,2 P°r. D. Kijowski, Zasada..., s. 61.

Tor. K. Klonowski, M. Smaga, Ograniczenie wolności działalności gospodarczej na przykładzie 
°lenia na prowadzenie apteki [w:] El. Ura (red.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki 

ec działań administracji publicznej, Rzeszów 2002, s. 240. 
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sto bardzo trudno odkryć związek pomiędzy celem a ograniczeniem. A zatei71, 
konieczna jest rekonstrukcja celów szczegółowych każdego unormowania. Nie' 
zbędne jest również sprawdzenie, czy w konkretnym przypadku cele szczegół0' 
we mieszczą się w katalogu wartości określonych przez art. 31 ust. 3 Konstyt°' 
cji lub szczegółowej klauzuli limitacyjnej.

W przypadku istnienia kilku ograniczeń o równej przydatności należy prze' 
prowadzić test konieczności. A zatem, należy wybrać środek najmni^ 
uciążliwy spośród najbardziej skutecznych* 243. Z omawianej zasady wynika z3' 
tern nakaz ograniczenia zakresu ingerencji w sferę praw człowieka pod wzgl°' 
dem podmiotowym, przedmiotowym, przestrzennym i czasowym244.

„•a
243 Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 140 tegoż Zasada..., s. 685. Reguła ta występuje pod ni>z 

zasady najłagodniejszego środka w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zg°3
z art. 7 § 2 tej ustawy organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrc^11. 
do wykonania obowiązku, a spośród kilku takich środków - środki najmniej uciążliwe. Por. J- r 
pek, Prawo..., cz. II, s. 191.

244 K. Wojtyczek, Zasada..., s. 685, D. Kijowski, Zasada..., s. 62.
245 Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 140-141 tegoż Zasada..., s. 686.
246 Por. Z. Kmicciak, Ogólne..., s. 113.
247 Por. J. Filipek, Elementy..., s. 121.
248 Por. D. Kijowski, Pozwolenie w administracji publicznej, Białystok 2000, s. 253.
249 Por. J. Filipek, Prawo... cz. II, s. 27.

Proporcjonalność sensu stricto nakazuje określone rozstrzyganie konflikt11 
dobra ograniczanego i dobra chronionego. Zgodnie z omawianą zasadą, zast°' 
sowane środki powinny pozostawać w odpowiedniej proporcji do celu. Mówi3° 
bardziej dokładnie, uszczerbek dla prawnie chronionych interesów jednostk1 
powinien pozostawać w odpowiedniej proporcji do wartości celu podejmowany0^1 
działań245. We wspomnianej już rekomendacji nr R (80) 2 Komitetu Rady Eur°' 
py z dnia 11 marca 1980 r., zasadę proporcjonalności zdefiniowano jako utrzY' 
manie właściwej relacji (w wypowiedziach doktryny praw człowieka jest ro'*'.  
nież mowa o „rozsądnej relacji” - reasonable relationship) między negatywny1”1 
dla praw, wolności i interesów jednostki rezultatami decyzji, a celem (korzl 
ścią), który przesądził o jej wydaniu246. Przy czym, korzyści winny być mierzo°° 
zarówno w skali jednostkowej, jak i ogólnej.

Należy podkreślić, że zasada proporcjonalności sensu stricto, podobnie j< 
większość norm prawnych, o czym była wyżej mowa, nie określa bliżej, w j3^1 
sposób należy przeprowadzić ważenie dóbr247. Według niektórych przedsta^1 
cieli doktryny prowadzi to do jej znacznego osłabienia248. Pogląd ten nie wy<W 
się uzasadniony wobec, wskazanej w pkt. 3.2 tych rozważań, niemożno301 
ustalenia abstrakcyjnych wag poszczególnych dóbr. I

Nie każde jednak upoważnienie administracji publicznej do działania, sp° 
niające przesłanki z art. 31 ust. 3 zd. 1 Konstytucji, może być wyłączn1 
miarodajne do wkroczenia w sferę praw podmiotowych jednostki. Ingere” 
cja administracji jest bowiem możliwa tylko na podstawie takich upoważnij 
które nie przekreślają całkowicie prawa podmiotowego jednostki249. Posługuj^ 
się słowami Konstytucji - niedopuszczalne jest ograniczenie, które prowadził0 
by do naruszenia istoty prawa. Pojęcie „istoty prawa” jest jednak bardzo Pr° 
blematyczne. Było ono interpretowane zarówno w orzecznictwie konstytu°Ył 
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*iym250, jak i doktrynie. Zgodnie z wypracowaną na podstawie tych wypowiedzi 
^orią, w każdej wolności i prawie istnieje możliwość wyodrębnienia elementu 
Podstawowego (jądra, rdzenia), bez którego taka wolność (prawo) nie mogłaby 
ty ogóle istnieć, oraz elementu dodatkowego (otoczki), który może być ujmowany 
1 kodyfikowany bez naruszenia jądra251. Należy jednak zauważyć, że ustalenie 
^anicy pomiędzy jądrem a otoczką in abstracto nie jest możliwe252. Tym sa- 
Piym, nie można abstrakcyjnie ustalić, w jakim zakresie ingerencja władzy 
Publicznej w sferę praw jednostki jest dopuszczalna.

2S0 r>Ig. r°r. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r., sygn. SK 9/98 (publ. OTK 
2sT’ nr 4’ poz' z dn'a stycznia 1999 r., sygn. P 2/98 (publ. OTK 1999, nr 1, poz. 2).

s P°r. A. Walaszek-Pyziol, Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne, Kraków 1994,
1 cyt. tam literatura, A. Łabno, Ograniczenie..., s. 707, L. Garlicki, Polskie..., s. 104.

^^or. A. Łabno, Ograniczenie..., s. 708.
Por. T. Jasudowicz, Prawo..., s. 62.

fy. lak K. Wojtyczek, Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim [w:J P. Sarnecki (red.) 
konstytucyjne RP, Warszawa 1999, s. 53.

s. ie<lnalt bez podania argumentów M. Wyrzykowski, Granice..., s. 58, L. Garlicki, Polskie...,
r>

K. Wojtyczek, Konstytucyjny..., s. 53.

Od zwykłego ograniczenia (limitacji) praw i wolności jednostki należy odróż- 
P*ó  ich zawieszenie (derogację)253. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

21ałań administracji w czasie klęski żywiołowej. Biorąc pod uwagę wskazane 
Pkt. 1.4 rozróżnienie klęsk żywiołowych, należy przyjąć, że derogacja jest 

q°Puszczalna tylko w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej o takich zna
mionach, które uzasadniają wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i jest najbar- 

Zlej drastyczną konsekwencją wprowadzenia tego stanu.
Pojawia się jednak problem, na czym polega różnica pomiędzy limitacją 

derogacją? Wydaje się, że sprowadza się ona do zakresu dopuszczalnych 
Staniczeń. Biorąc pod uwagę przesłanki klauzuli limitacyjnej z art. 31 ust. 3 
instytucji, dochodzi się do przekonania, że derogacja oznacza takie ogranicze- 

■le praw i wolności, które prowadzi do naruszenia ich istoty254. Pogląd ten nie 
st jednak powszechnie aprobowany w doktrynie255.
Derogacja musi być rozumiana jako ograniczenie mogące naruszyć istotę 

^aWa. Należy bowiem zważyć, że stan nadzwyczajny jest wprowadzany tylko 
Przypadku, gdy zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające (również 

31 ust. 3 Konstytucji). A zatem, pojawia się problem - na czym ma polegać 
^twienie w przywracaniu normalnego stanu państwa (nadzwyczajne środki 

Q°Pstytucyjne). Wobec wyczerpującej regulacji ustawowej nie może chodzić 
oprowadzanie ograniczeń na podstawie innej niż ustawowa. Nie dochodzi 

I^.Onież do rozszerzenia katalogu dóbr uzasadniających ingerencję (nie ma ta- 
l* ej potrzeby, a w stanie klęski żywiołowej istnieje szczegółowa lista praw pod- 
6*» ających ograniczeniu). Pozostaje zatem ingerencja nieproporcjonalna lub 

rPszająca istotę prawa.
^ie ma sporu w doktrynie, iż, w przypadku derogacji, obowiązuje zasada 

°Porcjonalności256. Jakkolwiek jest sformułowana w nieco inny sposób, po- 
evvaż, zgodnie z art. 228 ust. 5 Konstytucji, ograniczenie praw i wolności musi 

^Powiadać stopniowi zagrożenia i powinno zmierzać do jak najszybszego 
^Wrócenia normalnego funkcjonowania państwa. * *

&.
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Okazuje się więc, że jedynym rozszerzeniem zakresu ograniczeń może by° 
dozwolenie naruszenia istoty prawa.

Biorąc pod uwagę związanie Rzeczypospolitej Polskiej normami prawa mi?' 
dzynarodowego, należy najpierw rozważyć treść reguł derogacyjnych w nor 
mach stanowiących źródła międzynarodowego prawa praw człowieka.

Zgodnie z art. 4 MPPOiP, zawieszenie zobowiązań wynikających z Paktu j?st 
możliwe w przypadku wystąpienia wyjątkowego niebezpieczeństwa publiczne#0, 
zagrażającego życiu i istnieniu narodu (in time of public emergency which tre' 
atens the life of the nation and the existence). Derogacja może nastąpić tylko prZ- 
uwzględnieniu zasady proporcjonalności i z poszanowaniem innych zobowiąz°” 
prawnomiędzynarodowych. Zakazane jest ograniczenie praw powodujące dys' 
kryminację wyłącznie z powodu rasy, koloru skóry, płci, języka, religii lub poch0' 
dzenia społecznego. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalna derogacja pra"'” 
do życia (art. 6), zakazu tortur, okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego trak 
towania (art. 7), zakazu niewoli, niewolnictwa, handlu niewolnikami i podda0' 
stwa (art. 8 ust. 1 i 2), zakazu pozbawiania wolności za długi (art. 11), zasad 
lum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori, lex retro non agit (art. 1^’ 
prawa do podmiotowości prawnej (art. 16) i prawa do wolności myśli, sumień1” 
i religii (art. 18). Przesłanką formalną derogacji jest urzędowe ogłoszenie zais1 
nienia stanu nadzwyczajnego i jego notyfikacja stronom Paktu.

Zasady z Syrakuz ustalają, że zawieszenie zobowiązań wynikających z P^ 
tu jest możliwe tylko, jeżeli niebezpieczeństwo ma charakter wyjątkowy, akt°. 
alny i poważny oraz zagraża życiu257 narodu. Zagrożenie musi dotyczyć ca^ 
ludności kraju (jej integralności fizycznej) lub całości bądź części terytoria1’’ 
państwa (niezależności politycznej lub integralności terytorialnej). Skutki6”1 
wystąpienia zagrożenia musi być zakłócenie funkcjonowania instytucji n’e 
zbędnych dla zagwarantowania praw chronionych przez Pakt258.

Konwencja Europejska przewiduje w art. 15 możliwość derogacji niektóry0 
praw w przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa zagrażającego ży0’1' 
narodu (in time of war or other public emergency threatening the life of the n” 
iion)259. Również w tym przypadku ograniczenie praw jest możliwe tylko pr2'

257 Jak stwierdza T. Jasudowicz, wielce wymowne jest związanie klauzuli derogacyjnej z „życie1”
czy „przetrwaniem narodu". Prawo do życia ma bowiem status prawa niederogowalnych, A zate 
absolutnie, w każdej sytuacji, także w najbardziej ekstremalnej, obowiązującego i niewzruszalne^ 
Por. T. Jasudowicz, Prawo..., s. 72. ,(i

258 Por. A. Michalska, Niebezpieczeństwo publiczne, które zagraża życiu narodu [w:] T. Jasud0"1' 
(red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, Toruń 1997, s. 22. Zasady z Syrakuz 
zują ponadto uprzednią regulację prawną, na wypadek zaistnienia stanu nadzwyczajnego, 
podstawę jego proklamowania oraz wymagają dobrej wiary przy podejmowania wszelkich dzie 
w tym stanie.

259 W 1977 r. Podkomisja do Walki z Dyskryminacją i Ochrony Mniejszości podjęła decyzję 0 P 
wadzeniu stałego monitoringu wpływu stanów wyjątkowych na prawa człowieka. W 1982 r. SP°‘ 
dzono pierwszy raport na ten temat, w którym wyróżniono trzy typy sytuacji, które kwalifikuj1! 
jako „niebezpieczeństwo publiczne zagrażające życiu narodu”. Są to: kryzys polityczny, siła 
(trzęsienie ziemi, powódź, cyklon, wybuch wulkanu) i kryzys ekonomiczny. Okoliczności te O’ 
uzasadnić derogację praw człowieka, jednak tylko wówczas, gdy na danym terenie są zjawisk1”^ 
rzadkim i nadzwyczajnym. E. Daes (sprawozdawca Komisji Praw Człowieka) jest zdania, 1Z jp 
wyższa może być usprawiedliwieniem dla ograniczeń niektórych praw człowieka, natomiast me 
ich derogacji. Por. Study of the individual’s duties to the community and the limitations on hu1’1 
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^stosowaniu zasady proporcjonalności i to w jej najbardziej zdecydowanej for
cie, albowiem Konwencja stwierdza, iż może ono nastąpić tylko w zakresie 
Sciśle odpowiadającym wymogom sytuacji (to the extent strictly required by the 
Agencies of the situation), o ile nie jest to sprzeczne z innymi zobowiązaniami 
^awnomiędzynarodowymi. Podobnie jak w przypadku Paktu, wyłączona jest 
^rogacja zakazu tortur (art. 3), zakazu niewolnictwa i poddaństwa (art. 4 par. 
J oraz zasady nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori (art. 7). 
’ft mocy art. 3 Protokołu nr 6 do EKPCz260, wyłączona jest również derogacja 
Obowiązania do niestosowania kary śmierci.

% ts an<^ freedoms under article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, E/CN. 4/Sub. 
^2/Rev. 1 cyt. za A. Michalska, Niebezpieczeństwo..., s. 21-22.

Protokół nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczący zniesienia kary śmierci 
kwietnia 1983 r., ratyfikowany przez Polskę w dniu 18 października 2000 r. (Dz. U. z 2001 r., 

¿3. poz. 266).
i), “or. T. Jasudowicz, Studium substancjalnych przesłanek dopuszczalności środków derogacyj- 

2^ [w:] T. Jasudowicz (red.) Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, Toruń 1997, s. 56.
Report of the European Commission of Human Rights of 5 November 1969, Yearbook of the 

^°Pean Commission of Human Rights, Vol. XII.
i-d Możliwość stosowania art. 15 EKPCz w przypadku zagrożenia terroryzmem (a zatem, de facto 
sj^ .^rżenia pojęcia niebezpieczeństwo zagrażające życiu narodu) zostało dopuszczone przez Komi- 

trybunał w sprawach Lawless v. Irlandia z 19 grudnia 1959 r. (Yearbook... Vol. VII, wyrok 
ftoalu w tej sprawie z dnia 1 lipca 1961, Publications European Court of Human Rights 

Branningan i McBridge v. Wielka Brytania z 26 maja 1993 r., (Publications... A.258- 
®®3)), Trybunał wskazał również na swobodne uznanie organów państwa w zakresie dokona

ją °t:er'y sytuacji uzasadniającej wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Uznanie to nie oznacza 
dą?8’1 Pełnej swobody, ponieważ kontrola, czy nie nastąpiło przekroczenie „granic ściśle odpowia- 
«18 h wymogom sytuacji” należy do Komisji i Trybunału (Irlandia v. Wielka Brytania, wyrok 
ïq stycznia 1978 r., publ. Publications... A.25(l978)). Powyższa praktyka Komisji i Trybunału 

‘a oceniona bardzo krytycznie przez kilku przedstawicieli doktryny (Por. T. Jasudowicz, Stu-

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo ściśle określona zasada konieczności 
•Zakres ściśle wymagany przez sytuację”). Podnosi się w doktrynie, iż w tym 

¡?rzypadku nie chodzi tylko o jednorazowe rozstrzygnięcie konfliktu pomiędzy 
°brami prawnymi a charakterem nadzwyczajnej sytuacji, ale również o dyna- 

*^ózne rozstrzyganie takiej kolizji w czasie. W konsekwencji, oznacza to ko- 
^Oczność wskazania czasu ograniczenia w słuszny i rozsądny sp o - 
, °b (w wymiarze niezbędnym) oraz podejmowania przez organy władzy pu- 
l'cznej starań o zapewnienie warunków do przetrwania chronionej substancji 
ftw człowieka w możliwie najpełniejszym zakresie oraz stopniowego przywra- 

Cątiia pełniejszego z nich korzystania261.
Zasady zastosowania przepisu art. 15 EKPCz były przedmiotem kilku orze- 

Komisji i Trybunału w Strasburgu. W Greek Case262, dla przykładu, Komi- 
8 Uznała, iż o niebezpieczeństwie publicznym może być mowa tylko w przy- 
auku zaistnienia następujących kryteriów:

• niebezpieczeństwo musi być rzeczywiste i bezpośrednie;
• jego skutki muszą dotykać całego narodu;
• zagrożeniu musi podlegać kontynuowanie zorganizowanego życia społe- 

Zeństwa;
1^ * kryzys lub niebezpieczeństwo muszą być wyjątkowe w tym sensie, iż zwy- 
. e środki dopuszczalne przez Konwencję są całkowicie nieadekwatne (plainly 

adequate)263.
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Na analogicznych zasadach, w czasie wojny lub zagrożenia bezpieczeńst^8 
publicznego, zagrażającego życiu narodu dopuszczalna jest również derogacji 
praw gwarantowanych przez Europejską Kartę Socjalną* 264 265.

dium..., s. 45 i n.). Wszystkie tłumaczenia tez orzeczeń cyt. za T. Jasudowicz (red.), Wspólny sl ( 
dard do osiągnięcia - stan urzeczywistnienia. W pięćdziesięciolecie Powszechnej Deklaracji >r 
Człowieka z 10 grudnia 1948 roku, Toruń 1998, s. 605-606.

264 Europejska Karta Socjalna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., ratyfik0 
na została przez Polskę 10 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 8, poz. 67).

265 Zasady wprowadzania stanu nadzwyczajnego i gwarancji praw i wolności jednostki były
nież rozważane w ramach OBWE (dawne KBWE). W Dokumencie Spotkania Moskiewskiego (1J 
ustalono m.in., iż: ...

• decyzja o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego musi być ogłoszona oficjalnie, zgodnie t ( 
wnętrznym sposobem publikacji aktów prawnych; decyzja taka powinna, o ile jest to bi°zI 
określić terytorium objęte regulacją stanu nadzwyczajnego, a państwo niezwłocznie winno udos 
nić swoim obywatelom informacje dotyczące podjętych działań,

• ogłoszenie i uchylenie stanu nadzwyczajnego wymaga natychmiastowej notyfikacji OBWE’
• państwa będą się starały zapewnić gwarancje prawne dla utrzymania rządów prawa oraz

starały się zapewnić kontrolę nad przepisami prawnymi dotyczącymi stanu nadzwyczajnego 1 
stosowaniem, tl.

• państwa będą się starały utrzymać wolność wypowiedzi i informacji, w celu umożliwieni®^ 
blicznej dyskusji nad przestrzeganiem praw człowieka oraz nad uchyleniem stanu wyjątko*^ 
Por. B. Gronowska, Formalno-organizacyjne przesłanki korzystania z derogacji w dziedzinie °c 
ny praw człowieka. Kontrola międzynarodowa [w:] T. Jasudowicz (red.), Prawa człowieka u> 
acjach nadzwyczajnych, Toruń 1997, s. 29. W Dokumencie Spotkania Kopenhaskiego (1990) ®s j, 
łono, że „(...) jakiekolwiek odstępstwa od zobowiązań dotyczących prawa człowieka i podstaw0 
wolności in time of public emergency muszą mieścić się ściśle w granicach przewidzianych P 
prawo międzynarodowe (...) (pkt 25)”. Por. A. Michalska, Niebezpieczeństwo..., s. 12.

266 Tezę tę za dyskusyjną uznaje L. Wiśniewski. Por. L. Wiśniewski, Stany..., s. 158.
267 Por. T. Jasudowicz, Polska..., s. 76.

Odnosząc powyższe ustalenia do przepisów Konstytucji RP, należy stwief 
dzie, że nie wszystkie warunki wynikające z Paktu i Europejskiej Konwent1 
zostały spełnione.

Przede wszystkim pojawiają się wątpliwości co do przesłanek wprowadzeń^ 
stanu klęski żywiołowej. Wszak nie wystarczy kumulatywne spełnienie dwo6*1 
przesłanek: wystąpienie klęski żywiołowej (art. 232) i nieadekwatność zW.'" 
kłych środków konstytucyjnych (art. 228 ust. 1). Nawet określenie zagrożeń^ 
mianem „szczególnego” nie pozwala przyjąć, że spełniony jest warunek thread 
ning the life of the nation lub treatens the life of the nation and the existed' 
I to całego narodu. Pakt przecież zawiera wyraźne stwierdzenie „wyjątko"e 
niebezpieczeństwo, które zagraża (życiu i - M.S.) istnieniu narodu”. A zatei”: 
przesłanki wynikające z art. 228 ust. 1 w zw. z art. 232 Konstytucji muszą ty 
uznane za niezgodne z art. 4 ust. 1 MPPOiP266. Istnieją bowiem takie szczeg0 
ne (wyjątkowe) niebezpieczeństwa, które istnieniu narodu nie zagrażają. I 
mogą być przesłanką derogacji praw, i wolności jednostki.

Należy również przypomnieć, że art. 228 ust. 5 Konstytucji wymaga zwyk>e 
go „testu proporcjonalności” działań podjętych w czasie klęski żywiołowej. Ty111, 
czasem Europejska Konwencja stawia wymagania dużo większe267. W art. J’ 
odwołuje się do klauzuli to the extent strictly required by the exigencies of 
situation. Ścisłe odpowiadanie sytuacji to nie to samo, co odpowiadanie stop 
niowi zagrożenia. Brak jest bowiem owego dodatkowego wzmocnienia gwarty. 
cji dla praw i wolności. Również w tym zakresie pojawiają się wątpli'v°s
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ty zakresie zgodności Konstytucji z zobowiązaniami międzynarodowymi (nieza- 
eżnie od faktu, że nawet zobowiązania te, pomimo wyraźnego brzmienia art. 
15 EKPCz, w art. 228 ust. 5 Konstytucji nie znalazły się).

Granicą nieprzekraczalną, zgodną ze standardami międzynarodowymi, 
°Sraniczeń praw i wolności jednostki w stanie nadzwyczajnym jest natomiast, 
tyynikający z art. 233 ust. 2 Konstytucji, zakaz dyskryminacji z powodu rasy, 
płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz 
Majątku.

Podobnie, pozytywnie, należy ocenić technikę regulacji ograniczeń praw 
"'olności w stanie klęski żywiołowej. W tym przypadku ustrojodawca stosuje 
*auzulę szczegółową, która stanowi standard przynajmniej w zakresie ochrony 

praw I generacji. Zgodnie z art. 233 ust. 3 Konstytucji, w czasie stanu klęski 
^iołowej mogą być ograniczone prawa i wolności określone w art. 22 (wolność 
Włalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (niena- 

^szalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na tery- 
°rium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 
P^awo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bez- 
lecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypo- 

^yiiku). Zastosowanie klauzuli szczegółowej prowadzi do wniosku, iż o ile 
Przypadku stanu wojennego i wyjątkowego uprawnione jest domniemanie 

;°Puszczalności ograniczeń, o tyle w przypadku stanu klęski żywiołowej do-
Piemywać należy zakazu takich ograniczeń. Katalog praw derogowalnych jest 

■ ’Piknięty268. Można stwierdzić, że, w porównaniu ze stanem wojennym i wy- 
ptkowym, upoważnienia do nadzwyczajnej ingerencji w sferę praw i wolności 
e^Hostki są niewielkie269.

Formalnie, przepis art. 233 ust. 3 Konstytucji zezwala na zawieszenie praw 
Pim opisanych. Jeżeli jednak przeanalizuje się przepisy art. 20-26 SKZU 
azuje się, że ustawodawca zwykły nie wykorzystał w ogóle możliwości pozo- 
ą)vionej przez ustrojodawcę. Wymienione ograniczenia, nie dość, że w więk- 

części powtarzają przepisy innych ustaw zwykłych, o czym jeszcze będzie 
W mowa, są najzwyklejszą szczegółową limitacją i nie mają nic wspólnego 

^Qerogacją (co powoduje, że niezgodności ze zobowiązaniami międzynarodo
wi nie mają większego znaczenia).
Niezależnie jednak od tych ewidentnych błędów legislacyjnych, należy pod- 

Wślić, iż regulacja stanów nadzwyczajnych nie zawiesza całości regulacji kon- 
Wcyjnej w zakresie praw i wolności jednostki. Wyżej wskazany przepis należy 

^°tyiem interpretować wyłącznie jako rozszerzenie granic ingerencji. A zatem, 
przypadku stanu klęski żywiołowej dopuszczalne jest, przynajmniej formalnie, 

r.6r°gowanie praw i wolności wymienionych w art. 233 ust. 3 Konstytucji oraz 
^Wniczanie pozostałych praw i wolności na zasadach ogólnych. W przypadku 
¡.Wapienia klęski żywiołowej, która nie uzasadnia wprowadzenia stanu nad- 

Wajnego, dopuszczalne jest korzystanie wyłącznie z tej drugiej możliwości.

^¡8 rj
t El. Ura, S. Pieprzny, Ograniczenie praw jednostki w czasie stanów nadzwyczajnych [w:] 

L ra (red.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, 
2002, s. 503.

k9s. P°r. E). Ura, Uprawnienia organów administracji w czasie stanu klęski żywiołowej [w:] J. Łu- 
20q?'v'cz (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Rzeszów-Cisna

< s. 543.
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3.6. PROBLEM NIEPISANEGO PRAWA KONIECZNOŚCI

Przed dokonaniem próby rozstrzygnięcia dopuszczalności zastosowania lir 
stytucji niepisanego prawa konieczności jako podstawy działania administra^1 
publicznej, należy poczynić istotne zastrzeżenie. Poniższe rozważania maP 
charakter wyłącznie teoretyczny. Z natury rzeczy nie jest bowiem możli"’’6 
wskazanie konkretnych przypadków, w których z takiej instytucji można W 
było skorzystać. Z drugiej strony, potrzeby takiej nie można wykluczyć. A za 
tern, zaprezentowane niżej sposoby uzasadnienia działania administracji Pu 
blicznej bez jakiejkolwiek podstawy prawnej mogą być traktowane wyłącza16 
jako propozycja dopuszczalnych konstrukcji doktrynalnych w tym zakres15' 
Konieczne jest również drugie zastrzeżenie. Wobec postawionej wyżej teZ- 
o możliwości niewładczego działania administracji opierającej się na najbar 
dziej ogólnej normie zadaniowej, poniższe rozważania dotyczyć będą wyłącza16 
zewnętrznych władczych działań administracji.

270 Por. J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie..., s. 17.
271 Por. F. Koja, Der Staatsnotstand..., s. 7.
272 Por. F. Koja, Der Staatsnotstand..., s. 9, Ed. Ura, Prawne..., s. 309.
273 Por. J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie..., s. 13. .
274 Por. J. Barthélémy i P. Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris 1933, s. 242 i n., pod®16 

J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie..., s. 14.

Jasno należy stwierdzić, że omawiana kwestia może pojawić się wówcza®’ 
gdy żaden z przedstawionych wyżej środków - ani luzy decyzyjne, ani pra^6 
stanu wyjątkowego - nie jest wystarczający dla przeciwstawienia się zagr°zf 
niu. Wówczas pojawia się problem oceny i uzasadnienia takich działań P3*1 
stwa. W doktrynie zauważa się bowiem, że nawet w sytuacji, gdy praktyk 
stanów nadzwyczajnych opiera się na ustawie - spotyka się uznanie pra'* 6 
konieczności wynikającego z jurysprudencji270. W gruncie rzeczy problem te^ 
sprowadza się do pytania, czy w ogóle stan konieczności musi być uregulował1-'- 
czy też jest to problem ponadpozytywnego prawa wyższej konieczności271 272.

Koncepcja prawa konieczności istniała we Francji, Belgii, Norwegii i SzW3J 
carii. Do 1919 roku była również uznawana przez doktrynę niemiecką, zgod3 . 
z zasadą Not kennt kein Gebot212. Jakkolwiek działanie w stanie konieczno5 
było dopuszczane przez prawie wszystkich przedstawicieli ówczesnej doktry3-' 
nie istniał jednak ustalony pogląd na charakter prawny tego działania. " 
przykładu, G. Jellinek uważał, że jest to zamach na prawo formalne, który 
maga następczej ratyfikacji273. Doktryna francuska (J. Barthélémy i P. D3Ê.. 
uznawała, że konieczność nie może nigdy tworzyć prawa. Twierdziła jednak, 
działanie spowodowane koniecznością jest, z przyczyn pozaprawnych, wy^6 
czalne. Tyle tylko, że wybaczenia tego winien udzielić parlament274. $

Podobnie M. Hauriou, który twierdził, że wprawdzie konieczność państwo 
sama rodzi prawo, a w okresie niebezpieczeństwa państwa władza wykonaW5^ 
musi utrzymać istnienie państwa kosztem nawet wolności obywatelskich, 3^ 
prawo konieczności jest prawem drugiej kategorii (o niepełnej legalnos5 
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6 tego powodu wymaga ratyfikacji i indemnizacji parlamentarnej oraz jak naj- 
Szybszego powrotu do pełnej legalności275.
. W doktrynie francuskiej sytuacja zasadniczo zmieniła się po serii wyroków 
^ady Stanu276, która w sposób świadomy odstępowała od zastosowania normy 
Stawowej z uwagi na stan konieczności. Wyroki te zapadały w bardzo różnych 
triach faktycznych, które jednak łączył jeden element — zagrożenie dla dóbr 
kawern chronionych o tak dużym nasileniu, iż zwykłe działanie przewidziane 
Drzez prawo było niewystarczające. Najbardziej charakterystyczne orzeczenia, 
''' których Rada Stanu uznała, że możliwe i potrzebne było poświęcenie legalno- 
Sci i praworządności dla ochrony porządku (interesu) publicznego, wydane były 
ty czasie I wojny światowej.

W pierwszej ze spraw, generał Verrier został przeniesiony w stan spoczyn- 
u> bez zachowania jakiejkolwiek procedury ustawowej. Rada Stanu, rozstrzy

gnąć skargę generała, utrzymała w mocy decyzję o przeniesieniu w stan spo- 
ctynku i stwierdziła, że przestrzeganie w pełni ustawy było niemożliwe ze 
ty^lędu na wojnę i konieczność zaadaptowania stanu prawnego do sytuacji 
ty^iątkowej.
f W drugiej sprawie Rada Stanu uznała, że Prezydent Republiki, mimo braku 
Tkalnej normy kompetencyjnej, może dekretem zawiesić stosowanie przepi- 

k’W ustawy gwarantującej prawa urzędników w postępowaniu dyscyplinarnym. 
^ąda Stanu stanęła na stanowisku, iż Prezydent Republiki, czuwając z mocy 
^ohstytucji nad wykonywaniem ustaw, ma w stanie wojny zapewnić przede 

Szystkim sprawne funkcjonowanie służby publicznej277.
^a kanwie tych orzeczeń powstała w Radzie Stanu doktryna circonstances 

^Optionnelles. Jej celem było przede wszystkim rozwiązanie problemu luk 
^..Prawie, które nastawione na normalne okoliczności, może znaleźć się w kon- 
^kcie z potrzebami kryzysowymi. Rada Stanu zezwalała na uzupełnienie przez 

Sany administracji publicznej luk w prawie praeter legem, a nawet narusze- 
; J legalności extra lub contra legem. Dopuszczała istnienie uzasadnionych 
^Vnie koniecznością państwową upoważnień specjalnych278. Istniał tylko je- 
eP warunek takiej działalności - uzupełnienie prawa stanowionego (i jego 

^sowanie) poddane było bardzo ścisłej kontroli sądowoadministracyjnej. Rada 
I aHu zastrzegła do swojej wyłącznej kompetencji określanie granic tej tzw. 
e^alności specjalnej279.

Na tej podstawie powstały liczne teorie, wśród których wyróżnić trzeba teo- 
legalnej nielegalności280 oraz, oparte na podobnych założeniach, teorie: nad-

!’s Dj - “or. M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, wyd. 2, Paris 1929, s. 452-453, podaję za 
j^nibrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie..., s. 98.

ty Wyroki Rady Stanu z 7 sierpnia 1909 roku Winkell, z 19 marca 1912 roku Tichit z glosą 
*91 auriou- z marca 1921 roku Chauvelon, z 3 lipca 1917 roku General Verrier i z 28 czerwca

2 ® roku Heyries.
2 ObydwB stany faktyczne podaję za: J.S. Langrod, Instytucje..., s. 229.
2?6 Por. J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie..., s. 17.

Por. J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie..., s. 103.
twórcą byl Georges Renard, uczeń Maurice Hauriou, profesor prawa publicznego na Wy- 

tyj 6 Prawa Uniwersytetu w Nancy, później dominikanin i profesor filozofii społecznej 
(ty^tytucie Katolickim w Saulchor, który po raz pierwszy użył pojęcia „nielegalnej legalności” [w:] 

'erences d’introduction philosophique à l’étude du droit: Le droit, la logique et le bon sens, Paris 
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zwyczajnych aktów kryzysowych, upoważnień wojennych i nieprzewidziany^ 
zdarzeń (théorie des pouvoirs de guerre, théorie des actes d’étage de guerre, aiïei 
dans les périodes de crise, théorie de lïmprévision)* 281.

1927, s. 360, cyt. za: J. Kalinowski, Teoria reguły społecznej i reguły prawnej Leona Duguit, IĆ' 
1949. Por. również J.S. Langrod, Instytucje..., s. 87-88.

281 Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 229.
282 Por. El. Ura, S. Pieprzny, Ograniczenie..., s. 497. Jak stwierdza M. Zdyb, „dostosowanie pĆ 

administracyjnego do treści podstawowych wartości wyrażających istotowość człowieka w Pu 
noprawnych układach odniesienia to zadanie ustawodawcy, a organów stosujących prawo ty 
w zakresie luzów normatywnych wprowadzonych przez ustawodawcę”. I w innym miejscu 
sądzę jednak, aby takie rozwiązania umacniały model państwa prawnego, prowadziły one bo'*,c 
do zaakceptowania w majestacie prawa (albo fikcji majestatu prawa) niepraworządności. 
nawet założymy, że w konkretnym przypadku takie rozwiązanie rzeczywiście pełniej zabezp»6^ 
interesy jednostkowe, to nie wydaje się słuszne burzenie ładu prawnego dla tegoż konkretn^ 
przypadku. Wyjątek od zasady rodzi bowiem następne wyjątki, a te mogą z punktu widzenia tyc' 
interesów prowadzić do osłabienia ich ochrony, czy nawet systematycznego ich naruszania’ ■
M. Zdyb. Prawny..., s. 99, 140.

283 Por. W. Chróścielewski, Akt administracyjny generalny, Łódź 1994, s. 48 i cyt. tam literat11 
A. Błaś, J. Boć (red.), J. Jeżewski, Administracja..., s. 219.

284 Por. Z. Tobor, Teoretyczne..., s. 36.
285 Por. J. Nowacki, Dwa studia..., s. 10.

Jednocześnie w doktrynie w bardzo zdecydowany sposób są wyrażane pogl^' 
dy, że współcześnie żadna konieczność nie może łamać prawa282 283 284. W przypadk®1 
milczenia ustawodawcy, administracji publicznej działać nie wolno283.

Rozstrzygnięcie charakteru działania administracji bez ustawowej podsta^' 
w stanie konieczności zależy, podobnie jak w przypadku działania na podstąp 
niedookreślonych podstaw prawnych, od rozumienia pojęcia „obowiązywać 
prawa”. A zatem, jest częścią dyskusji pomiędzy zwolennikami systemowej 
i aksjologicznego obowiązywania prawa. Z kolei przyjęcie określonego rozum1® 
nia systemu prawa determinuje, czy rozstrzygany przypadek zakwalifikować 
zostanie jako „stosowanie prawa”, czy też rozstrzygnięcie nastąpi na podstać® 
jakichś standardów pozaprawnych284. Pogląd na temat obowiązywania prać 
determinuje sposób definiowania praworządności, która jest pojęciem najisć. 
niejszym z punktu widzenia tych rozważań. Generalnie, pojęcie praworządne»8®! 
może być rozumiane na dwa sposoby. Może bowiem chodzić o praworządni 
w znaczeniu materialnym lub praworządność w znaczeniu formalnym285.

Formalne rozumienie praworządności obejmuje dwa, występujące łączni®' 
kryteria:

a) prawo obowiązujące w danym państwie powinno spełniać określone ć 
mogi formalne,

b) organy państwa zawsze powinny działać zgodnie z tym prawem i na je&° 
podstawie.

Materialnie można rozumieć praworządność na dwa sposoby. Pierwi 
z nich obejmuje cztery postulaty:

1) prawo obowiązujące w danym państwie powinno spełniać określone ć 
mogi materialne (wymogi dotyczące treści normy prawnej),

2) prawo to powinno zarazem spełniać określone wymogi formalne, g
3) organy państwa zawsze powinny działać zgodnie z tym prawem i na je^ 

podstawie,
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4) ujemna ocena postanowień prawa niespełniających wymogów treścio
wych, nigdy nie zwalnia organów państwa od obowiązku przestrzegania jego 
^stanowień.

Druga wersja materialnego rozumienia praworządności zakłada spełnienie 
Ustępujących postulatów:

1) prawo obowiązujące w danym państwie powinno spełniać określone wy- 
łtl°gi materialne (wymogi dotyczące treści normy prawnej),

2) prawo to powinno zarazem spełniać określone wymogi formalne,
3) organy państwa zawsze powinny działać zgodnie z tym prawem i na jego 

Odstawie,
4) jeżeli prawo nie spełnia wymogów treściowych, organy państwa powinny 

°drnówić zastosowania przepisu prawa spełniającego wymogi formalne i działać 
ty imię realizacji wartości (wymogów treściowych)286.

Definicje praworządności podaję za: J. Nowacki, Dwa studia..., s. 95 i n.
h Tak M. Zimmermann i inni autorzy wskazani [w:] M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 116, 
Ptzypis 2.

Są to ustawy, w których parlament określa, w jakim zakresie wyłączona zostaje odpowiedzial-
Se osób, które podejmowały decyzje o zastosowaniu nadzwyczajnych środków. Por. K. Wojtyczek, 

Wieczność..., s. 41.
J Por. J.

Zwolennicy systemowego obowiązywania prawa przyjmują formalny lub 
^lerwszy z materialnych sposobów rozumienia praworządności. Przedstawiciele 
°ktryny, którzy opowiadają się za aksjologicznym obowiązywaniem prawa, 

Wyjmują materialną definicję praworządności w jej drugim brzmieniu.
Uwzględniając powyższe założenia należy uznać, iż dla zwolenników syste

mowego obowiązywania prawa, działania administracji w stanie konieczności 
^znajdujące podstawy prawnej zawsze są sprzeczne z prawem, a ich uspra
wiedliwienie (uzasadnienie) na gruncie prawa jest niemożliwe. Państwu nie 
?rzysługuje bowiem prawo do przełamania porządku prawnego. Konkretna 
instytucja nie może jednocześnie być i nie być prawnie relewantna. Skoro za- 
etl1 działanie państwa nie znajduje podstaw prawnych, nie jest instytucją 
irawną. A skutki takiego działania mogą być usprawiedliwione jedynie w dro- 

ocen pozaprawnych287. Ewentualnie, działanie w stanie konieczności może 
ex post zatwierdzone poprzez akty ratyfikacyjne lub indemnizacyjne288 

^Hamentu289 *. Ten ostatni model działania jest charakterystyczny dla anglosa- 
lego prawa wojennego - martial law, które nie ma charakteru common 

®u>29o Niezależnie jednak od skutków działania administracji i możliwości ich 
tyfórnej legalizacji, należy uznać, iż działanie państwa w stanie konieczności 
)est obojętne z punktu widzenia prawa administracyjnego, ponieważ nie mieści 
S1ę w granicach konstytucyjnej zasady praworządności.

Przyjmując, że działalność administracji nie jest wyłącznie wykonywaniem 
staw i powinna mieć charakter twórczy (aksjologiczne obowiązywanie prawa), 

j^ożliwe jest uzasadnienie aktywności organów administracyjnych w stanie 
°Jiieczności na gruncie obowiązującego porządku prawnego. Konsekwencją 
ąkiego stanowiska jest przyjęcie ideologii swobodnej decyzji stosowania prawa. 

Por. K. Wojtyczek, Konieczność..., s. 40-41.
Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie..., s. 18.
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Na jej gruncie dopuszczalne i pożądane jest wartościowanie prawa i kierowani 
się uznanymi wartościami291.

291 Por. J. Nowacki, Dwa studia..., s. 91.
292 Por. J. Nowacki, Dwa studia..., s. 84-85. , y
293 Koncepcja ta jest szczególnie widoczna na gruncie doktryny poziomów prawa R. Dreiera, k£ j 

wprost stwierdza, że „pewne postępowanie na pierwszy rzut oka może się wydać nielegalne 
jednak po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że jest legalne, gdyż pozostaje w zgodzie, na P{® 
kład, z pewnymi zasadami konstytucyjnymi”. Podaję za Z. Tobor, Teoretyczne..., s. 85.

294 Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 263 i przywołana tam literatura. .
295 Por. O Bahr, Der Rechtsstaat, Kassel und Gottingen 1864, s. 58 i n. - cyt. za J. Filipek, 

menty..., s. 57; S. Kasznica twierdzi, że norma taka ma uzasadnienie w samym fakcie istn'e 
państwa jako związku monopolizującego silę fizyczną (silę zbrojną), a tym samym wyłącznie dySr 
nującego bezwzględnym przymusem. Por. S. Kasznica, Polskie..., s. 10.

296 Por. K. Wojtyczek, Konieczność..., s. 45.
297 Por. J. Filipek, Elementy..., s. 77.

Owe wartości mogą być urzeczywistniane na dwa sposoby. Jeden z nich p°' 
sługuje się konstrukcją zasad prawa lub zasad systemu prawa. Zasady te mog3 
mieć charakter niepisany (wówczas są „odkrywane” w źródłach pozaprawnych 
lub też są „odkrywane” wśród przepisów prawa obowiązującego292. W przypal 
ku stanu konieczności - zakłada się istnienie ogólnej normy udzielającej up°' 
ważnienia administracji do przeciwdziałania każdemu zagrożeniu (np. Not 
kennt kein Gebot). Wówczas norma taka stanowiłaby jedyną i wystarczaj^03 
podstawę do działania w stanie konieczności293. Konieczne jest jednak, ah 
miała ona jak najbardziej ogólny charakter. Musi bowiem obejmować swoi3 
dyspozycją wszelkie działania niezbędne dla przeciwstawienia się niebezpie' 
czeństwu, nieobjęte zakresem upoważnień zawartych w normach szczegół0' 
wych. Cechą charakterystyczną owej normy musi być zdolność derogowan13 
zakazów działania, wynikających nawet z norm konstytucyjnych294.

Istnienia takiej normy można upatrywać w samej istocie państwa295. Pair 
stwo jest bowiem powołane przez obywateli dla realizacji pewnych a priori z9' 
łożonych celów. Należy do nich ochrona praw jednostki i zapewnienia jej opW 
malnych w danym stanie faktycznym możliwości rozwoju. Idealistyczny par9' 
dygmat działalności państwa zakładający aksjologiczną racjonalność praw0' 
dawcy nakazuje uznanie, że wszelkie działania służące realizacji powyższy09 
celów powinny być unormowane prawnie. Ale w rzeczywistości, z uwagi na faK 
tyczną ułomność prawodawcy, który nie jest w stanie założeniu temu w peh1 
sprostać, dopuszczalna jest kolizja racjonalności aksjologicznej i prakseologii 
nej prawodawcy. I w takiej sytuacji zwyciężyć musi racjonalność aksjologiczn9 
Jeżeli bowiem ustawodawca uznaje, że system prawny ma chronić pewne war 
tości i prawo jest w stosunku do tych wartości instrumentalne, konieczne jeS 
uznanie, iż w nadzwyczajnych sytuacjach nieprzewidzianych w prawie, dział9 
nie państwa, w imię owych wartości, jest uzasadnione296.

Ingerencja w stanie konieczności może nastąpić jedynie po spełnieniu kil^ 
warunków, które stają się elementami hipotezy omawianej normy. Po pierws2®’ 
musi istnieć realne i poważne zagrożenie dla dobra prawem chronionego- £ 
drugie, dobro poświęcane musi mieć wartość niższą od dobra chronionego297- 
trzecie, w stanie konieczności nie można naruszyć zasady równości obywat®, 
wobec prawa. Po czwarte, o konieczności działania administracji można mó^ 
tylko wówczas, gdy środki wyraźnie przewidziane przez prawo są niewysta9 
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dające i nie ma możliwości ich stworzenia w drodze demokratycznych proce
dur. Po piąte, konieczność musi mieć charakter czasowy, a organy administracji 
fftuszą dążyć do doprowadzenia w najkrótszym możliwym terminie do stanu 
formalnego”. Po szóste, działanie administracji w stanie konieczności musi 
bVć zgodne z zasadą konieczności (ścisłego odpowiadania sytuacji)298. Oznacza 

że dopuszczalne są tylko takie działania, które, zgodnie z aktualnym stanem 
Miedzy, będą chronić założone wartości w sposób, który nie mógłby być osią- 
Shięty przy zastosowaniu innych środków. Ich jedynym celem musi być ochrona 
tych wartości. Z drugiej strony środki te powinny być jak najmniej uciążliwe dla 
Podmiotów, których prawa ulegają ograniczeniu299.

298 Warunki te podaję K. Wojtyczek, dodając warunek siódmy - zgodność z normami prawa mię
dzynarodowego. Zgodność ta nie może mieć decydującego znaczenia dla ingerencji administracji. 
, jest to konieczne choćby z uwagi na pozostałe sześć warunków, które, w gruncie rzeczy, powo- 
fl3, iż działanie administracji będzie zgodne z normami międzynarodowymi. W związku z tym, za 

Wystarczający należy uznać warunek zgodności z zasadą adekwatności (proporcjonalności), 
fikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji. W tym zakresie należy postawić dalej idący warunek ścisłej 
Wieczności. Por. K. Wojtyczek, Konieczność..., s. 48.

j,2" Por. wyżej pkt. 3.5 oraz J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie 
^banału Konstytucyjnego, Zakamycze 2000, s. 256 i Z. Kmieciak, Ogólne..., s. 112 i n.
200 Tak W.L. Jaworski, Nauka..., s. 97. Por. również przyp. 87.
301 Jak stwierdził J. Łętowski „w prawie prywatnym (w odróżnieniu od prawa publicznego) nie 

j. * najczęściej wyraźnie definiowanych celów. Prawo publiczne to prawo konkretnych zmian, re- 
Jn, osiągnięć; prawo prywatne to prawo stabilizacji pewnego automatycznego układu, funkcjo- 

uI^cych struktur i procedur. Prawo publiczne prowokuje konflikty; zadaniem prawa prywatnego

Nawet przy tak ograniczonych przesłankach działania organów państwa 
ty stanie konieczności, przedstawiona koncepcja jest niezwykle atrakcyjna 
2 Punktu widzenia administracji publicznej. Oto bowiem pojawia się możliwość 
Uzasadnienia, legitymizacji działań poprzez powołanie się na bardzo ogólną 
^otmę nakazującą przeciwdziałanie niebezpieczeństwu dla dóbr prawem chro
nionych. W gruncie rzeczy nie wiadomo, jak bardzo wyjątkowe musi być nie- 
ezpieczeństwo, aby uzasadnione było skorzystanie z nadzwyczajnych, nie

przewidzianych w „zwykłych” upoważnieniach ustawowych, form działania, 
pena, czy zaistniała konieczność, możliwa jest wyłącznie w konkretnym stanie 
ąktycznym. Mimo bowiem powyższych prób konstrukcji przedmiotowej normy, 
Należy stwierdzić, iż jej treść nie jest nigdzie zapisana ani wprost interpreto- 
ty^lna z konkretnego przepisu. Jest ona wyprowadzalna jedynie z konstytucyj- 
*?ego systemu wartości. To stanowi jej podstawową słabość. Norma ta nie znaj
cie bowiem zadowalającego uzasadnienia tetycznego, mimo wyjątkowo silnego 
Uzasadnienia aksjologicznego. Z tego powodu niektórzy przedstawiciele doktry
ny Uznają jej istnienie za fikcję300.

Powołana wyżej koncepcja legalnej nielegalności nie korzysta z konstrukcji 
f sad prawa. Odwołuje się wprost do pewnych wartości. I z tego punktu Widze
wa jest możliwa do zastosowania tylko i wyłącznie przy akceptacji prawno- 
naturalnego sposobu rozumienia systemu prawa. A zatem systemu, który nie 
Panicza się do norm prawa pisanego, ale którego immanentną część stanowi 
sprawiedliwość, słuszność, dobro publiczne w ich materialnym rozumieniu.

Wydawać by się mogło, że sformułowanie „legalna nielegalność” to sprzecz
ać sama w sobie. Jak stwierdza jednak J.S. Langrod, „myślenie publicystycz- 
116 [w znaczeniu prawa publicznego301] posługuje się kryteriami zaczerpniętymi 

165



z terminologii cywilistycznej* 302 (...), bo prawu administracyjnemu brak jest wł3' 
snego języka i własnej techniki administracyjnoprawnej. I stąd nieskończone 
trudności terminologiczne i metodologiczne”303. I w innym miejscu: „(...) cywil1' 
sta chce budować konstrukcje ścisłe i należycie oszlifowane, dające mu idea*  
prawa: stałość i pewność stosunków, a wszystkie inne uzna za próby sankcj0' 
nowania dowolności administracyjnej. Polemika między różnojęzycznymi lud2' 
mi jest trudna a porozumienie się — na migi - nie może wyjść poza ramy kon1' 
binacji najprostszych i najbardziej tylko zasadniczych”304.

jest je wygładzać”. Por. J. Łętowski, Administracja, prawo, orzecznictwo sądowe, Wroclaw-W'0f 
szawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 203.

302 Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 63.
303 Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 60.
304 Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 64.
305 Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 64.
306 Por. Z. Tobor, Teoretyczne..., s. 35. Autor ten stwierdza, że możliwe jest działanie oparte 

ocenach organu lub na „podobnych" przepisach prawa (czyli przy zastosowaniu analogii i“'7 
Podnosi dalej, że pewność prawa przemawia za zastosowaniem tego drugiego rozwiązania- Ą 
jednocześnie każde z rozwiązań uważa za dopuszczalne, w zależności od przyjętego rozumie3 
pojęcia „system prawa” Rozumienie to jest konsekwencją wyznawanej ideologii. I tak, co było ) 
wyżej podnoszone, wąskie (pozytywistyczne) rozumienie pojęcia systemu prawa determinuje uZ°^r 
nie działalności nieuregulowanej przez przepis prawny za rozstrzyganie na podstawie standard0 
pozaprawnych.

307 Jak stwierdza Z. Kmieciak, rysujące się w tym zakresie trudności są często rezultatem 
kiego niedbalstwa prawodawcy lub mogą być następstwem modyfikacji celów ze względu na p°te(> 
cjalne środki ich realizacji. Por. Z. Kmieciak, Ogólne..., s. 118.

308 Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 42.

Proponowanymi w dwudziestoleciu międzywojennym granicami dla twórcz°' 
go działania administracji miały być pojęcia „moralnej administracji” lub te2 
„dobrej administracji”305. Obecnie pojęcia te nie zdołają odegrać tak istotneg0 
znaczenia. Uzasadnieniem dla wiązania skutków prawnych z przypadkań11 
nieunormowanymi są najczęściej względy słuszności, sprawiedliwości306 307 308.

Pojawia się jednak, podnoszony już wcześniej, problem dowolności w dział3' 
niu administracji. Dotarcie bowiem do ratio legis normy prawnej nie jest rzecz3 
prostą. To proces najeżony wieloma trudnościami interpretacyjnymi i zawsze 
istnieje możliwość, iż organ administracji odczyta ratio legis normy w sposób 
nieprawidłowy i dopuści się działania nielegalnego, które w żadnym razie 
może być usprawiedliwione307.

Nie oznacza to jednak braku możliwości zastosowania pewnych elemento'1' 
zasady legalnej nielegalności. Niezależnie bowiem od granic twórczej działało0' 
ści administracji, należy zwrócić uwagę na rzecz dużo istotniejszą, podnoszoń3 
w wielu pracach J.S. Langroda. Otóż jego zdaniem, i teza ta wydaje się aktu3!' 
na, „(...) pomostem prowadzącym od twórczości administracyjnej ku praw0' 
rządności ustrojowej jest racjonalna, wszechstronna i sprężysta kontrola. Tyl^0 
kontrola zdolna jest stać na straży zachowania reguły prawa pomimo koniec2' 
nego w pewnych wypadkach odstępstwa od mechanicznego stosowania norffiJ’’ 
tylko ona stanowi to światło, którem w medycynie zabija się pewne baktene’ 
a w administracji wykazuje właściwą intencję administrujących”308.

Jakkolwiek obecny polski model sądownictwa administracyjnego opiera 
na kontroli legalności (praworządności), to istnieją orzeczenia wybiegające p°z3 
jej formalne rozumienie, szczególnie w zakresie badania aktów swobodnych.
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Prawda Naczelny Sąd Administracyjny zastrzega, że dopuszcza np. celowość 
teko kryterium prowadzonej przez siebie kontroli tylko wówczas, gdy cel jest 
Wyraźnie w ustawie wskazany, ale stwierdza, że jeżeli podmiot realizujący usta- 
5^ podejmuje działania nie zmierzające do realizacji tego celu, należy uznać, iż 

21ała on niezgodnie z prawem309. Zatem, Sąd uznaje już swoją kompetencję do 
bekania o zgodności nie tylko z literą, ale i ze swoistym duchem prawa310.

09 Por. wyrok Ośrodka Zamiejscowego NSA w Krakowie z dnia 3 stycznia 1995 r., sygn. SA/Kr 
jpubl. OSP 1996, nr 2, poz. 25.
ai Por. M. Mincer-Jaśkowska, glosa krytyczna do wyroku powołanego w przypisie 309.
' Por. Z. Tobor, Teoretyczne..., s. 105.

8t ' Na jeszcze inną możliwość rozwiązania omawianego problemu wskazuje M. Grążawski, który 
'erdza, iż „w razie uznania, że administracja nie jest uprawniona do podejmowania działań, 

s^azie braku wyraźnej normy ustawowej, ewentualne działanie w celu odwrócenia niebezpieczeń- 
a należałoby potraktować jako działanie tego właśnie człowieka (substratu organu - M.S.). 

‘<»łyby zatem do niego zastosowanie normy tak prawa cywilnego, jak i karnego. W razie spelnie- 
Przesłanek stanu wyższej konieczności określonego w tych przepisach, zachowanie podjęte 

^Celu ratowania dobra prawnego będzie, mimo wszystko, zachowaniem legalnym. Wskazuje to 
jaźnie, że instytucję stanu wyższej konieczności należy zawsze traktować w sposób komplekso- 
ą, ' ®le ograniczając się do jednej tylko dziedziny prawa. Por. M. Grążawski, Ochrona człowieka 
«i>SiOn*e W^zej konieczności [w:] S. Pikulski (red.), Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypo- 

¡¡^ej Polskiej, Olsztyn 2002, s. 254.
3 Por. J.S. Langrod, 3 lata..., s. 64.

Przedstawione wyżej dwie koncepcje uzasadnienia działalności administracji 
ślicznej w stanie konieczności, jakkolwiek różnymi drogami, prowadzą do jed- 
!tego punktu - możliwości uznania tych działań za legalne na gruncie obowiązu- 
^cego systemu prawnego. Pierwsza z nich ma charakter bardziej systemowy, jak 
Sierdziłby wielokrotnie powoływany J.S. Langrod, „dla «elegancji» cywilistycz- 
h6go myślenia wystarczający”. Jest ona również bliższa legalistycznemu modelo-

Porządku prawnego, nie stara się bowiem doprowadzić do wyraźnego stwier- 
j^enia, że możliwe jest działanie administracji bez żadnej podstawy prawnej. 
r°buje rozstrzygnąć problem legalności działania na gruncie hierarchii norm 

Swnych. Taką taktykę przyjmuje Trybunał Konstytucyjny, który stwierdza 
^obowiązywanie przepisów niezgodnych z zasadami konstytucyjnymi311.

Koncepcja legalnej nielegalności zakłada wprost dopuszczalność działania 
^legalnego i, mimo małej metodologicznej atrakcyjności, jest chyba bliższa 

^eczywistości312. Przyznaję bowiem, jakkolwiek byłoby to niepopularne, że 
Pewnych szczególnych wypadkach „administrator ma - z konieczności - 
utknięciu z życiem, władzę pretora rzymskiego (adiuvendi, vel supplendi, vel 

Q°rrigendi iuris civilis gratia, propter ultimatem publicam.)”313.

3.7. RODZAJE PRAWNYCH FORM DZIAŁANIA 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Legalna definicja prawnej formy działania administracji nie istnieje. Jest to 
°wiem pojęcie prawnicze, a jego treść ustala doktryna. Biorąc pod uwagę, iż 
’ładnienie to ma istotne, ale jednak techniczne znaczenie dla niniejszych roz
dań, można przyjąć klasyczną już definicję sformułowaną przez J. Starościa- 

Stwierdził on, że pod pojęciem „prawna forma działania administracji” na
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leży rozumieć prawnie określony typ konkretnej czynności organu administra' 
cyjnego. Niezależnie od tego, w jakim zakresie działania administracji czynn0' 
ści te występują oraz niezależnie od tego, czy i jak czynności te są powiązane314*

314 Por. J. Starościak, Prawne formy i metody..., s. 40.
315 Por. W.L. Jaworski, Nauka..., s. 71.
316 Por. K.W. Kumaniecki, Akt..., s. 8 i n.
317 Por. S. Kasznica, Polskie..., s. 112. e
3,8 Przeglądu praktycznie wszystkich koncepcji zaproponowanych w doktrynie dokor*

W. Chróścielewski (Akt..., s. 51 i n.) oraz M. Stahl, Prawne formy działania administracji publ‘ 
nej [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szalo",s^ 
M. Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warsz0 
2002, s. 349-352.

319 Regulowane przez przepisy prawa cywilnego. Wobec pojawienia się w polskim systemie pr0. 
nym nowej instytucji umów administracyjnych, kategoria ta zasługuje na wyodrębnienie. N0* 
zauważyć jednak, że żaden przepis prawa pozytywnego nie upoważnia administracji do zawiei*0 
umów administracyjnych w czasie klęski żywiołowej.

320 Por. J. Starościak, Prawo..., s. 227.
321 Por. J. Zaborowski, Prawne..., s. 18.

Dużo bardziej skomplikowany jest problem klasyfikacji prawnych for1” 
działania administracji publicznej. Począwszy od K.W. Kumanieckiego i W-k; 
Jaworskiego, polska doktryna prawa administracyjnego usiłowała nazw3° 
i wyróżnić poszczególne formy działania właściwe administracji. W.L. Jaworsk1 
przyjmował, że praktycznie każdy objaw woli administracji jest aktem admin1’ 
stracyjnym315. K.W. Kumaniecki, analizując dorobek nauki austriackiej, pr°‘ 
bował wyróżniać rozmaite rodzaje aktów administracyjnych316. Faktem jest, 
doktryna przedwojenna nie zajmowała się bliżej klasyfikacją form działam3* 
Ograniczano się tylko do rozróżnienia czynności prawych i faktycznych. W r3' 
mach czynności prawnych wyróżniano akty generalne i indywidualne. A w r3’ 
mach tych ostatnich - zarządzenia i orzeczenia317. Rozwój prawa pozytywne#0 
spowodował, że podział ten stał się niewystarczający. W doktrynie do dnia dz1' 
siejszego trwa dyskusja na temat klasyfikacji form działania. Problem teJ1 
w zasadzie znajduje się jednak poza zakresem niniejszych rozważań318. Z poW° 
dów określonych we wstępie do niniejszych rozważań, za najbardziej przydam3 
przyjmuje się typologię form działania opracowaną przez J. Starościaka, który 
wyróżnia:

• akty normatywne,
• akty administracyjne,
• porozumienia administracyjne,
• umowy319,
• działalność społeczno-organizatorska,
• czynności materialno-techniczne320.
Odnosząc przedstawiony podział do policji jako części administracji, nale^ 

zauważyć, że ze względu na specyfikę tej sfery możliwe jest wyróżnienie dwo° 
grup form (środków) działania. Grupa pierwsza obejmuje środki działania wl3 
ściwe wszystkim organom administracji publicznej. W doktrynie zapropono^3, 
no dla nich określenie - „ogólne”321. Do grupy drugiej należy zakwalifikoW30 
formy działania właściwe wyłącznie policji administracyjnej. Do grupy tej za* 1 
cza się następujące formy władcze:

• przepisy porządkowe,
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akty administracyjne generalne o charakterze policyjnym, 
rozkazy policyjne (nakazy i zakazy policyjne), 
pozwolenia policyjne, 
przymus policyjny,
kary policyjne322.•

Trzeba jednak zauważyć, że katalog ten nie ma charakteru wyczerpującego, 
szczególności istnieją policyjne akty normatywne, które nie mogą być za

kwalifikowane do grupy przepisów porządkowych. Ponadto, każda ze specyficz
nych form działania policji administracyjnej jest zawsze jedną z form „ogól
nych”. Ponieważ mnożenie bytów ponad konieczną potrzebę nie ma uzasadnie- 

dalsze rozważania będą odnosiły się do poszczególnych rodzajów form 
Pałania administracji zaproponowanych przez J. Starościaka.

Należy natomiast podnieść, że dokonany w pkt. 1.4 podział klęsk żywioło
wych na „zwykłe” i uzasadniające wprowadzenie stanu nadzwyczajnego powo
je pewne skomplikowanie dalszej analizy. W stanie klęski żywiołowej znajdą 
°wiem zastosowanie zarówno formy „ogólne” (w niektórych przypadkach 

pienione przez przepisy ustawy o stanie klęski żywiołowej), jak i formy wła- 
tylko dla tej sytuacji. Wspomniana ustawa nie wprowadza jednak żad- 

ych form, które nie mieściłyby się w katalogu J. Starościaka, dlatego poniższe 
°2Ważania za podstawę przyjmą charakterystykę tych „ogólnych” form, ze 
skazaniem na specyfikę wynikającą ze stanu nadzwyczajnego.





Rozdział 4

AKTY NORMATYWNE JAKO FORMA DZIAŁANIA 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

W CZASIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

i Wydawanie aktów normatywnych jest jedną z najstarszych i najbardziej 
asycznych form działania administracji publicznej1. Historycznie rzecz biorąc, 

5 czasów państwa prawnego, akty normatywne administracji, tradycyjnie 
Wzywane rozporządzeniami, stanowiły największą część systemu źródeł prawa 
a^iinistracyjnego2. Jednocześnie możliwość tworzenia przez administrację 
a°liczną źródeł prawa, na podstawie których ta sama administracja podejmo

wała inne działania, jest powszechnie uznane za fenomen właściwy wyłącznie 
(.aMi administracyjnemu3. Zresztą, dwoistość natury aktu normatywnego 
^r°dło prawa i zarazem przejaw działania administracji)4 prowadzi do licznych 
^dności związanych z charakterystyką tej formy działania. W doktrynie pod- 

się nawet, że z tego powodu nie każdy akt normatywny administracji może 
Vc Uznany za formę działania, ponieważ akty będące źródłami prawa są formą 
^konywania ustaw, a nie formą działania administracji5.

s Istnieje co najmniej pięć powodów uzasadniających upoważnienie admini- 
s/acji publicznej do stanowienia aktów normatywnych. Po pierwsze, admini- 
. acja działa prościej i szybciej niż ustawodawca. A zatem, łatwiej może re- 
g0Wać na zjawiska, które wymagały natychmiastowej regulacji. Po drugie, 
^rodze aktów normatywnych administracji łatwiej uwzględniać specyfikę 
^szczególnych grup adresatów norm prawnych. Po trzecie, dzięki działalności 
^rihotwórczej, możliwe jest odciążenie aktów ustawodawczych od konieczności 

C2egółowej i technicznej regulacji poszczególnych zagadnień. Po czwarte

ror. M. Kulesza, Przepisy administracyjne w „zamkniętym systemie źródeł prawa” Uzasadnię- 
°Pinii, Samorząd Terytorialny 2000, nr 9, s. 25-26, J. Stelmasiak, Źródła prawa administracyj- 

1)®° w okresie transformacji ustrojowej w Polsce [w:] Administracja i prawo administracyjne 
trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000, s. 435.
m.in. F. Longchamps, O źródłach prawa administracyjnego [w:] Studia z zakresu prawa 

f ^lustracyjnego ku czci Prof, dra Mariana Zimmermanna, Warszawa-Poznań 1973, s. 98, 
s . '•ta [w:] J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 1984, 
s(0 ’ 8. Kasznica, Polskie..., s. 29, J. Boć, Obywatel..., s. 91, P. Lisowski, Akty prawa miejscowego 

^yPńone przez organy powiatu [w:] J. Boć (red.), Powiat, Kolonia Limited 2001, s. 80.
°f. J.S. Langrod, Instytucje.., s. 231-233, D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialne- 

ś bydgoszcz-Kraków 2003, s. 81 i cyt. tam literatura.
8 Or- F. Longchamps, O źródłach..., s. 99.

«ty ’a możliwość przyjęcia takiego stanowiska wskazuje A. Blaś, Prawne formy działania admini- 
publicznej [w:] J. Boć (red.), Prawo..., s. 338.
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wreszcie, administracja publiczna posiadała większe kwalifikacje do reguła6}1 
owych zagadnień technicznych6 8. Po piąte, bez tej formy działania organy adn11 * * * *' 
nistracyjne nie byłyby w stanie wykonywać efektywnie swoich zadań’. & 
prawda, w większości przypadków administracja mogłaby osiągnąć podoł”16 
rezultaty, wydając zamiast jednego aktu normatywnego wiele aktów indywid^ 
alnych, ale oznaczałoby to przede wszystkim marnotrawstwo sił i środko'*  
Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do klęski żywiołowej. W takim prZ^ 
padku praktycznie wykluczone jest stanowienie prawa w formie ustawy. 
nieczne jest zdanie się na administrację.

6 Por. S. Kasznica, Polskie..., s. 30. H. Starczewski, J. Świątkiewicz, Terenowe akty normaiy1^
w PRL, Warszawa 1979, s. 10, 13. Szerzej na temat przyczyn powierzenia kompetencji prawot"f 
czych poszczególnym organom administracji publicznej zob. D. Dąbek, Prawo..., s. 85 i n. j,

7 Por. E. Iserzon, Zakres prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa. Nowe Prawo 1964, nf 
s. 125, M. Kulesza, Przepisy..., s. 21.

8 Por. J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jag70*
skiego CLXXXVII Prace Prawnicze, z. 34, Kraków 1968, s. 100. $

9 Por. m.in. Z. Ziembiński, Teoria prawa, Poznań 1978, s. 22, tegoż autora Akt normatyu”1? 
akt prawotwórczy, „Państwo i Prawo” 1993, nr 11-12, s. 96 i n., M. Kulesza, Przepisy..., s. 3, 0 j 
czenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 1992 r., sygn. U 6/92, publ. OTK 1992, ni
poz. 13. y.

10 Por. H. Starczewski, J. Świątkiewicz, Terenowe..., s. 31. Ten element nie zawsze był bezsp77 .
G. Jellinek zaliczał bowiem do normatywnych aktów wewnętrznych akty, w których władza j.
kowala społeczności za udział w uroczystościach państwowych (tzw. Publikum gerichteten Ve f.
nungen unverbindlichen Inhalts). Por. G. Jellinek, Gesetz und Verordnung. Staatsrechtliche V
Buchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage, Aachen 1964 (r"eP
wydania Freiburg 1887), s. 388.

Analizując prawo powszechnie obowiązujące, należy dojść do wniosku, 
ustawodawca upoważnia organy administracji publicznej do podejmowani 
działań w czasie klęski żywiołowej na co najmniej kilka sposobów. Dla PrZ® 
prowadzenia charakterystyki tych upoważnień i aktów wydanych na ich P°° 
stawie, konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „akt normatywny” oraz przeds^ 
wienie dokonywanych w doktrynie klasyfikacji. Na tej podstawie możliwe W 
dzie wskazanie poszczególnych aktów normatywnych, poprzez pryzmat prze 
sianek ich wydania oraz dopuszczalnego zakresu regulacji.

4.1. KONSTRUKCJA PRAWNA AKTÓW NORMATYWNYCH 
WYDAWANYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Pojęcie aktu normatywnego należy do jednego z najbardziej spornych w doktr^ 
nie prawa publicznego od wielu lat. Spór ten stał się szczególnie ożywiony P 
wejściu w życie Konstytucji RP9. Bezsporne jest jedynie to, że akt normaty"'11 
musi określać uprawnienia i obowiązki adresatów10. .

Pozostałe kwestie: kryteria wyróżnienia aktu normatywnego, relacja 
„akt normatywny”, „akt generalny”; „akt normatywny”, „źródło prawa” dzie 
przedstawicieli doktryny w sposób zasadniczy.

Wśród mnogości proponowanych definicji można wyróżnić kilka grup poSin 
dów.
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Według pierwszego z nich, za akt normatywny administracji należy uznać te 
*ty jednostronne administracji publicznej, które skierowane są do niewskaza- 

*e6o konkretnie kręgu osób (użycie sformułowania „każdy, kto...”)11. Kryterium 
było stosowane jako podstawowy sposób odróżnienia aktów normatywnych 
aktów indywidualnych12.

h p r
ski - Starościak, Prawne formy działania administracji. Warszawa 1957, s. 75, H. Starczew- 

Świątkiewicz, Terenowe..., s. 30.
N>r. J. Starościak, Prawo administracyjne. Warszawa 1969, s. 236 i 238 cyt. za J. Zaborowski, 

<^ne■•., s. 31 oraz J. Starościak, Prawne formy działania..., s. 75.
m p

°r. M. Zimmermann, Formy..., s. 325.
! P°r. H. Rot, Akty normatywne rad narodowych i ich prezydiów, Warszawa 1962, s. 25-26. 

jr- tym miejscu pojawia się zresztą kolejna płaszczyzna sporu - czy każdy akt normatywny jest 
i9 p1® Prawa?

“°r. F. Longchamps, Założenia nauki administracji, Acta Universitas Wratislaviensis No 1153, 
’*0 CLXXXVII, Wroclaw 1994, s. 173.
18 °r- J. Zaborowski, Prawne..., s. 33.
19 Or- F. Longchamps, Założenia..., s. 174.

°r. F. Longchamps, Założenia..., s. 175.
r- D. Dąbek, Prawo..., s. 35 i cyt. tam literatura, W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiolo-

4? akamycze 2002, s. 178, J. Stelmasiak, Źródła..., s. 435, J. Boć, Obywatel..., s. 100, Z. Kmieciak,
k, &eneralne organów administracji w zarządzaniu gospodarką państwową, cz. I, Organizacja - 

dy - Techniki 1987, nr 3, s. 12, J. Zaborowski, Prawne..., s. 29.

Niektórzy autorzy, podzielając przekonanie o generalności aktu normatyw
no, stwierdzają dodatkowo, że zadaniem tej formy działania administracji 

precyzowanie i wprowadzenie w życie ustawy13.
Poglądy te były jednak w doktrynie krytykowane. Wskazywano, że koniecz- 

•e jest odrzucenie „podmiotowego” kryterium generalności14. Podnoszono, że 
‘ttieją akty skierowane do indywidualnego adresata, które są źródłami prawa, 
^tem aktami normatywnymi15. Jak pisał F. Longchamps, „takie akty trądy- 

yjna systematyka tłumaczy jako „wyjątkowe” (jeżeli wyjątkowość może coś 
^hiaczyć, gdy idzie o zakres pojęć klasowych) i zalicza je do aktów ustawo- 
JJWczych tylko w znaczeniu formalnym”16 *. Z drugiej strony, istnieją również 
*d;y adresowane do generalnie określonego adresata, które nie są aktami nor- 

. ^tywnymi. Taki charakter ma, na przykład, nakaz opuszczenia zbiegowiska. 
. resatem tego aktu jest każdy, kto w zbiegowisku uczestniczy. Jednocześnie 

^Uznaje się w doktrynie działania takiego za stanowienie aktu normatywne-
• Inny przykład podaję F. Longchamps: „(...) weźmy różne zarządzenia tzw. 

rządkowe, formułowane w sposób typowo powszechny. Czemu nie zaliczać ich 
Prawodawstwa, jeśli znamieniem ma być powszechność wypowiedzi? Dlacze- 
/alicza się do aktów jednostkowych to, że powiatowa władza drogowa naka- 

t Je objazd jakiegoś odcinka drogi? Przecież powinność objeżdżania stosuje się 
Ha przyszłość i do różnych nieprzewidzianych ludzi...”18. W konsekwencji 
eży dojść do przekonania, że „powszechność wypowiedzi nie nadaje się jako 

^yterium do teoretycznego wyodrębnienia prawodawstwa, bo prowadzi do roz-
"^ęku z potoczną oczywistością i prostym rozsądkiem”19.
Druga grupa poglądów, najliczniej reprezentowana, przyjmuje, że akt nor- 

ątVwny to akt zawierający normy generalne i abstrakcyjne, czyli normy, któ- 
: cb adresat jest określony na podstawie cech ogólnych i których przedmiotem 

t Pewien typ zachowania (nakaz, zakaz lub uprawnienie)20 * * *. Abstrakcyjność 
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oznacza tu powtarzalność21 w tym sensie, że akt może być stosowany wielokrot 
nie, nie konsumuje się w wyniku jednokrotnego zastosowania22.

24 Por. np. H. Rot, Akty..., s. 32.
25 Wątpliwości wzbudza zaliczanie do kategorii aktów generalnych interpretacji (urzędowy^ j

formacji) na temat stosowania prawa. Nie bardzo wiadomo bowiem, gdzie w takiej interpretacją^, 
informacji, np. na temat wykazu obowiązujących przepisów, występuje element wladczosci-
miennie W. Chróścielewski, Akt..., s. 105 i n.

Również w tym przypadku pojawiają się zarzuty niezupełności definicJ1 
Ograniczanie pojęcia „akt normatywny” wyłącznie do aktów abstrakcyj°° 
-generalnych jest nieuzasadnione. Istnieją bowiem takie akty normatyw^6 
które są generalne, ale nie są abstrakcyjne. Innymi słowy, system prawa 
akty, które określają adresata w sposób generalny, ale jednocześnie konkret? 
zują jego uprawnienie lub obowiązek. Przykładem aktu generalno-konkretne#0 
jest zarządzenie ewakuacji23. Można powiedzieć nawet więcej - takiemu roz0 
mieniu aktu normatywnego sprzeciwiają się przynajmniej niektóre przep'5' 
prawa powszechnie obowiązującego. Dla przykładu, wszystkie ograniczeń 
z art. 21 ust. 1 SKŻU mogą być wprowadzone zarówno w drodze aktu indywń 
alnego - decyzji, jak i w drodze aktu normatywnego — zarządzenia wójta (sta00 
sty) oraz rozporządzenia wojewody. Skoro zatem ustawodawca dopuszcza ta^ 
sytuację, nie można uznać, że przedstawione wyżej kryteria prowadzą do 0 
różnienia aktu normatywnego od innych form działania administracji publicznej

Do obydwu z zaprezentowanych wyżej grup poglądów nawiązują ci prze 
stawiciele doktryny, którzy odróżniają akt normatywny od aktu generalnej 
Na marginesie zważyć należy, że przedstawiciele zarówno pierwszej, J° 
i drugiej grupy poglądów te dwie kategorie utożsamiają24.

Reprezentanci trzeciej grupy uznają, że aktem generalnym (administrań 
nym) jest, wydany przez organ administracji publicznej na podstawie przepis0' 
prawa, akt o charakterze ogólnym i władczym, który zawiera w swej treści °° 
we normy prawne lub dokonuje interpretacji norm już wcześniej ustano"'10 
nych, a niekiedy zawiera jedynie urzędowe informacje rzutujące na proces st° 
sowania prawa25. Akt ten najczęściej będzie aktem abstrakcyjnym, niek011 
sumującym się przez jednorazowe zastosowanie, ale nie jest to warunek sl 
qua non jego określenia26. W konsekwencji, wśród aktów generalnych nale ■ 
wyróżnić akty o charakterze normatywnym i nienormatywnym.

Również ta definicja (w zakresie, w jakim dotyczy normatywnych aktów 
neralnych) nie jest zadawalająca. W gruncie rzeczy ogranicza się bowien1,,. 
uznania, iż jedyną cechą wyróżniającą akt normatywny jest jego „ogólnoS0 
A to po prostu powrót do pierwszego z zaprezentowanych określeń.

Czwarta grupa poglądów, zresztą również utożsamiająca akt normaty"' 
z generalnym, widzi kryterium wyróżnienia w mechanizmie powstawania ak 
Stwierdza się więc, że akt generalny to zbiór przepisów prawa powstań^ 
w procesie stanowienia prawa27. Natomiast akt indywidualny to akt stosowa0 

21 H. Rot uważa, że powtarzalność to część generalności. Por. H. Rot, Akty..., s. 27.
22 Por. postanowienie TK z 6 grudnia 1994 r., sygn. U 5/94, OTK 1995, nr 3, poz. 17.
23 Por. H. Starczewski, J. Świątkiewicz, Terenowe..., s. 29.

26 Por. W. Chróścielewski, Akt..., s. 105. „0
27 Por. Z. Rybicki, Prawne formy działania administracji [w:] Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys P' 

administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1984, s. 123.
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Drawa. Akt stosowania nie tworzy powinności, ale aktualizuje obowiązki sfor
mułowane w ustawie, poprzez autorytatywne stwierdzenie, że wystąpiły prze
toki faktyczne zastosowania normy ustawowej28. Innymi słowy, akt stosowa- 

prawa „jest czynnością zbliżającą normę prawną do sfery rzeczywistości, 
taki jest już tylko stosowaniem prawa w tym znaczeniu, że nie może być 

Odstawą do dalszych działań normodawczych”29. A zatem, a contrario, akt 
Ornatywny zawiera normy mniej lub bardziej szczegółowe, ale dające jeszcze 
^dstawę do stosowania norm konkretnych30. Jak jednak zauważa się w dok- 
tynie, wyraźnej granicy pomiędzy stanowieniem a stosowaniem norm praw
ach nie da się nigdy w sposób absolutny wytyczyć31. Znów można odwołać się 
0 art. 21 SKŻU. Czym różni się wydanie decyzji o ewakuacji jednostki i wyda- 

zarządzenia o ewakuacji mieszkańców jednej miejscowości? Czy rzeczywi- 
Sc'e można przyjąć, że w tym pierwszym przypadku organ stosował prawo, 
ą ty drugim je stanowił? Pogląd taki jest nieuzasadniony.

ty 8 Por. S. Wronkowska, Tezy referatu [w:] Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, 
^rszawa, sierpień 1999 r., s. 59.

Por. H. Rot, K. Siarkiewicz, Działania normodawcze rad narodowych i ich organów, Warszawa 
?°. s. 131.

"or. A. Podgorecki, Założenia polityki prawa. Warszawa 1957, s. 5 cyt. za J. Zaborowski, 
¡^ne..., s. 29, S. Piątek, Prawne..., s. 127.

Ig. Por. K. Opałek, Praworządność [w:] Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Warszawa 
J*« s. 131 cyt. za J. Zaborowski, Prawne..., s. 29.
3j Por. M. Kulesza, Przepisy..., s. 9.

k Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne formy działania administracji [w:] M. Wierz- 
tj ski (red.), Prawo administracyjne. Warszawa 2000, s. 291, 295. Okazuje się, że jeśli chodzi 

drogowy, w doktrynie istnieje duża różnica poglądów. Jedni uważają, że problematykę tę 
ezy rozpatrywać na gruncie stanowienia prawa (por. J. Zaborowski, Prawne..., s. 29). Inni uwa- 

że znaki te są aktami administracyjnymi (por. J. Filipek, Przepisy..., passim) mimo że, aby 
111 drogowe mogły być skutecznym narzędziem, konieczna jest dalsza konkretyzacja normy 

Sjy'v*lei polegająca na wyrażaniu woli uprawnionego organu co do lokalizacji tych środków. Pierw- 
d Powojenny polski podręcznik prawa komunikacyjnego (W. Namysłowskiego) nazywa znaki 

PrzeP'sarn‘ obrazowymi i uznaje, że są one tylko zewnętrzną formą normy o charakterze 
palnym (por. H. Starczewski, J. Swiątkiewicz, Terenowe..., s. 56-57).
i5 ^or. dla przykładu J. Borkowski, Prawo administracyjne, Warszawa 1975, s. 73.

"Dak W. Chróścielewski, Akt.., s. 5.

W doktrynie został również zaprezentowany pogląd, nawiązujący do drugiego 
tyyżej przedstawionych stanowisk, zgodnie z którym akt normatywny to tylko 
rhiinus technicus na określenie każdej formy działania władz, która zawiera 

''^żące adresatów normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, niezależ- 
16 od tego, czy jest to akt stanowienia prawa, czy akt stosowania prawa32.

Wreszcie, do przyjęcia możliwe jest stanowisko, zgodnie z którym istnieje 
trzeba wyróżnienia kategorii pośredniej pomiędzy aktami normatywnymi 
aktami indywidualnymi. Do owej pośredniej kategorii zaliczyć należy, na 
Wykład, zarządzenie ewakuacyjne lub znaki drogowe33.

Definiując kategorię pośrednią, należy wyjść od pojęcia aktu indywidualne- 
Jego podstawową cechę stanowi tzw. podwójna konkretność - adresata 

Przedmiotu (uprawnienia lub obowiązku)34. W konsekwencji, na zasadzie an- 
l")omii indywidualność-generalność, można za akt generalny uznać taki akt, 
litego krąg adresatów nie jest imiennie oznaczony, a przedmiotem nie są 
°Ukretne prawa i obowiązki adresatów35. Jednak, takie ujęcie generalności nie 
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jest prawidłowe z punktu widzenia zasad logiki formalnej. Jeżeli bowie”1 
uznać, że akt indywidualny to akt posiadający skonkretyzowanego adresat 
i skonkretyzowany przedmiot (prawa i obowiązki adresata), i że akt generała) 
ma być przeciwieństwem aktu indywidualnego, należy ten ostatni zdefiniowac 
jako akt posiadający nieskonkretyzowanego adresata lub nieskonkretyzowaa) 
przedmiot. A zatem, za akt generalny należy, oprócz aktu o nieskonkretyzoW3' 
nym adresacie i przedmiocie, uznać również akt posiadający skonkretyzować' 
przedmiot, a nieskonkretyzowanego adresata36. Trzecia kategoria, zawierają”3 
akty o nieskonkretyzowanym przedmiocie i skonkretyzowanym adresacie, 
daje się pusta37.

36 Por. J. Filipek, Administracja..., s. 47.
37 Por. M. Smaga, Generalne akty administracyjne regulujące prawa i obowiązki użytkou^ 

drogi publicznej (znaki drogowe) - wybrane zagadnienia [w:] I. Skrzydlo-Niżnik, P.
D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileusz01 
Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 637. $

3B Por. J. Filipek, Podział na indywidualne i generalne akty administracyjne [w:] Adminislr°! . 
publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z 
Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 188.

39 Por. W. Chróścielewski, Akt..., s. 102.
40 Por. J. Filipek, Podział..., s. 188.
41 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 132.

Jeżeli zatem przyjąć, że akt, którego adresat i przedmiot są nieskonkrety2” 
wane, zawierający normy generalne i abstrakcyjne, to akt normatywny (w di11 
gim z opisanych tu znaczeń), należy uznać, że kategorią pośrednią obejmuje sli 
wyłącznie akty o skonkretyzowanym uprawnieniu lub obowiązku i nieskonkretJ' 
zowanym adresacie. W doktrynie akty te nazwano aktami administracyjny1”1 
generalnymi38. A zatem, akt administracyjny generalny to akt, który, choć 
dawany na podstawie wyraźnego upoważnienia39, zawartego w normach pra"'3 
przedmiotowego, nie wprowadza do porządku prawnego elementów tego pra"'3 
(jest aktem stosowania prawa, a nie jego stanowienia). Określenie praw lub ob° 
wiązków adresata zostało bowiem w sposób ostateczny i wyczerpujący dokonaj 
w normie prawnej. Oznacza to, że również w przypadku aktów administracji 
nych generalnych nie istnieje etap jurysdykcji w znaczeniu przyjętym dla akta" 
indywidualnych40. Jedyna konkretyzacja, jaka musi być dokonana w tym prZ- 
padku, to konkretyzacja adresata, która zapewni faktyczne wywarcie skutk” 
prawnego związanego z aktem.

Akt generalny zawsze stwarza nowy stan faktyczny, który jest przeciwie” 
stwem stanu uzasadniającego wydanie aktu41. Innymi słowy, celem aktu adfl” 
nistracyjnego generalnego jest zlikwidowanie stanu faktycznego, który istn1” 
w chwili jego wydania, a ściślej mówiąc, w chwili uzyskania przez akt 
wiążącej. Chodzi bowiem o to, iż akty administracyjne generalne odnoszą s f 
zarówno do zindywidualizowanego stanu faktycznego, w którym konkret^ 
adresat może znaleźć się tylko jeden raz lub wiele razy, jak również do stać 
faktycznego, który nie istnieje w chwili wydania aktu, to znaczy, w który1 
jeszcze żaden z ewentualnych adresatów się nie znalazł. W zależności od ko” 
kretnego adresata, różny jest moment początkowy związania treścią ak 
(z chwilą wydania aktu prawa i obowiązki nabierają tylko „swoiście normatyw 
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*J6Eo charakteru”)42. W przypadku adresatów, którzy znajdują się w chwili wy- 
a^ia aktu w stanie faktycznym będącym jego przesłanką, akt ten wiąże od 
ftwili wydania. Natomiast w przypadku adresatów, którzy znaleźli się w przed
miotowym stanie faktycznym w okresie obowiązywania aktu, decyduje moment 
iszczenia się stanu faktycznego43. Z chwilą stwierdzenia zastosowania aktu 
feralnego do konkretnego adresata, osoba ta znajdzie się w identycznej sytu- 

prawnej, jak adresat indywidualnego aktu administracyjnego44.
. Okres wiązania wyznacza albo sam akt, albo przepis prawa, albo też wyda- 

kolejnego aktu tej samej lub wyższej rangi, przez ten sam lub wyższego 
sm>Pnia organ, który uchyla lub zmienia akt obowiązujący45. W odniesieniu do 
^tów administracyjnych generalnych nie może być bowiem mowy o trwałości46.

Należy zatem uznać, że akt generalny jest zbliżony do aktu normatywnego 
drugim opisanym tu znaczeniu, ale nie jest identyczny. Co prawda, jest skiero- 
atty do większej grupy osób określonych cechami abstrakcyjnymi47, ale nie jest 

^stawiony na rozgraniczenie praw i obowiązków administracji publicznej oraz 
J^esatów jej działań. Służy wyłącznie realizacji zadań administracji i, co należy 

^kreślić, nie wnosi niczego nowego do porządku prawa przedmiotowego48.
Biorąc pod uwagę wszystkie opisane wyżej propozycje definicji, kształtuje 
Przekonanie, że praktycznie żadna z nich nie jest zadowalająca. Obojętnie 

k°"dem, którą definicję przyjmuje się, zawsze pojawią się przypadki, które nie 
I^ą się mieściły w jej zakresie. Z tego też powodu, kierując się poglądem 

’ Bzumy (wyrażonym w odniesieniu do analogicznego problemu w zakresie 
stawodawstwa), zgodnie z którym „czy parlament zajmie się w ustawach nor- 

^aftii ogólnemi czy szczegółowemi, indywidualnemi, czy akt prawodawczy, jaki 
f^chodzi z jego warsztatu jest ustawą materjalną czy tylko formalną, to są 

eczy posiadające być może znaczenie, ale nie pierwszorzędne, nie najistotniej- 
e 49 uznaję, że akt normatywny to termin techniczny oznaczający formę 

piania administracji publicznej skierowaną do nieokreślonego kręgu adresa- 
t A zatem przyjmuję, że aktem normatywnym może być zarówno akt gene-

Po-abstrakcyjny, jak również akt tylko generalny. Takie stanowisko zajmuję 
^^cznie z jednego powodu. Otóż niezależnie od ustaleń teoretycznych, nie 

pomijać przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Przepisy te nie 
tysze uzależniają formę danego aktu od stopnia jego indywidualizacji (kon- 

d^tyzacji)50. Biorąc pod uwagę cele, dla jakich niniejsze rozważania są prowa- 
po°Pe, uznaję, że dla analizy poszczególnych rozwiązań prawnopozytywnych, 
? tyyższe rozumienie aktu normatywnego będzie najbardziej użyteczne. Oka- 
k się bowiem, że dla ustawodawcy praktycznie żadnego znaczenia nie ma

<2 p
ski r°r' Fil>Pek, Przepisy i działania bezpośrednio zobowiązujące w ruchu drogowym, Krakow- 

Studia Prawnicze Rok IV - 1971, s. 17.
M P°r. J. Filipek, Przepisy..., s. 17.
<sp r' Filipek, Przepisy..., s. 18.
^^or. W. Chróścielewski, Akt..., s. 93.
(,£°r. J. Filipek, Podział..., s. 189.

s, j^Or- J- Filipek [w:] J. Filipek, S. Waltoś, Postępowanie przed organami państwa, Kraków 1979,

,>h°r' Filipek, Prawo..., cz. II, s. 103.
Sd °r- I. Czuma, Absolutyzm..., s. 78.

Ig. *“r. M Zimmermann, Administracyjne akty prawne rad narodowych, Zeszyty Naukowe UAM 
' Prawo, nr 6, z. 99, s. 104.
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treść aktu, na co wskazuje powołany już art. 21 SKŻU. Decydujące znaczę* 1*6 

stytucji PRL, Warszawa 1954, t. II, s. 240 i n.
52 Por. M. Kulesza, Przepisy..., s. 9.
53 Por. J. Lang, Źródła prawa administracyjnego [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo adminlS 

cyjne, Warszawa 2000, s. 30, M. Kulesza, Przepisy..., s. 9.
54 Por. M. Kulesza, Przepisy..., s. 26.
55 Tak K. Dzialocha, Rozdział III: Źródła prawa [w:] L. Garlicki (red.) Konstytucja Rzeczyp 

tej Polskiej, Komentarz, Tom I, Wydawnictwa Sejmowe, Warszawa 1999, s. 4-5 cyt. za M. Ku- 
Przepisy..., s. 10.

56 Por. M. Kulesza, Przepisy..., s. 11.
57 Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 117.
58 Por. A. Balaban, Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące [w:] M. Granat (red.), 

źródeł prawa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Lublin 2000, s. 66.

ma forma, rozumiana jako normatywnie określony rodzaj aktu. Przyjmuję je, 
nak, że z punktu widzenia teoretycznego, akt normatywny jest aktem genera1'
no-abstrakcyjnym, natomiast akt generalny - aktem generalno-konkretnym-

Powyższe założenie nie rozwiązuje jednak problemu relacji pojęć „akt n°r’ 
matywny” - „źródło prawa”. W doktrynie zaprezentowano stanowisko, zgodn>e 
z którym każdy akt normatywny ma dwie zasadnicze cechy - jest generał* 1^ 
i stanowi źródło prawa51. Przedstawiono również stanowisko przeciwne, zg°'
nie z którym źródło prawa (przynajmniej w znaczeniu konstytucyjnym) to p°J6 
cie węższe* 52.

Pojawia się zatem konieczność zdefiniowania pojęcia „źródła prawa”. Mo?113 
przyjąć, że określenie to oznacza akt stanowienia prawa, czyli tworzenie prze 
pisów prawnych, na podstawie których można zbudować abstrakcyjną i ogól113 
normę prawną53.

M. Kulesza podnosi, że należy odróżnić tzw. prawodawstwo delegowane a
ministracji publicznej (rozporządzenia prawne) od kompetencji do stanowię* 1*6 
innych aktów normatywnych54. Powołując się na przedstawicieli doktryny Pr6 
wa konstytucyjnego, stwierdza, że przepisy administracyjne z natury rzeczy fl,e 
należą do zakresu pojęcia prawa, lecz są aktami jego stosowania55. W konfi6 
kwencji dochodzi do wniosku, że rozdział III Konstytucji „Źródła prawa” w og01 
nie obejmuje problematyki przepisów administracyjnych56.

I nie chodzi nawet o to, że Konstytucja nie wyklucza całkowicie stanowię* 1 
— na podstawie upoważnień ustawowych - aktów normatywnych, niemający6 
charakteru powszechnie obowiązującego, ale ingerujących w sferę praw cZ 
wieka w odniesieniu do określonych kategorii osób, znajdujących się w szcze 
gólnych sytuacjach prawnych57 58. Idzie raczej o akty normatywne, które ni® 
źródłami prawa, ale powszechnie obowiązują.

stytucji widzimy i akceptujemy mnogość form działania administracji łącZ1 
z jej działaniami normodawczymi, nie uznajemy ich wszakże za prawodawst' 
Normodawstwo to ma często charakter „przedprawa” albo „prawa warunko7 
go”, nigdy wszakże mieć nie powinno charakteru bezwzględnie obowiązują*̂  
bo przesłoni i zastani nrawo ustawowe, znosząc bodźce skłaniaiace adminis4 
cję do 
czenie
prawa „ „ „ , >

Ko,rS1 F. Longchamps, Akt administracyjny w świetle Konstytucji PRL [w:] Zagadnienia prawne n
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Przewidywalności, obliczalności i równości w działaniu władzy59. Otwarcie ka- 
Mogu źródeł prawa (w znaczeniu przedmiotowym lub podmiotowym) prowa
dziłoby do arbitralności w stanowieniu tego prawa, oraz do „rozchwiania” sys- 
kftiu prawa, poprzez niedookreślenie relacji między typami aktów normatyw
ach i reguł rozstrzygania kolizji pomiędzy nimi60.

r°r. J. Łętowski, Prawodawstwo..., s. 32.
Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 roku, sygn. K 25/99, publ. 
2000, nr 5, poz. 141 z powołaniem na opinię ustanowionej w sprawie bieglej S. Wronkowskiej.

Por. J. Łętowski, Prawodawstwo..., s. 29.
Por. S. Biernat, Żródta prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zarys problematyki) [w:] 

^inistracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane zw. dr. hab. Janowi Szreniawskie- 
okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 62.

Borkowski, Głos w dyskusji [w:] Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warsza- 
’ s>erpień 1999 r., s. 102.

Nie sposób nie zauważyć, że powyższe argumenty są w gruncie rzeczy uza- 
Sadnione jedynie doświadczeniami historycznymi - praktyką przedkonstytu- 
cXJną, która dopuszczała stanowienie prawa w drodze tzw. uchwał samoist
nych, nieposiadających wyraźnej podstawy ustawowej. Naturalnie, absolutne 
żatiiknięcie katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego jest środkiem 
y^iemożliwienia takich praktyk. Pojawia się jednak problem dysfunkcjonalno- 
Sci tego rozwiązania. Ustrojodawca skorzystał niewątpliwie z najprostszego 
^związania. Niekoniecznie jednak rozwiązanie takie jest najlepsze. Wystar
ałoby bowiem ustalenie „hamulców” w konstrukcji „bardziej swobodnego” 
^awodawstwa administracyjnego, w konkretnych regulacjach ustawowych, 
donoszących się każdorazowo do określonego i konkretnego stanu rzeczy. Rolę 
'''''ych hamulców mogą również spełniać ogólne zasady prawa publicznego lub 
Zasady działania administracji61. Trzeba również pamiętać, że w innych syste- 
ltl9ch prawnych (co najmniej równie demokratycznych i legalistycznych) udział 
"Oadzy wykonawczej i administracji publicznej w tworzeniu prawa jest szerszy 
niż na gruncie polskiej Konstytucji62.

Powyższy pogląd jest tym bardziej uzasadniony, iż ten osobliwy strach przed 
^awodawstwem „bardziej swobodnym” (a nawet samoistnym), w tym po- 
. szechnie obowiązującymi aktami stosowania prawa w formach innych niż 
^dła prawa, dotyczy wyłącznie szczebla centralnego administracji publicznej, 

takich, zarówno ustrojodawca, jak i ustawodawca zwykły, nie ma już 
C °dniesieniu do aktów prawa miejscowego, które często posiadają wyłącznie 
.°rtHalną więź z przepisem ustawy, będącym podstawą ich wydania. Należy 
5ftak zauważyć, że obecnie przedstawiony problem traci nieco na znaczeniu, 
b°wiem ustawodawca zwykły z żelazną konsekwencją przestrzega wymogów 
tkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Pewne wąt
łości mogą powstawać tylko w przypadku aktów przedkonstytucyjnych.

, Odnosząc powyższe rozważania do relacji pojęć „źródło prawa” - „akt norma- 
ny” należy przede wszystkim pamiętać, że relacja ta dotyczy pojęć z różnych 

6h „Źródła prawa” to pojęcie normatywne, a formy działania (w tym akt nor- 
^atywny) to pojęcie doktrynalne63. W tej sytuacji przyjąć należy, że każde źró- 

? prawa jest aktem normatywnym (wątpliwości mogą dotyczyć zwyczajów 
^dzynarodowych i ewentualnie zbiorowych układów pracy). Zależność prze- 
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ciwna nie występuje. A zatem, należy zgodzić się z M. Kuleszą, iż źródła pra"^ 
są pojęciem węższym niż akt normatywny.

Dla prowadzenia dalszej analizy konieczne jest wyodrębnienie poszczeg01' 
nych grup aktów normatywnych. Rozróżnienie to64, dokonywane ze względu 110 
adresata, pozwala wskazać dwie, zasadniczo odmienne od siebie, grupy akt0"' 
normatywnych: akty wewnętrzne65, których adresatem są wyłącznie orga®' 
administracyjne i jednostki organizacyjne podporządkowane organowi wydaj® 
cemu dany akt oraz akty zewnętrzne66, skierowane do adresatów znajdujący®11 
się również poza administracją publiczną.

64 Por. F. Longchamps, O źródłach..., s. 102.
65 W klasycznej nauce niemieckiej nazywane Verwallungsverordnungen, w nauce polskiej ' 

rządzeniami administracyjnymi. Szerzej na ten temat por. J. Homplewicz, Zarządzenie adniinlS 
cyjne. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
lońskiego 1970, CCXXXIX, Prace Prawnicze, z. 47, passim.

“ W klasycznej nauce niemieckiej nazywane Rechtsuerordnungen. <]C
67 W monarchii konstytucyjnej uznawano, że zarządzenia administracyjne nie wymagają w 08 

jakiejkolwiek podstawy prawnej. Pogląd ten nie mógł się utrzymać w państwie prawnym.
68 Por. W. Chróścielewski, Akt..., s. 25.
69 Por. W. Jellinek, Verwaltungsrecht, s. 126. .cZ,
70 Por. H. Starczewski, J. Świątkiewicz, Terenowe..., s. 36-37 i cyt. tam literatura, J. Homp1®'* 

Zarządzenie..., s. 29.
71 Por. W. Jellinek, Verwallungsrecht, s. 127.
72 Zdaniem Otto Mayera, mają na celu „przemyślenie do końca woli ustawodawcy". Por. O- 

yer, Deutsches..., s. 84. W. Chróścielewski nazywa te akty aplikacyjno-wprowadzający®1- 
W. Chróścielewski, Akt..., s. 130.

73 Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 270.
74 W. Chróścielewski wyróżnia tzw. akty aplikacyjno-uzupelniające, które rozciągają PrzC1> 

ustawy na sytuacje nieuregulowane. Por. W. Chróścielewski, Akt..., s. 131.

Obecnie67 podstawowa różnica pomiędzy tymi dwiema grupami aktów n°r 
matywnych sprowadza się do charakteru ich podstawy prawnej68. Dla wydań10 
aktu wewnętrznego nie jest konieczne żadne szczególne upoważnienie usta'''0 
we69. Kompetencja do jego wydania wynika bowiem z faktu podporządkował110 
i przepisów określających ogólnie kompetencje (z przepisów organizacyjny®1 
i określonego ogólnie uprawnienia do kierowania działalnością organów niżsZe 
go stopnia)70. .

Inaczej jest z aktami zewnętrznymi. W państwie prawa zewnętrzna dział® 
ność normotwórcza administracji nie może mieć charakteru samoistnego. 
petencja do wydania aktu normatywnego zawsze bowiem musi wynik®® 
z przepisu ustawowego. Należy jednak pamiętać, iż kwestią odrębną jest eh® 
rakter i zakres owej podstawy. Zewnętrzne akty normatywne mogą bowiem W., 
wydawane zarówno na podstawie upoważnienia generalnego, jak i deleg®®^ 
ustawowej, czyli upoważnienia szczegółowego.

Z punktu widzenia charakteru podstawy prawnej, akty normatywne adi711 
nistracji dzieli się tradycyjnie na rozporządzenia wykonawcze (Ausführd^ 
sverordnung, gesetzvertretenden. Verordnungen71), mające za zadanie wykład11 
i wykonanie ustawy72 - wydawane na podstawie upoważnienia szczegółowe» 
oraz rozporządzenia twórcze (besonders ermächtig Verordnung), służące ® 
tyle wykonaniu ustawy, lecz raczej jej uzupełnieniu73 - wydawane na podsta^ 
upoważnienia generalnego74.
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Do kategorii rozporządzeń twórczych zaliczyć należy przede wszystkim75: 
^porządzenia policyjne (porządkowe, Polizeiuerordnungeri), „przy wydawaniu 
których ze względu na charakter i cel rozporządzenia władza jest związana 
ylko normą blankietową (z wyjątkiem sankcji, które reguluje z reguły sama 
bstawa z góry)”76. Rozporządzenia te „są wydawane w wyraźnie określonym 
^kresie, lecz w granicach ogólnego upoważnienia. Regulują samodzielnie okrę
żne stany faktyczne w sferze prawa powszechnie obowiązującego”77.

t klasycznej nauce prawa niemieckiego ustalił się z biegiem czasu pogląd, iż wyłącznie rozpo- 
J Lr n’a P°bcyjne mo84 być wydawane na podstawie generalnego upoważnienia ustawowego. Por. 
tjp ooiplewicz, Zarządzenie..., s. 30. Na podstawie tego typu upoważnienia wydawane są również 
г ' statuty jednostek samorządu terytorialnego. Historycznie rzecz ujmując, wynika to jednak 
Se Pełnie innego charakteru tych aktów, które mają być wyznacznikiem samodzielności jednostki 
zJbotządu terytorialnego. Por. m.in. A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. 
^a^nienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 157, D. Dąbek, Prawo..., s. 74 i n., J. Ja- 
(ц. ski, Przepisy porządkowe wojewody i gminy, Człowiek i Środowisko 1992, nr 1-2, s. 43 oraz 
nJ* *1, Wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 1994 r., sygn. SA/Wr 1240/94, publ. Wspól- 

1994, nr 44, s. 16.
Tak M. Zimmermann, Nauka..., s. 50. Por. również S. Kasznica, Polskie..., s. 31, J. Homple- 
Zarządzenie..., s. 30.

lą P°r. H. Rot, J. Grzegorczyk, Kształtowanie systemu prawa, t. I/II, Acta Universitatis Wratis-
*isis No 699, Prawo CXVIII, s. 123-124, H. Starczewski, J. Świątkiewicz, Terenowe..., s. 52.

ty Р°г- M. Szewczyk, Nadzór..., s. 129 i n, w odniesieniu do prawa austriackiego por. K. Nowacki, 
[w:] J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach, 

^a w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999, s. 95.
Por. W. Chróścielewski, Akt..., s. 188 i cyt. tam literatura.

B szerokim znaczeniu obejmującym również Radę Ministrów.
P°r. Stanowisko Rady Legislacyjnej w sprawie „konstruowania" upoważnień do wydawania 

^rządzeń, „Przegląd Legislacyjny” 1998, nr 3-4, s. 185, S. Biernat, Źródła..., s. 61-62.
Por. Stanowisko..., s. 185-186.

Należy uznać, że, w przypadku rozporządzeń policyjnych, następuje odejście 
zasady, zgodnie z którą to ustawodawca dokonuje generalnego i abstrakcyj- 

nego określenia nakazów i zakazów. Rozporządzenia te wprowadzają bowiem 
*akazy i nakazy o treści nieprzewidzianej przez ustawę78. W tym przypadku, 

gruncie rzeczy, administracja publiczna zastępuje ustawodawcę79.
W polskim systemie prawnym organy administracji publicznej80 mogą wy- 

?Wać zarówno normatywne akty zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Podstawowa 
tożnica regulacji konstytucyjnej w tym zakresie sprowadza się do stopnia zu- 
^Iności regulacji dotyczącej poszczególnych rodzajów tych aktów.
> W ramach systemu źródeł prawa wewnętrznego organy administracji pu- 

lcznej upoważnione są do stanowienia rozmaitych aktów normatywnych, 
których Konstytucja expresis verbis wymienia jedynie zarządzenia i uchwały.

. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego (aktów zewnętrznych), 
k to już wyżej stwierdzono, jest zamknięty. Organy administracji publicznej 
P°Ważnione są do wydawania rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego.

Rozporządzenia są jedynymi aktami wykonawczymi o mocy powszechnie 
owiązującej81. Wykonawczy charakter rozporządzeń oznacza, że pozostają one 
Ścisłym funkcjonalnym związku z ustawą i mogą być wydawane tylko na 
Ustawie szczegółowego upoważnienia ustawowego (delegacji ustawowej). Po- 

.'^zanie rozporządzenia z ustawą sprowadza się do służebnej roli rozporządze- 
,a- Akt ten byłby zbędny, gdyby nie ustawa, a jednocześnie bez niego ustawa 
e funkcjonowałaby należycie82.

181



Rodzaj upoważnienia to podstawowe kryterium odróżniające rozporządzeni8 
od aktów prawa miejscowego. Ogólnie należy zauważyć, że w przedkonstytH' 
cyjnej doktrynie prawa administracyjnego zaproponowano wyróżnienie czterech 
grup upoważnień do stanowienia prawa przez administrację publiczną:

a) wiążące ustawowe dyrektywy, obejmujące cel udzielenia upoważnieni 
i rygory dotyczące sposobu i trybu jego realizacji,

b) zlecenia ustawowe, ograniczające się do ustalenia obowiązku osiągnięć* 9 
pewnego celu i określające sposób realizacji dzięki przykładom lub dyspozytywni®’

c) upoważnienia sensu stricto, które określają kompetencje wzbogacone 
o pewną sferę uznania,

d) określenie tylko granic działania83.

83 Por. J. Łętowski, Prawodawstwo..., s. 29.
84 Należy zauważyć, że mimo „czyszczenia” ustawodawstwa i wykreślania słowa „rozpora , 

nie”, w przypadku działania jakiegokolwiek innego podmiotu niż wskazywałyby na to Prze"jlje 
Konstytucji, a wprowadzania w to miejsce rozmaitych dziwolągów językowych, ustawodawca ^ 
jest konsekwentny. Ustawa o stanie klęski żywiołowej uchwalona prawie pięć lat po wejściu * ' 
Konstytucji posługuje się określeniem „rozporządzenie” w odniesieniu do wojewody.

88 Por. Stanowisko..., s. 189.
86 W odniesieniu do upoważnień dla jednostek samorządu terytorialnego. Por. D. Dąbek, Pralt0 

s. 139-140.
87 Por. S. Biernat, Źródła..., s. 68.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji, rozporządzenia mogą być wydawań8 
tylko na podstawie pierwszego z wyróżnionych upoważnień. Przepis ten wym8' 
ga, aby norma zlecająca wydanie rozporządzenia określała organ właściwy 
wydania aktu, nazwę rozporządzenia, przedmiot regulacji oraz wytyczne co 
treści regulacji.

W związku z podmiotowym zamknięciem systemu źródeł prawa powszechn* 9 
obowiązującego, ustawodawca może powierzyć wydanie rozporządzenia wył8cZ 
nie Prezydentowi RP, Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, ministę0 
wi kierującemu działem administracji publicznej oraz Krajowej Radzie Rad10 
fonii i Telewizji84.

Mimo, zdawałoby się, dokładnego opisania delegacji ustawowej, okazuje 819 
jednak, że stopień szczegółowości upoważnienia szczegółowego może być r°z 
ny85. Decyduje o tym sposób określenia dwóch ostatnich przesłanek.

Po pierwsze, materia regulacji może być określona w różny sposób. Naje29 
ściej ustawodawca wskazuje szczegóły, które mają być uregulowane. Zdarzaj9 
się jednak i takie upoważnienia, w przypadku których rozporządzenie ma tyl^° 
wprowadzać na określonym terytorium porządek prawny, ustalony wyczerp11!9 
co normą ustawową. Ustawodawca może również upoważnić administrację 
bliczną do zwalniania z określonych obowiązków lub zakazów, a nawet 
wprowadzania zakazów86. , :

Po drugie, w rozmaity sposób mogą zostać określone wytyczne co do tre8 
aktu. Jak podkreśla się w doktrynie, nałożenie na ustawodawcę obowią28 
zamieszczenia wytycznych opiera się na założeniu, że ustawodawca ma cho6 
ogólny obraz tego, co w rozporządzeniu powinno się znaleźć. Ale jest to zał°z9 
nie zbyt idealistyczne. Podnosi się, że częsta jest sytuacja, w której wytycZ 
„są sztuczne i są wydane wyraźnie „na odczepkę” po to, żeby wykonać obo^19 
zek nałożony w Konstytucji”87. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny wyraZl1 
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twierdza, że upoważnienie musi zawierać „jakąś merytoryczną treść dyrek- 
^Wną, której wykonaniu przepisy rozporządzenia mają służyć, a upoważnienie 
^°winno być na tyle szczegółowe, aby czytelny był zamiar ustawodawcy”88. Na- 
^alnie to minimum treściowe „nie ma charakteru stałego, a wyznaczane musi 
yć a casu ad casum, stosownie do regulowanej materii i jej związku z sytuacją 

^ywatela”89. W doktrynie dopuszcza się nawet, aby w wyjątkowych przypad- 
“*ch za wytyczne uznawano przepisy ustawy „określające cele, jakie zamierza 

°s^gnąć ustawodawca, wartości jakimi się kieruje przy konstruowaniu norm 
^stawowych, dobra które chroni itd.”90. Poglądu tego nie sposób jednak podzie- 
c- Gdyby przyjąć, że wystarczającą treścią wytycznych co do treści aktu nor

matywnego jest wymienienie dóbr prawem chronionych, okazałoby się, że 
ty całym systemie prawa istnieją wyłącznie delegacje ustawowe. Należy bowiem 
^Uiiętać, że wskazanie dóbr prawem chronionych to raczej element materii 
ffiSulacji niż wytycznych co do treści.

in Tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 listopada 1999 r., sygn. K 28/98, publ. OTK 
79. nr 7, poz. 156.Ba rp r

2» *ak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 października 2000 r., sygn. K 16/99, OTK 
nr 7, poz. 253.

9j Por. S. Biernat, Źródła..., s. 69.
ä, por. S. Wronkowska, Tezy..., s. 58.

Tak Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 grudnia 1999 r., sygn. III 
9j1721/99, publ. OSS 2000, nr 4, poz. 114.

Por. T. Kuta, Akty (decyzje) administracyjne a akty (przepisy) wykonawcze w działalności ad- 
s ^stracji publicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2154, Prawo CCLXVI, Wroclaw 1999, 
' <06.

fi . .
szerzej na temat definicji aktu prawa miejscowego. Por. D. Dąbek, Prawo..., s. 32 i n.

Biorąc jednak pod uwagę faktyczną swobodę ustawodawcy w określaniu 
szczegółowego upoważnienia ustawowego, można dojść do przekonania, iż 

Polskim systemie prawnym istnieją co najmniej dwie kategorie rozporządzeń. 
>0 pierwszej z nich należą akty zawierające normy generalne i abstrakcyjne. 
' atomiast druga grupa to rozporządzenia rozstrzygnięcia, które należy uznać 
2a »szczególne akty stosowania prawa”. Tylko pierwsza grupa ma na celu ścisłe 
Skonanie ustawy91.

Inaczej wygląda upoważnienie do stanowienia przepisów powszechnie obo
zujących przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy admini- 
racji rządowej. Przepis art. 94 Konstytucji umożliwia tym organom działanie 

’^a podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie”. Jak stwierdza 
. aczelny Sąd Administracyjny, tak szeroka klauzula kompetencyjna oznacza, 
6 w upoważnieniach nie musi być określony zakres spraw przekazanych do 
regulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. „Takie rozwiązanie świad- 

>^o woli konstytucyjnego ustawodawcy do zapewnienia organom władzy lo- 
’mej szerokich uprawnień do kształtowania, za pomocą przepisów prawa 
llejscowego, stosunków społecznych w sposób adekwatny do warunków i spe- 

.'Iiki danego terenu”92. Wymóg stawiany aktom prawa miejscowego jest tylko 
_ nie mogą być one sprzeczne z ustawami93.

Należy jednak zauważyć, że konstytucyjne upoważnienie ogólne nie wyklu- 
a stanowienia aktów prawa miejscowego94 o charakterze ściśle wykonaw- 

Po prostu, w przypadku organów samorządu terytorialnego oraz tereno- 
organów administracji rządowej dopuszczalne jest korzystanie zarówno 
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z delegacji ustawowej o elementach określonych w art. 92 ust. 1 Konstytucji 
jak i upoważnień bardziej elastycznych.

Do aktów wydanych na podstawie szerokich upoważnień z całą pewności 
należy zaliczyć niektóre przepisy porządkowe. Akty te są znacznie bardzie 
samoistne niż przepisy wykonawcze95 96. Wydaje się je bowiem nie tyle w ceh1 
szczegółowej realizacji określonych unormowań materialno-prawnych, 
w celu regulacji tych stanów faktycznych, które znajdują się poza zainteres0' 
waniem ustawodawcy96. Teza ta znajduje uzasadnienie w konstrukcji upowaz" 
nień do stanowienia tego typu przepisów miejscowych. Z upoważnień tych °f' 
gany administracji publicznej mogą bowiem korzystać wyłącznie w zakres’® 
nieuregulowanym przez inne przepisy powszechnie obowiązujące i tylko w cel11 
ochrony dóbr prawem chronionych. Jak podnosi się w doktrynie, akty porzą® 
kowe wydawane na podstawie ogólnego upoważnienia zostały przez ustaw® 
dawcę pomyślane jako remedium na sytuacje nietypowe i mające raczej chara^, 
ter nadzwyczajny97 * 99. W gruncie rzeczy przepisy te mają tylko formalną wi6z 

95 Co prawda i wśród aktów wydawanych na podstawie upoważnień szczegółowych można z”8 
przykłady aktów prawa miejscowego, które nie tyle uszczegóławiają ustawę, ile tworzą prawo (P 
zagospodarowania przestrzennego). Jednak nie przekreśla to generalnej różnicy w konstrukcji " 
dwóch rodzajów przepisów terenowych. Por. J. Jagielski, Przepisy.., s. 44.

96 Por. J. Jagielski, Przepisy.., s. 43-44.
91 Por. D. Dąbek, Prawo..., s. 175.
99 Por. L. Garlicki, Prawo..., s. 127.
99 Por. M. Kulesza, Głos w dyskusji [w:J Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, 

szawa, sierpień 1999 r., s. 123, D. Dąbek, Prawo..., s. 103, 148-149, 156.

z ustawą.
Należy również zauważyć, że w odróżnieniu od aktów normatywnych wyd® 

wanych przez centralne organy administracji publicznej, Konstytucja nie zd® 
cydowała się na określenie wyczerpującego katalogu podmiotów upoważniony6*1 
do stanowienia prawa, pozostawiając decyzję w tej sprawie ustawodawcy zWJ’ 
klemu98. Konstrukcja taka może prowadzić do poważnych wątpliwości w zak®® 
sie konstytucyjności niektórych upoważnień. O wątpliwościach tych będz*e 
mowa w pkt 4.3.

Porównując rozporządzenia z aktami prawa miejscowego, nie sposób nie d° 
strzec niewytłumaczalnego paradoksu. Organy terenowe mogą korzystać z êe 
neralnych upoważnień prowadzących, w gruncie rzeczy, do prawodawstwa s® 
moistnego, a odmawia się tego samego organom centralnym99. Nie znajdur 
żadnych logicznych przesłanek dla takiego rozróżnienia. Żadnym argumente1^’ 
szczególnie w odniesieniu do przepisów porządkowych, jest samodzielność je° 
nostki samorządu terytorialnego. Skoro bowiem dany akt normatywny ma 11 
celu jedynie ochronę dóbr najistotniejszych z punktu widzenia aksjologii syste, 
mu prawa, odwoływanie się do samodzielności nie ma żadnego znaczenia. N1® 
przekonujące jest również uzasadnienie odwołujące się do szczególnej roli a 
tów prawa miejscowego, jako przepisów pozwalających dostosować reguła®! 
prawną do warunków lokalnych. Zagrożenie dla dóbr prawem chronionych 1110 
że bowiem wystąpić na znacznym terenie. I lepiej w takiej sytuacji wydać jed 
akt normatywny, niż czekać na działanie poszczególnych organów terenowy®’ 
Nie można również uznać, że administracja centralna nie musi posiadać geIie 
ralnego upoważnienia do działania w przypadku zagrożenia, ponieważ dopr° 
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^adzi to do „przesłonienia i zastąpienia” prawa ustawowego lub „znoszenia 
°dźców skłaniających administrację do korzystania z inicjatywy ustawodaw- 

c2ej”iooj ewentualnie rozchwieje system prawa. Istnieją wartości o większym 
Raczeniu niż stabilny system prawa i hermetyczna czystość procesu prawo
dawczego. I nie jest żadnym rozwiązaniem tego problemu przysługująca Radzie 
"hnistrów inicjatywa ustawodawcza, nawet tzw. szybka ścieżka legislacyjna. 
irzeba powtórzyć za O. Mayerem, że ustawodawca jest zbyt ociężały, aby był 
"' stanie reagować na niebezpieczeństwo. Od XIX wieku w tym zakresie nic się 

zmieniło.
Jak już wyżej stwierdzono, konstytucyjna regulacja aktów wewnętrznych 

Administracji nie jest wyczerpująca. Wyróżnia ona jedynie (art. 93) uchwały 
nądy Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Akty te 
^owiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu. 
°dlegają kontroli zgodności z prawem. Jedne z nich — zarządzenia - mogą być 

^dawane tylko na podstawie ustawy i nie mogą stanowić podstawy decyzji, 
tQrych adresatem jest jednostka. Porównując upoważnienia do wydawania 

f°2porządzeń i zarządzeń, uwzględniając racjonalność ustawodawcy, należy 
^hać, że zarządzenia mogą być znacznie luźniej powiązane z ustawami. Pod- 
stawę prawną aktów niekoniecznie stanowi wyraźne upoważnienie. Wystarczy, 
?e norma prawna nakłada obowiązek wykonania pewnych zadań101.
, Na koniec należy wspomnieć o jeszcze jednym typie aktu normatywnego, 
tóry z całą pewnością nie mieści się w konstytucyjnym katalogu źródeł prawa 

^.°Wszechnie obowiązującego. Prawodawca stwierdza co prawda, że jest to decy- 
administracyjna, tyle tylko, że decyzja ta nie ma skonkretyzowanego adre- 

S^a. Chodzi o zarządzenia wydawane przez kierującego działaniem ratowni- 
Ctym (funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej), na podstawie art. 25 ust. 
^OPU. Zgodnie z powołanym przepisem, osoba taka może m.in. zarządzić ewa- 
^ację ludzi i mienia, wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przeby
cia osób trzecich w rejonie działania ratowniczego. Zgodnie z § 1 ust. 2 roz
rządzenia (sic!) w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierują- 

^eEo działaniem ratowniczym102, zarządzenia te są decyzjami, którym może być 
Cany rygor natychmiastowej wykonalności. Tyle tylko, że zakaz przebywania 
°b trzecich, ewakuacja ludzi z rejonu działań ratowniczych lub wstrzymanie 

jjchu są działaniami, które wcale nie muszą być skierowane do indywidualnie 
reślonej osoby. W większości przypadków adresatem będzie każdy, kto znaj- 
le się w rejonie działań ratowniczych. A przyjmowanie fikcji, iż akty te są 

^dawane oddzielnie w stosunku do każdej osoby, która znajdzie się w zasięgu 
^foku kierującego działaniami ratowniczymi „prowadzi do rozdźwięku z po- 

cCą oczywistością i prostym rozsądkiem”103.

Por. A. Balaban, Akty..., s. 66.
Por. S. Biernat, Źródła..., s. 75.

j Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania 
przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. nr 54, poz. 259).

Por. F. Longchamps, Założenia..., s. 175.
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4.2. AKTY NORMATYWNE WYDAWANE PRZEZ ORGANY 
ADMINISTRACYJNE SZCZEBLA CENTRALNEGO

Należy przypomnieć, że obecnie rozporządzenie to jedyny rodzaj źródeł Pf3 
wa powszechnie obowiązującego, o charakterze wykonawczym104. Rozporządze' 
nie w zasadzie nie może wprowadzać ograniczeń praw jednostki, co jednak 1116 
oznacza, że ograniczeń tych nie może w ogóle regulować. Jak stwierdza 
w doktrynie, rozporządzenie dopuszcza wyłącznie regulację zagadnień drug5' 
rzędnych o charakterze techniczno-organizacyjnym105.

104 Por. S. Biernat, Źródła..., s. 61-62.
105 Por. K. Wojtyczek, Konstytucyjny..., s. 53.
106 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U., nr 1 

poz. 1568 ze zm.).
107 Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o ochronie granicy państwowej (Dz. U., nr 78. P°

461 ze zm.).

Analiza systemu prawa pozytywnego prowadzi do wniosku, iż ustawodaW^ 
zleca organom administracyjnym wydanie co najmniej kilkunastu rozporze 
dzeń, które znajdą zastosowanie w czasie klęski żywiołowej. Są to zarówno akt' 
zawierające normy generalne i abstrakcyjne, jak również rozporządzenia ro2 
strzygnięcia. W czasie klęski żywiołowej drugi typ rozporządzeń przeważa.

Czasami zdarza się, że ustawodawca upoważnia poszczególnych ministró'5' 
do wydania rozporządzeń, które określą na przyszłość zasady postępowań13 
w czasie klęski żywiołowej. W tym przypadku chodzić zatem będzie o akty 23 
wierające normy generalno-abstrakcyjne. Przykładem delegacji upoważniają5^ 
do wydania takiego rozporządzenia jest art. 88 ustawy o ochronie zabytko" 
i opiece nad zabytkami106, zgodnie z którym minister właściwy do spraw kult3 
ry i ochrony dziedzictwa narodowego ma określić zasady zabezpieczenia zaby^ 
ków przed skutkami zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowych. Akty 
znajdują się jednak poza zakresem niniejszych rozważań, ponieważ nie są 
mą działania administracji publicznej „w czasie”, a jedynie „na wypadek” kles^ 
żywiołowej. A zatem, są wydawane w fazie przygotowania, a nie w fazie reag5 
wania na klęskę żywiołową.

Wśród rozporządzeń wydawanych w czasie klęski żywiołowej należy odro2 
nić takie akty, które są wydawane niezależnie od rodzaju tej klęski oraz akt 
wydawane tylko w przypadku jednego rodzaju klęski żywiołowej. Należy pr2^ 
pomnieć, że pierwsza grupa będzie wyznaczana nie tylko na podstawie noi* 11 
zawierających określenie „klęska żywiołowa”, ale również na podstawie no1*3 
ogólniejszych, które odwołują się do konieczności ochrony wyżej opisanych do° 
prawem chronionych.

Do pierwszej grupy należy z całą pewnością zaliczyć rozporządzenia m111^ 
stra właściwego do spraw wewnętrznych, wydawane na podstawie art. 16 ust 
pkt 2 ustawy o ochronie granicy państwowej107. Na podstawie tego przep15 
minister może zarządzić czasowe zamknięcie określonych przejść graniczny5 
lub ograniczyć ruch przez te przejścia, ze względu, między innymi, na zape'*.  
nienie bezpieczeństwa publicznego albo ochronę przed zagrożeniem życia 
zdrowia ludzi, a także zapobieganie szerzeniu się epidemii chorób zwierz^’ 
Rozporządzenie to wyłącza ogólną zasadę, zgodnie z którą przejścia granic211 
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°raz rodzaj ruchu dozwolonego w tych przejściach jest ustalany w drodze umów 
^iędzynarodowych (przejścia drogowe, kolejowe i rzeczne) lub rozporządzenia 
ady Ministrów (przejścia morskie i lotnicze).

Kolejnym przykładem jest rozporządzenie ministra właściwego do spraw 
^niinistracji publicznej, wydane na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o ewidencji 
kności i dowodach osobistych108, zgodnie z którym, między innymi, w celu 
upewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także zwalczania klęsk 
^''dołowych, można wprowadzić, na czas określony, obowiązek zameldowania 

z chwilą przybycia do danej miejscowości, oraz obowiązek zgłoszenia wyjaz- 
11 z danej miejscowości. Rozporządzenie to ustanawia wyjątek od ogólnej zasa- 
•(> zgodnie z którą obowiązek meldunkowy powstaje po upływie trzeciej doby 
? daty przybycia w określone miejsce. Ponadto, rozporządzenie wprowadza, 

Uznany ustawie w sytuacji „normalnej”, obowiązek zgłoszenia wyjazdu.
Rada Ministrów posiada kompetencje do zarządzania, w drodze rozporzą- 

2kia, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony. Szkolenia te mogą pole
źć na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz 
Rwaniu ich skutków (art. 168 ust. 4 w zw. z art. 171 ust. 2 POOU). Rozpo- 
z4dzenie w tej sprawie winno określać kategorie osób zobowiązanych do 

. działu w tych szkoleniach, obszar, na którym będą one przeprowadzane, oraz 
h zakres. Z mocy ustawy, od obowiązku tego zwolnione są osoby, które ukoń- 

sześćdziesiąt lat, osoby niezdolne, ze względu na stan zdrowia, kobiety 
c’ąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu, osoby sprawujące 

^ekę nad dziećmi do lat ośmiu, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi od lat 
.^iu do szesnastu lub nad osobami wspólnie zamieszkałymi, które są trwale 
ezdolne do pracy albo obłożnie chore, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamiesz- 

1 opieki tej nie można powierzyć innej osobie; żołnierze w czynnej służbie 
?lskowej oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agen- 

,l Wywiadu, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Wię- 
leHnej i Państwowej Straży Pożarnej (art. 169 ust. 1 POOU).

Kolejna kompetencja Rady Ministrów w czasie klęski żywiołowej dotyczy 
■’’ożenią na obywateli polskich obowiązku zaopatrzenia się w sprzęt ochrony 
^oywidualnej oraz w inne artykuły i przedmioty niezbędne w razie zagrożenia 
t 172 POOU). Omawiane rozporządzenie winno określać zasady i warunki 

zaopatrzenia.
Ustawodawstwo polskie zawiera również liczne delegacje do wydania aktów 
^ftiatywnych, które mają zabezpieczać społeczeństwo przed niekorzystnymi 

p.komicznymi skutkami klęsk żywiołowych. Istnieją dwie grupy takich aktów. 
\erwsze chronią rynek wewnętrzny dotknięty klęską żywiołową - przed nad- 
*knym importem, który może pogłębić trudne położenie gospodarki. Mogą 

one stosowane zarówno w czasie klęski żywiołowej, jak i w fazie odbudowy, 
grupa rozporządzeń ma na celu ochronę konsumentów przed gwaltow- 

yftii podwyżkami cen towarów i usług.

j,'"8 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. U. 
r., nr 870, poz. 960 ze zm.).
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Narzędziem o dwojakim skutku są rozporządzenia wydawane na podsta"'16 
przepisów ustawy o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą* 109. Zgodr»e 
z art. 12 AOTZU, minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumień111 
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, a w zakresie towar°" 
rolno-spożywczych - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynko" 
rolnych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i KonS11' 
mentów, może, w drodze rozporządzenia, ustanowić kontyngent w stosunku 
wszystkich państw, jeżeli m.in. jest to niezbędne ze względu na ochronę zdi° 
wia i życia ludzkiego, zwierząt i roślin oraz porządek i bezpieczeństwo public2 
ne. Ustanowienie kontyngentu to ograniczenie ilości lub wartości towaru, któr3 
może być przywieziona lub wywieziona z terytorium Rzeczypospolitej Polski 
w oznaczonym czasie (wn. z art. 2 pkt 6 AOTZU). Jeszcze dalej idącym śro0 
kiem jest wprowadzenie, w drodze rozporządzenia, zakazu obrotu towarań11 
z zagranicą.

U’109 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą (Dz< 
nr 97, poz. 963) - cyt. dalej jako AOTZU. Ustawa ta uzupełnia rozporządzenie Rady Unii EuroP 
skiej (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylaj 
go rozporządzenie (WE) nr 518/94 (publ. Dz. Urz. WE L 349 z 31 grudnia 1994 r. ze zm.) oraz 
porządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 519/97 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie współ01 
reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1766/82 0 
(EWG) nr 3420/83 (publ. Dz. Urz. WE L 67 z 10 marca 1994 r. ze zm.).

110 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050). ],
111 Ustawa z dnia 30 maja 1996 roku o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązko'*- 

paliw (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 24, poz. 197) - cyt. dalej jako RPU.

Ochronę przed spekulacyjnym wzrostem cen ma zapewnić rozporządzę!^6 
Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o cenach110. Zgodni 
z tym przepisem, w razie szczególnych zagrożeń dla właściwego funkcjono^ 
nia gospodarki państwa (wynikających, na przykład, z klęski żywiołowej) 
na określić urzędowe ceny i marże na wybrane towary lub usługi.

Bezpośrednie działanie administracji publicznej, mające na celu zapewnie!1'6 
zaopatrzenia ludności w niezbędne towary, następuje poprzez uwolnienie rezet^ 
państwowych, a przede wszystkim tzw. rezerw gospodarczych. Zgodnie z art- 
ust. 1 pkt 2 ustawy o rezerwach państwowych111, pod pojęciem rezerwy gosp0 
darczej należy rozumieć stanowiące własność Skarbu Państwa zasoby surowe0"' 
materiałów, paliw, maszyn, urządzeń, produktów rolnych, produktów i pólpr° 
duktów żywnościowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych służac6 
eliminowaniu lub łagodzeniu zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki, wynikaj^ 
cych m.in. z klęsk żywiołowych. Rezerwy są tworzone przez ministra właściwej 
do spraw gospodarki. Są one zwalniane w drodze aktu indywidualnego 
wnętrznego. Tylko w przypadku paliw ciekłych sytuacja jest nieco odmień1^ 
Zapasy tych paliw składają się bowiem z rezerwy gospodarczej oraz tzw. zapas0'*  
obowiązkowych. To ostatnie pojęcie określa ilość paliw, którą każdy przedsiębi°r 
ca zajmujący się ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub importem jest obo'*' 18 
zany posiadać. W przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku (wynikających, f 
przykład, z klęski żywiołowej), minister właściwy do spraw gospodarki ia°ie. 
w drodze rozporządzenia, zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych11 
określonym obszarze, określając równocześnie wielkość tego obniżenia oraz sp° 
sób i termin odtworzenia zapasów (art. 19f ust. 3 RPU). Obniżenie ilości zapas0 
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1116 może obejmować okresu dłuższego niż 60 dni. Jeżeli obniżenie to nie jest wy
baczające i na rynku pojawia się kryzys, minister właściwy do spraw gospodar- 

*■ również w drodze rozporządzenia, może nakazać przedsiębiorcom lub impor- 
hr°tn sprzedaż części zapasów obowiązkowych po cenie rynkowej (art. 19f ust. 5 
W).

Wszystkie opisane wyżej rozporządzenia wchodzą w życie na zasadach ogól
nych określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych112, co oznacza 

rósadzie czternastodniowe uacatio legis. Okres ten może być skrócony w uza- 
?adnionych przypadkach, a jeżeli przemawia za tym ważny interes państwa 
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 

oporządzenie może wejść w życie z dniem ogłoszenia.
Wydaje się, jakkolwiek jest to teza dyskusyjna, że w drodze rozporządzenia 

°żna również wprowadzać ograniczenia w obowiązku przewozu na podstawie 
2episów Prawa przewozowego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 Prawa przewozo- 

t*eSo, obowiązek ten może być ograniczony przez ministra właściwego do spraw 
aHsportu, między innymi, w wypadku klęski żywiołowej. Ograniczenia mogą 
*egać na całkowitym lub częściowym zawieszeniu przewozu, wyłączeniu 

Przewozu określonych przesyłek lub relacji, zawieszeniu przewozu w niektó- 
dniach albo uzależnieniu przewozu od spełnienia określonych warunków, 

zostać wprowadzone w stosunku do wszystkich przewoźników. Zważyć 
beży, że tak określone upoważnienie nie spełnia kryteriów delegacji ustawo- 

z art. 92 ust. 1 Konstytucji, ponieważ nie zawiera nazwy rozporządzenia, 
etfiiocześnie minister nie może wydać żadnego innego aktu powszechnie obo- 

I kującego, co oznacza, że nie może ograniczać praw i wolności jednostki 
szczególności zasady swobody działalności gospodarczej). Chyba, że przyj- 

^'e> że ograniczenie obowiązku przewozu to akt administracyjny generalny 
Przedstawionym wyżej znaczeniu.
Analizując ustawodawstwo regulujące działanie w poszczególnych rodzajach 

?sk żywiołowych, należy zwrócić uwagę na fakt, iż organem upoważnionym 
0 Wydawania rozporządzeń w tych przypadkach jest zazwyczaj minister kie- 
J^cy działem administracji rządowej, obejmującym przeciwdziałanie konkret- 
Jhu zagrożeniu. Jedynym wyjątkiem jest zagrożenie radiacyjne, w przypadku 
°rego rozporządzenie wydaje Rada Ministrów. Nie bardzo wiadomo, dlaczego 

t tawodawca doszedł do wniosku, że konieczne jest angażowanie do wydania 
e£° rozporządzenia całej Rady Ministrów. Być może to wynik przekonania 

9rdzo groźnych skutkach zdarzeń radiacyjnych.
przypadku wzrostu zachorowań na choroby zakaźne na obszarze więcej 

e 2 jednego województwa, na podstawie art. 33 ust. 2 ChZU, stan zagrożenia 
^.'^emicznego113 lub stan epidemii ogłasza i odwołuje w drodze rozporządzenia 
d lister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym 

spraw administracji. Rozporządzenie takie może wprowadzać:

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak- 
(i Prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 ze zm.) - cyt. dalej jako OANU.

Stan zagrożenia epidemicznego to stan wysokiego prawdopodobieństwa powstania epidemii 
Zwleczenia choroby zakaźnej, podczas gdy stan epidemii to sytuacja wystąpienia na danym 

śj^Ze zachorowań na chorobę zakaźną, w liczbie wyraźnie większej niż w poprzedzającym okre- 
nagle wystąpienie chorób zakaźnych wcześniej niewystępujących.
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• ograniczenia w ruchu osobowym,
• ograniczenia lub nawet zakaz obrotu i używania przedmiotów lub artf' 

kulów spożywczych,
• ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
• zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludności,
• obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych,
• nakaz poddania się określonym szczepieniom ochronnym,
• nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środ 

ków transportu do działań przeciwepidemicznych.
Wszystkie opisane wyżej ograniczenia, zakazy i obowiązki muszą mieć cha 

rakter czasowy. Rozporządzenie o ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznej 
lub stanu epidemii oraz o ich odwołaniu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ustawodawca uznaje, że problem szczepień ochronnych jest na tyle istotny 
iż niezależnie od omawianego wyżej przepisu art. 33 ust. 2 ChZU, przewidzi6 
dodatkową podstawę prawną ich wprowadzenia. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ChZu’ 
w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze obel 
mującym tereny należące do więcej niż jednego województwa, minister włascl 
wy do spraw zdrowia może ponadto wydać rozporządzenie, którym rozszef^ 
podmiotowo i przedmiotowo obowiązek szczepień ochronnych. Przepis ten JeS 
zupełnie niepotrzebny i wprowadza niespójność do systemu prawa. (

Podobne kompetencje w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierz^ 
lub bezpośredniego zagrożenia jej wystąpienia na terenie całego kraju lub jej 
części, na podstawie art. 47 ZChZZU, posiada minister właściwy do spraw rol^ 
twa. Wydane przez ten organ rozporządzenie może zawierać ograniczone czasowo-

• obowiązek przeprowadzenia powszechnych badań, leczenia i innych 
biegów na zwierzętach wrażliwych na chorobę zakaźną,

• ograniczenia w ruchu osobowym (w tym zakaz opuszczania ogniska cb° 
roby),

• zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń, pochodów,
• nakaz zawieszenia określonej działalności, t
• zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwier^ 

polowań i odłowów zwierząt łownych,
• ograniczenie lub nawet zakaz obrotu zwierzętami, zwłokami zwierzęcy1”1' 

produktami pochodzenia zwierzęcego, surowcami i produktami rolnymi °r, 
innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej’

• obowiązek oznaczenia obszaru, na których występuje choroba zakaźna 
zagrożenie jej wystąpieniem jako obszar zapowietrzony, zagrożony lub buforowy'

• obowiązek oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynfekcji miejsc Pr^ 
bywania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok, produ 
tów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz oczyszcza^
i odkażania środków transportu,

• nakaz odstrzału sanitarnego, p,
• nakaz zastosowania określonej technologii skierowany do podmiotów Pr 

wadzących działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęce j
W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej na terytorium innego państ 

UE minister właściwy do spraw rolnictwa, także w drodze rozporządzenia- 
że zakazać wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego z terytor1 
tego państwa.
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. Jeżeli natomiast na szczególne zagrożenie przez szkodliwe organizmy nara
dę są rośliny, minister właściwy do spraw rolnictwa może czasowo, na całości 

części terytorium kraju, nakazać:
• stosowanie zabiegów uprawowych (np. stosowanie płodozmianu, niszcze- 
chwastów lub samosiewów, przyoranie resztek pożniwnych, wymianę lub

Skażenie gleby lub podłoża uprawowego, stosowanie materiału siewnego od
powiedniej kategorii lub odmian odpornych na określony organizm kwarantan
ny),

• zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, określając spo- 
s°k zniszczenia,

• określony sposób postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub 
Podmiotami (np. ich przetworzenie, przeznaczenie na paszę, konsumpcję, 
Czyszczenie lub odkażenie, kompostowanie, przechowywanie w określonym 
Miejscu),

• czyszczenie i odkażanie przedmiotów lub miejsc, w których występują lub 
Występowały organizmy szkodliwe, lub które miały kontakt z porażonymi lub 
Cdejrzanymi o porażenie roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami,

• zastosowanie określonych zabiegów niszczących organizmy szkodliwe lub 
Zapobiegających ich rozprzestrzenianiu się (np. zabiegów chemicznego zwalcza
na, odkażania gleby, przemrożenia szklarni, stosowania tablic chwytnych
Pułapek feromonowych, przeprowadzania oddzielnego zbioru, oddzielnego 
Zechowywania i oddzielnego transportu),

, • prowadzenie stałych obserwacji upraw w celu wykrycia organizmów szko- 
lVvych i informowanie o ich wynikach wojewódzkiego inspektora,
• spełnienie określonych warunków przed rozpoczęciem uprawy roślin, 

^emieszczaniem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub wprowa-
2ąuiem ich do obrotu,

• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej uprawy, wytwa- 
aUia, przemieszczania, nabycia, zbycia, obrotu lub przechowywania roślin, 
°duktów roślinnych lub przedmiotów.
W omawianym rozporządzeniu minister może również zakazać:
• użytkowania gruntów do celów rolniczych i leśnych,
• uprawy, siewu, sadzenia lub używania do reprodukcji określonych roślin,
• obrotu roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami lub prze- 

leszczania ich poza określone miejsce,
& • kompostowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub 

2edmiotów w określonym miejscu,
• wykorzystywania roślin lub produktów roślinnych na określone cele, 

szczególności przeznaczania na paszę lub konsumpcję,
• wywożenia gleby lub innego podłoża uprawowego lub jego ponownego uży- 

c‘a,
ty * stosowania skażonej lub podejrzanej o skażenie wody do oprysków, na- 
aJniania lub przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
• prowadzenia przetwórstwa roślin lub produktów roślinnych (art. 8 ORU).

; przypadku zagrożeń radiacyjnych, których zasięg przekracza obszar wo- 
^odztwa, zgodnie z art. 89 PrA, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

ty°ze wprowadzić i odwołać tzw. działania interwencyjne. Do działań tych Pra- 
0 atomowe zalicza (art. 90 PrA):
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• ewakuację,
• nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych,
• podanie preparatów ze stabilnym jodem,
• zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej żywności i wody pitnej, kaf' 

mienia zwierząt hodowlanych skażoną paszą i pojenia skażoną wodą oraz wV 
pasu bydła na skażonym terenie,

• czasowe lub stałe przesiedlenie ludności.
Rozporządzenie o wprowadzeniu działań interwencyjnych jest dodatko^6 

ogłaszane przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na obszarze objęty”1 
działaniami interwencyjnymi oraz publikację w prasie w formie komunika* ”1 
urzędowego. Oprócz rodzaju działań interwencyjnych, omawiane rozporządź 
nie winno określać przyczyny, datę wprowadzenia oraz obszar i przewidywać 
czas obowiązywania tych działań.

Inaczej kształtują się kompetencje normodawcze administracji central116* 
w czasie stanu klęski żywiołowej. Analizując ustawę o tym stanie, należy wsk9 
zać na dwa rodzaje rozporządzeń. Pierwszy z nich wprowadza, przedłuża *u 
znosi stan nadzwyczajny. Drugi wprowadza, w ustanowionym stanie nadzWf 
czajnym, pewne ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności jednostki. Zw>a 
zek funkcjonalny pomiędzy obydwoma typami rozporządzeń jest bardzo ścisb 
Zgodnie bowiem z art. 232 Konstytucji, do Rady Ministrów należy określę11*6 
zakresu dopuszczalnej ingerencji w sferę wolności jednostki. A zatem, naleć 
uznać, że wydanie poszczególnych rozporządzeń „szczegółowych” będzie moZ*  
we tylko wówczas, gdy ich zakres zostanie wskazany w rozporządzeniu usta 
nawiającym stan klęski żywiołowej.

Należy również zauważyć, że w przypadku tego stanu nadzwyczajnego P° 
jawia się niespotykana w innym przypadku zależność w ramach hierarchie^116 
go systemu źródeł prawa. Przepis art. 233 ust. 1 Konstytucji wskazuje wszy5 , 
kie dozwolone ingerencje w sferę wolności jednostki, poprzez wskazanie pra'' 
i wolności, które mogą być ograniczone lub zniesione. Ustawa o stanie kles^ 
żywiołowej uszczegóławia ten przepis i wymienia formy ograniczenia, pop1"2 
określenie konkretnych nakazów lub zakazów. Ale na tym nie kończy się eta* 
ustalenia zakresu ograniczeń. Rada Ministrów ma bowiem wskazać w A 
rządzeniu o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej dopuszczalne ograniczę11 
z ustawowego katalogu, w odniesieniu do konkretnego zdarzenia. Dopie 
w następnym kroku ograniczenie takie jest konkretyzowane. Z zastrzeżeme 
jednak, że jeżeli konkretyzacja ta odbywa się w drodze rozporządzenia „szci6 
golowego” lub zarządzenia organu terenowego, pojawia się czwarty akt norć6 
tywny. A zatem, dostosowanie sfery wolności do wymagań konieczności dod16 
dzi dopiero po czterech etapach „przybliżania” treści normy do sytuacji fakty6^ 
nej. Trudno uznać, że jest to mechanizm adekwatny do wymaganej w przyP9 
ku klęsk żywiołowych szybkości działania.

De lege ferenda należy zdecydowanie postulować ograniczenie liczby 
nów upoważnionych do „przybliżania” treści normy do wymogów konkret11] 
sytuacji faktycznej. Ustawodawca nie przewiduje tak rozbudowanego forć9 
nego systemu gwarancyjnego dla praw jednostki (sposobu wprowadzenia 
niczeń), nawet w sytuacji normalnej. Uważam, że nie ma potrzeby określa**  
w rozporządzeniu rodzaju niezbędnych ograniczeń, tym bardziej, że nie wy1,1 
ga tego Konstytucja, a zmienność potrzeb z nadzwyczajnego zagrożenia ć0 
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,yć na tyle duża, że Rada Ministrów nie będzie w stanie przewidzieć wszyst- 
^ch form działania, które mogą okazać się potrzebne do przeciwdziałania klę
sce żywiołowej i jej skutkom. Można podejrzewać, że praktyką stanie się powta- 
tzanie w rozporządzeniu wszystkich form ograniczeń praw i wolności zapisa
ch w ustawie.

Za co najmniej wątpliwe należy uznać przyznanie kompetencji do wprowa- 
2enia stanu klęski żywiołowej Radzie Ministrów. Nie ma żadnych racjonal- 

Ch przesłanek przemawiających za takim rozwiązaniem114. A limine należy 
Czucić argumenty oparte na przeświadczeniu o konieczności szybkiego dzia- 
Mia organów władzy. Równie szybkie działanie może być bowiem wymagane 

ty Przypadku wprowadzenia pozostałych stanów nadzwyczajnych. Można rów- 
Cż próbować podnieść argument o mniejszym „prestiżu” stanu klęski żywio
nej, wynikający choćby z zamkniętego katalogu praw i wolności, które w tym 

8^nie mogą być legalnie naruszane. Jest to jednak również chybione, ponieważ 
C ma większego znaczenia, jak bardzo rozszerza się granice ingerencji, istotne 
'6st tylko to, że do rozszerzenia takiego dochodzi. A skoro ograniczenie dotyczy 
. artości najistotniejszych, to nigdy dość kontroli nad ich wprowadzaniem (nie- 
k°niecznie jednak przez system czterech aktów stopniowo ograniczających za- 
tys dozwolonej ingerencji). Niewątpliwie charakter kontrolny miałby mecha- 
12m wprowadzenia stanu klęski żywiołowej przez Prezydenta RP, na którym 

8Poczywa konstytucyjny obowiązek czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji 
»)■ 126 ust. 2 Konstytucji).

Rada Ministrów może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicja- 
y,vy lub na wniosek właściwego wojewody.

. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 228 ust. 1 Konstytucji, stan klęski 
/Molowej może być wprowadzony tylko w sytuacjach szczególnych
.Mrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Oznacza to 

. ezmiernie ważną dyrektywę podejmowania decyzji o ewentualnym wprowa- 
eniu takiego stanu. Trzeba bowiem przyjąć, że w razie wątpliwości Rada Mi- 
strów winna raczej nie wprowadzać stanu klęski żywiołowej. To samo dotyczy 
Mstałych elementów omawianego rozporządzenia. Nie może być ono wpro- 

I adzone na obszarze większym, niż ten, na którym wystąpiła klęska żywiołowa 
jej skutki, ewentualnie, na którym mogą wystąpić takie skutki. Również 

tym przypadku należy stosować wykładnię zawężająca, szczególnie przy 
^tylaniu możliwości wystąpienia skutków klęski żywiołowej. Możliwość ta nie 

°Ze być hipotetyczna. Musi istnieć, poparte odpowiednimi danymi, poważne 
^.^dopodobieństwo wystąpienia skutków, których za pomocą zwykłych środ- 
°'v konstytucyjnych usunąć się nie da.

; Rezwzględna zasada konieczności dotyczy również czasu, na jaki stan klęski 
(¿Molowej może być wprowadzony. Czas ten wyznacza niezbędność nadzwy- 
^aJnych środków prawnych dla zapobieżenia klęsce lub usunięcia jej skutków.

Msadzie nie może być dłuższy niż 30 dni (art. 4 ust. 2 SKZU). Zgodnie z art. 
^st. 2 SKŻU, w sytuacji, w której niezbędność istnienia tego stanu ustała 

2ed terminem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów, konieczne jest 
’tychmiastowe wydanie rozporządzenia o zniesieniu stanu nadzwyczajnego.

“or. M. Smaga, Ustawa..., s. C3.
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Jeżeli natomiast okaże się, że wbrew przewidywaniom, klęska żywiołowa 
trwa dłużej, Rada Ministrów może, za zgodą Sejmu, wydać rozporządzenie, na 
podstawie którego stan klęski żywiołowej zostanie przedłużony. W nowym roz
porządzeniu należy oznaczyć czas przedłużenia. Dopuszczalne jest wydanie 
kolejnych rozporządzeń w tej sprawie, w każdym przypadku - za zgodą Sejmu. 
Wniosek taki wynika z wykładni systemowej art. 232 Konstytucji. Ustrojodaw- 
ca nie posłużył się w nim bowiem, w odróżnieniu od art. 230 ust. 2, sformuło
waniem wyraźnie dopuszczającym tylko jednokrotne przedłużenie.

Zgoda Sejmu na przedłużenie stanu klęski żywiołowej powinna być wydana w 
formie uchwały. Wynika to z wykładni systemowej. Skoro Sejm decyduje o stanie 
wojny w drodze uchwały (art. 116 ust. 2 Konstytucji), mutatis mutandi można 
przyjąć, że ta sama forma działania będzie właściwa dla wyrażenia zgody na 
przedłużenie stanu klęski żywiołowej. Zresztą, skoro ustrojodawca ograniczył 
udział parlamentu w omawianej procedurze wyłącznie do Sejmu, niemożliwe jest 
wyrażenie tej zgody w jakiejkolwiek innej formie, w szczególności w ustawie. 
Należy przyjąć, że nieudzielanie zgody jest równoznaczne z niemożnością prze
dłużenia stanu klęski żywiołowej. Oznacza to, że Sejm winien być poinformowany 
o planowanym przedłużeniu przed wydaniem rozporządzenia. Innymi słowy, nie 
jest możliwe zatwierdzenie (zgoda następcza) rozporządzenia Rady Ministrów.

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej musi określać 
przyczyny, dla jakich stan taki wprowadzono (art. 5 ust. 2 SKZU). Wydaje się, 
że jest to kolejny mechanizm mający na celu zapobieganie nadużywaniu tej 
instytucji do sytuacji zagrożeń, które nie wymagają nadzwyczajnych środków. 
Trzeba jednak stwierdzić, że ustawa o stanie klęski żywiołowej zdecydowanie 
zbyt słabo podkreśla swoją wyjątkowość i może tworzyć fałszywe wyobrażenia, 
iż dopuszczalne jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w przypadku np. 
każdego miejscowego podtopienia. To nie jest prawda. Omawiana ustawa do
pełnia, a nie kształtuje system reakcji administracji publicznej na klęskę ży
wiołową. Tyle tylko, że ustawy, która kształtowałaby ten system, do dnia dzi
siejszego nie uchwalono. W konsekwencji, za niezrozumiały należy uznać brak 
„szczególnego zagrożenia”, jako ustawowej przesłanki wydania rozporządzenia 
o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Tym bardziej, że ustawodawca bardzo 
dokładnie przepisał w ustawie wszystkie sformułowania art. 232 Konstytucji. 
Niestety, zapominając o zasadach ogólnych, określonych w art. 228, co jednak nie 
ma większego znaczenia wobec zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji.

Rozporządzenie o wprowadzeniu, ograniczeniu lub zniesieniu stanu klęski 
żywiołowej jest swoistą formą działania również z powodu wyjątkowego sposo
bu publikacji. Jest ono publikowane czterokrotnie. Pomijając zamieszczenie 
w Dzienniku Ustaw, rozporządzenie winno zostać podane do publicznej wiado
mości przez wojewodę w drodze obwieszczeń i w sposób zwyczajowo przyjęty na 
danym obszarze. Czwartym rodzajem publikacji są ogłoszenia w mediach. Na 
marginesie należy zauważyć, że przepis art. 5 ust. 4 SKZU, który zobowiązuje 
redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych 
i telewizyjnych do nieodpłatnego ogłoszenia treści rozporządzenia, jest zbytecz
ny. Zgodnie bowiem z art. 34 Prawa prasowego115, redaktor naczelny jest zobo

115 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zm.) - cyt. dalej 
jako PrPra.
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wiązany opublikować nieodpłatnie każdy komunikat urzędowy, pochodzący od 
naczelnych i centralnych organów państwowych, jeżeli został nadesłany przez 
rzecznika prasowego rządu ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa. 
Publikacja winna nastąpić w czasie właściwym. Zasadę tę stosuje się również 
do nadawców radiowych i telewizyjnych.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej przewiduje dwa rodzaje „rozporządzeń 
szczegółowych”, które mogą obowiązywać również na terenie nieobjętym klęską 
żywiołową.

Po pierwsze, na mocy art. 24 ust. 1 SKZU, możliwe jest wprowadzenie ogra
niczeń w transporcie (drogowym, kolejowym, lotniczym, rzecznym i morskim). 
Ograniczenia te mogą być wprowadzone tylko w celu usprawnienia przemiesz
czania się środków transportowych, niezbędnych dla prowadzenia działań ra
towniczych. Ustawa nie precyzuje treści ograniczeń. Stwierdza tylko, że winny 
być one ustalane zgodnie z zasadą proporcjonalności, przy zminimalizowaniu 
stopnia uciążliwości dla użytkowników środków transportu. Organem właści
wym do wydania rozporządzenia dotyczącego ograniczeń w ruchu na morskich 
wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym jest minister właściwy do spraw 
gospodarki morskiej. Ograniczenia w pozostałych rodzajach transportu wpro
wadza minister właściwy do spraw transportu. W każdym przypadku ustawa 
wymaga przy wydaniu rozporządzenia porozumienia z ministrem właściwym 
do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej.

Drugie przewidziane przez ustawę o stanie klęski żywiołowej rozporządzenie 
jest wydawane przez ministra właściwego do spraw łączności, który może 
wprowadzić ograniczenia w wykonywaniu pocztowych usług o charakterze po
wszechnym lub usług kurierskich (art. 25 ust. 1 SKŻU). Podobnie jak w po
przednim przypadku, ustalenie treści ograniczeń powierzono organowi wydają
cemu. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie łączności na potrzeby działań 
ratowniczych, a ustanowione ograniczenia nie mogą być nadmiernie uciążliwe 
dla osób korzystających w normalnej sytuacji z tego typu usług.

4.3. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDAWANE
PRZEZ TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

I ORGANY GMINY ORAZ POWIATU

Powierzenie organom terenowym kompetencji do stanowienia prawa po
wszechnie obowiązującego jest w systemach prawa kontynentalnego praktyką 
obecną od bardzo dawna116. Uzasadnia je co najmniej kilka przyczyn. Po pierw
sze, jak podnosi się w doktrynie, nie zawsze wskazane jest jednolite regulowa
nie sytuacji prawnej jednostki w skali całego kraju. Istnieją bowiem takie istot
ne warunki lokalne, które determinują wprost konieczność regulacji miejsco
wych117. Warunki te, w przypadku poszczególnych jednostek podziału teryto
rialnego, mogą cechować się znaczną zmiennością, co w konsekwencji prowadzi 

116 Por. S. Kasznica, Władze administracji ogólnej po reorganizacji dokonanej Rp. P. R 19/1. 
1928, „Ruch Prawny i Ekonomiczny” 1928, I półrocze, s. 148*.

117 Por. D. Dąbek, Prawo..., s. 85 i cyt. tam literatura.

195



do konieczności częstych zmian regulacji. Po drugie, faktyczne interesy jedn° 
stek zamieszkujących dane terytorium mogą determinować inną, niż w pr^ 
padku reszty kraju, podstawę reglamentacji. Po trzecie wreszcie, mogą zai®4 
nieć nadzwyczajne, nagłe okoliczności, takie jak klęska żywiołowa, które 
magają natychmiastowej regulacji. Jedynie organy terenowe są w stanie szybk0 
na te okoliczności zareagować. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, 
względu na treść, można podzielić akty normatywne organów administracJ1 
publicznej na:
akty wprowadzające lub zawieszające moc obowiązującą przepisów centralny0*1,

119 Por. H. Starczewski, J. Świątkiewicz, Terenowe..., s. 53.
119 Por. M. Kotulski, Akty..., s. 32.

• akty ustalające odstępstwa od zasad lub trybu wprowadzenia obowiązków 
unormowanych centralnie,

• akty ustalające zasady dalszej konkretyzacji przepisów centralnych,
• akty dokonujące wyboru pomiędzy rozwiązaniami ustalonymi centralnie’
• akty wprowadzające ograniczenia w sferze nieunormowanej centra 

nie118.
Akty terenowe różnią się od prawa stanowionego centralnie charakter0*11 

normy kompetencyjnej. Jak podnosi się w doktrynie, konstytucyjna forint' 
będąca podstawą stanowienia prawa przez organy jednostek samorządu tery40 
rialnego oraz terenowe organy administracji rządowej (art. 94 Konstytucji 
zawiera dwa niezależne od siebie elementy. Przepis ten stanowi bowiem. 
akty terenowe mogą być wydawane „na podstawie i w granicach upoważnij 
zawartych w ustawie”. Wywodzi się zatem, że możliwe jest oddzielenie przep1 
sów wydawanych „na podstawie” od przepisów wydawanych „w granica^ 
W konsekwencji, można wyróżnić miejscowe przepisy wykonawcze, wydawa* 1 
„na podstawie” upoważnień ustawowych i miejscowe przepisy porządkowe, 
dawane „w granicach” tych upoważnień* 119. Powyższy pogląd jest nieuprawn* 0 
ny. Trzeba bowiem zauważyć, że ustrojodawca, poprzez posłużenie się spój* 11, 
kiem „i”, wymaga koniunkcji dwóch przesłanek. A zatem każdy akt terenu^ 
musi być wydawany zarówno na podstawie upoważnienia (musi zatem istni 
norma ustawowa stanowiąca podstawę tego działania), jak i w granicach okr°. 
ślonych treścią tego upoważnienia. Oznacza to, że przepis art. 94 Konstyh* 4 
nie daje wystarczających podstaw do wyróżniania jakichkolwiek typów ak40 
prawa miejscowego.

Natomiast przypomnieć należy, że kompetencja wynikająca z art. 94 
stytucji jest odmienna od delegacji do stanowienia prawa przez organy centry 
ne administracji publicznej. Z powodów znanych wyłącznie ustrojodawcy^ 
moim zdaniem o historycznym charakterze - dopuszcza się stanowienie Pr0 
organy terenowe (nawet administracji rządowej) aktów miejscowych w opatC.e 
o ogólną normę kompetencyjną, bo w istocie takie znaczenie ma sformułować^ 
„w granicach”, w odróżnieniu od „w wykonaniu”. Ogólne upoważnienie nie 
natomiast być podstawą prawotwórczej działalności organów centralny0^ 
Przyjęcie takiego rozwiązania nie ogranicza naturalnie swobody ustawoda^ ■ 
zwykłego w zakresie kształtowania podstaw prawnych działalności normot"' 
czej organów terenowych. Nie oznacza przede wszystkim zakazu ustanawia* 1 
upoważnień szczegółowych, zgodnie z regułą a maiori ad minus.
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I właśnie ze względu na postać upoważnienia ustawowego, akty prawa miej- 
Scowego można podzielić na wykonawcze (wydawane na podstawie szczegóło
wych upoważnień) oraz samoistne (wydawane na podstawie upoważnień ogół
ach). Stosując dodatkowe kryterium przedmiotu regulacji, ale wyłącznie 
W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, trzeba wśród przepisów 
8®ttioistnych wyróżnić strukturalno-organizacyjne i porządkowe (aczkolwiek 
kreślenie to nie jest ścisłe, o czym będzie mowa niżej)120.

Por. M. Kotulski, Akty..., s. 33.
Na temat wątpliwości co do ustrojowego uzasadnienia dla delegowania funkcji prawotwórczej 

Organy wykonawcze por. D. Dąbek, Prawo..., s. 208 i n.
* Por. D. Dąbek, Prawo..., s. 213.

i Pogląd taki wyraża D. Dąbek, podając bardzo szczegółową argumentację natury ustrojowej 
/®Wiając postulat de lege ferenda wprowadzenia wyraźnego zakazu w tym zakresie. Por. D. Dą- 

k Prawo...., s. 212-213.
Na inne wątpliwości wskazuje Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu cytowanego już wyro- 

ly * * dnia 8 lipca 2003 r., sygn, akt P 10/02, w którym stwierdza: „Z punktu widzenia zasad tworze- 
Prawa szczegó 1 nie istotne znaczenie ma charakter i sposób po woły- 

H^Pia organów wyposażonych w kompetencje prawodawcze. Demokratycz- 
t legitymacja do sprawowania władzy oparta na wolnych, powszechnych i bezpośrednich wybo- 

o stanowi istotny argument za przyznaniem szerszego zakresu kompetencji prawodawczych 
tleniu organowi władzy publicznej. Stanowi również argument przemawiający przeciw zawężają- 
J "'ykladni kompetencji prawodawczych danego organu. Ustawy regulujące ustrój organów samo- 
/"u terytorialnego powierzają kompetencje prawodawcze przede wszystkim organom stanowią- 
jktóre - zgodnie z przepisami Konstytucji - są wybierane w powszechnych, równych i bezpo- 
j^Oich wyborach, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. Prawo miejscowe stanowione przez 
i^hy stanowiące samorządu terytorialnego posiada zatem demokratyczną legitymację”. Nato- 

starosta takiej legitymacji już nie posiada. A zatem jest to z całą pewnością argument prze- 
^'sjący przeciwko przyznaniu temu organowi kompetencji prawotwórczych.

Ze względu na organ upoważniony do stanowienia aktów prawa miejscowego 
Wyróżnić można: akty stanowione przez terenowe organy administracji rządo
wej oraz akty stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego 
'Wp. z art. 94 Konstytucji). W pierwszej grupie dodatkowo wyróżnić można akty 
Wydawane przez wojewodę oraz akty wydawane przez organy administracji 
^ezespolonej. Druga grupa obejmuje akty wydane przez organ stanowiący jed- 
^°stki samorządu terytorialnego - radę gminy, radę powiatu, sejmik wojewódz
ka oraz organ wykonawczy121 - wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd 
^wiatu. Zarząd województwa nie posiada kompetencji do stanowienia jakich- 
°lwiek aktów prawa powszechnie obowiązującego. Zauważyć trzeba, że gdyby 

dniała taka potrzeba, przepisy Konstytucji nie sprzeciwiają się takiemu upo
mnieniu, co jednak byłoby sprzeczne z założeniami ustrojowo-organizacyj- 
''ytni samorządu122.

Powyższy podział ma charakter teoretyczny. Analiza prawa pozytywnego 
/owadzi bowiem do wniosku, że w stanie klęski żywiołowej przepis prawa po- 
k2echnie obowiązującego może również stanowić starosta. Rozwiązanie to 

2budza podstawowe wątpliwości konstytucyjne123. Starosta nie jest bowiem 
Sanem powiatu, rozumianego jako jednostka samorządu terytorialnego124. 
8°dnie z art. 8 ust. 2 SPU, organami powiatu są rada powiatu i zarząd powia- 

Wprawdzie w doktrynie podnosi się od lat, że, ze względu na szczególne 
kształtowanie kompetencji, za organ powiatu w znaczeniu funkcjonalnym 
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winien zostać uznany starosta* 125, ale trzeba pamiętać, że tezy te były podn° 
szone (w odniesieniu do wójta) na długo przez ustanowieniem samorządu P° 
wiatu i ustawodawca rnusiał być ich świadom. Co prawda, nie ma formalny69 
przeszkód, aby na użytek nawet incydentalnej regulacji, w dokładnie unorifl0 
wanym zakresie spraw, stworzony został odmienny niż zawarty w ustaw19 
ustrojowej katalog organów powiatu, obejmujący również starostę126, jedn8 
ustawodawca nie zdecydował się na taki zabieg. W tym stanie rzeczy nalez^ 
uznać, że upoważnienie starosty do stanowienia aktów prawa miejscowego (z9. 
rządzeń), na podstawie art. 23 SKŻU, jest sprzeczne z art. 94 Konstytu^1 
w związku z art. 8 ust. 2 SPU.

„.¡o-
125 Por. dla przykładu P. Rodziewicz, W sprawie interpretacji terminów: „organ samorządu ie S 

rialnego" i „organ jednostki samorządu terytorialnego", „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Pra*11- 
2000, nr 4, s. 37.

126 Por. P. Radziewicz, W sprawie..., s. 37.

Nie oznacza to jednak, że upoważnienie starosty do stanowienia prawa jeS 
w ogóle niedopuszczalne. Zważyć bowiem należy na ogólną przesłankę wproW9 
dzenia każdego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. Zgodnie z art. 
ust. 1, stan taki może być wprowadzony wówczas, gdy zwykłe środki konsty^ 
cyjne są niewystarczające. W konsekwencji wydaje się, że ustrojodawca zezW8 
na wprowadzenie środków nadzwyczajnych, które z natury rzeczy muszą 
sprzeczne ze „zwykłymi” postanowieniami Konstytucji. I tylko w taki spo®0 
można uzasadnić upoważnienie starosty do wydawania aktów prawa miejsC° 
wego. Podstawą tego upoważnienia nie jest przepis art. 94 Konstytucji, a 
łącznie przepis art. 228 ust. 1 ustawy zasadniczej.

Akty prawa miejscowego są wydawane w różnych formach. W przypadku 
ganów kolegialnych noszą one nazwę „uchwały”, w przypadku wójta, zarzą 
powiatu i starosty - „zarządzenia”. Istnieje problem nazwy wykonawczych 8.. 
tów prawa miejscowego stanowionych przez wojewodę. Ustawa o administr8 ¡, 
rządowej w województwie poprzestaje na określeniu „akty prawa miejscowej. 
Jak się wydaje, jest to wyraz obserwowalnej, po wejściu w życie Konstytu^1' 
tendencji do odchodzenia od nazywania tych aktów „rozporządzeniami”. 
czyną tego trendu miała być zasada zamkniętego podmiotowo systemu źro 
prawa powszechnie obowiązującego. Skoro wojewoda nie został wskazany Pr2{e 
Konstytucję jako podmiot uprawniony do wydawania rozporządzeń, akty 
winny nazywać się inaczej. Należy jednak zauważyć, że w ostatnim czasie j 
stępuje odwrót od tej tendencji. Zarówno ustawa o stanie klęski żywioło^ 
ustawa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, jak i ustawa o choroby 
zakaźnych i zakażeniach posługują się bowiem pojęciem rozporządzenia. vv.g 
daje się, że takie postępowanie ustawodawcy jest uzasadnione. Okresie11 
„rozporządzenie wojewody” ma już swoją tradycję w języku prawnym i nie 
rusza zamkniętego charakteru katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązU^_ 
cego. Ponadto, stosowane w latach dziewięćdziesiątych w niektórych przyP9 >• 
kach określenie „Akt Prawa Miejscowego Wojewody .... z dnia .... w sprawie 
wydaje się dysfunkcjonalne i nieodpowiadające rzeczywistości, wobec podzi8 
tych aktów na wykonawcze i rozporządzenia porządkowe (ustawa o adminis 
cji rządowej w województwie posługuje się tym pojęciem w odniesieniu do 
tów wydawanych na podstawie ogólnego upoważniania - art. 40 ARzU).
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Należy zauważyć, że ustawodawca posługuje się nazwą „rozporządzenie” 
f°Wnież na określenie aktów prawa miejscowego wydawanych przez organy 
Jadowej administracji niezespolonej (dyrektora regionalnego zarządu gospodar
ki Wodnej — art. 88 PW i powiatowego lekarza weterynarii - art. 45 ZChZZU).

Przechodząc do charakterystyki poszczególnych typów aktów prawa miej- 
Scowego w czasie klęski żywiołowej i analizy upoważnień do ich wydania, nale- 
ty zauważyć, że część z aktów miejscowych, w wymiarze teoretycznym, winna 
z°stać zaliczona do grupy aktów generalnych, albowiem w sposób konkretny 
°kreśla, wymagany przez normotwórcę, typ zachowania. W sposób generalny 
określony jest tylko adresat.

Trzeba również stwierdzić, że przepisy miejscowe wydane na podstawie 
Szczegółowego upoważnienia ustawowego (delegacji ustawowej) będą miały 
Otewielkie znaczenie w czasie klęski żywiołowej. Teza ta wymaga jednego za
strzeżenia. Pod pojęciem „delegacja ustawowa” rozumiem takie upoważnienie, 
które spełnia wszystkie wymogi z art. 93 Konstytucji. A zatem, w szczególności, 
Uwiera wytyczne co do treści aktu i to wytyczne na tyle jasne, że nie muszą być 
interpretowane z celów ustawy lub normy zawierającej upoważnienie. Nie po
jęłam poglądu wyrażonego w orzecznictwie127, zgodnie z którym jednostki 

Sąmorządu terytorialnego (a w konsekwencji również terenowe organy admini
stracji rządowej) mogłyby działać na podstawie upoważnień, które nie zawie
ją określenia zakresu spraw przekazanych do regulacji. Przecież w takim 
Wypadku upoważnienie sprowadzałoby się wyłącznie do określenia organu 
^taściwego. Wydaje się, jeśli zważyć na fakt, iż prawotwórstwo lokalne może 

samoistne, ale nie autonomiczne, że określenie, choćby najbardziej ogólne, 
Okresu spraw przekazanych do unormowania, jest konieczne.

t 127 Por. cytowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1999 
' sVgn. III SA 1721/99.

Faktem jednak jest, że istnieje konieczność rewizji poglądów na temat po- 
s^zególnych typów aktów prawa miejscowego. Szczególnie istotne jest ustale- 
^le treści pojęcia „przepisy porządkowe”. Trybunał Konstytucyjny stwierdza 
°Wiem, że „Termin (przepisy porządkowe - M.S.) nie jest w pełni ostry, a pre- 

C^2yjne ustalenie jego znaczenia może budzić wątpliwości. Nie został on zdefi- 
^owany w obowiązującym ustawodawstwie. W praktyce ustawy udzielające 
upoważnień do stanowienia przepisów porządkowych wyraźnie kwalifikują te 
^rZepisy przy pomocy terminu „przepisy porządkowe” lub „zarządzenia porząd- 
°We”. W przypadku ustaw niezawierających takiego określenia, mogłyby jed- 

^k powstawać wątpliwości, czy dany akt normatywny mieści się w kategorii 
"^zepisów porządkowych”. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że 
?^alizowany przepis ma na celu ochronę porządku i spokoju w miejscach pu- 
^llcznych. Zawiera on odesłanie do przepisów porządkowych wydawanych 
, celu zapewnienia porządku i spokoju publicznego. (...) Przepisy porządkowe 

mogą mieć różny charakter. Ustalając znaczenie (tego pojęcia - M.S.) (...) 
,®leży uwzględnić unormowania konstytucyjne dotyczące tworzenia prawa.

świetle art. 87 Konstytucji nakazy i zakazy adresowane do podmiotów nie- 
^sjdujących się w stosunku podległości organizacyjnej wobec organu stano- 
l^cego prawo muszą mieć charakter powszechnie obowiązujący. W konse- 
"'encji (...) będą to najczęściej akty prawa miejscowego, o których mowa w art. 
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94 Konstytucji, jakkolwiek nie można również wykluczyć w tym przypadki 
rozporządzeń, wydawanych przez wskazane w Konstytucji centralne organ? 
państwowe na zasadach określonych w art. 92 Konstytucji”128. Dalej Trybuna 
Konstytucji zwraca uwagę, że przepisy porządkowe mogą być obecnie wyda* 0' 
ne na podstawie upoważnień zawartych m.in. w Prawie przewozowym129, usta; 
wie o transporcie kolejowym130, ustawie o zagospodarowaniu nieruchomość 
Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej131 oraz ustawa^1 
o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym. Trybunał stwierdź 
również, że upoważnienia zawarte w dwóch ostatnich z wymienionych usta1* 
stanowią „szczególnie często wykorzystywaną podstawę do wydawania przep1' 
sów porządkowych”. Sąd konstytucyjny wspomina również o przepisach P0' 
rządkowych stanowionych na podstawie art. 40 ARzU, które z punktu widzeń10 
konstrukcji prawnej są identyczne z przepisami stanowionymi przez organ? 
gminy i powiatu.

128 Por. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 r., sygn, akt P 10/02■
129 Zgodnie z art. 15 PrPrz, minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministr®

właściwym do spraw administracji publicznej, rada gminy i rada powiatu mogą określić, w dro 
odpowiedniego rozporządzenia lub uchwały, przepisy porządkowe związane z przewozem °s° 
i bagażu środkami transportu publicznego. g

130 Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz. U. nr 
poz. 789, ze zm.), minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właści** 
do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązując® 
obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych, z uwzględnień1 
warunków funkcjonowania transportu kolejowego.

131 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa pr^®1 
tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. nr 79, poz. 363 ze zm.).

Bardzo ciekawie prezentuje się w tym kontekście treść przepisu art. 2 
ustawy o zagospodarowaniu nieruchomości..., zgodnie z którym wojewoda m°ie 
wydać przepisy porządkowe w razie wystąpienia na nieruchomości lub w jć 
otoczeniu zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Wydaje się 20 
tern, że jest to możliwe również w przypadku klęski żywiołowej. Analiza po* 0 
lanego przepisu prowadzi do wniosku, że pojęciem „przepisy porządkowe” Tr? 
bunal obejmuje zarówno przepisy wydane na podstawie art. 40 ARzU, jak i n0 
podstawie, na przykład, art. 20 ustawy o zagospodarowaniu nieruchomość1" 
Pojawia się zatem pytanie - czym różnią się te dwa rodzaje aktów normatyw, 
nych. Naturalnie art. 20 ustawy o zagospodarowaniu nieruchomości... mógł b?c 
również sformułowany w inny sposób: „w zakresie nieuregulowanym przez i11116 
przepisy powszechnie obowiązujące wojewoda może wydać przepisy porządkom0 
w razie wystąpienia na nieruchomości lub w jej otoczeniu zagrożeń dla żyę10, 
zdrowia, mienia lub środowiska”. Wówczas powołane upoważnienia nie różnił? 
by się absolutnie niczym. Tyle tylko, że w zasadzie większość upoważnień m°z 
na byłoby formułować w taki sposób, ponieważ istotą kompetencji normotwoi 
czej jest, między innymi, uregulowanie czegoś, co do tej pory nie jest uregoł0 
wane w innych przepisach. Wydaje się, że Trybunał w ogóle nie zauważa je<1 
nak opisanego wyżej problemu, ponieważ w kolejnym fragmencie uzasadnień10 
stwierdza, że „wojewoda oraz organy samorządu terytorialnego mogą stano"'1'; 
przepisy porządkowe wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w ustawach lu 
innych przepisach powszechnie obowiązujących. Uregulowanie określonej k"10. 
stii w ustawie wyklucza stanowienie przepisów porządkowych, dotyczących te^ 
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. bestii, na podstawie przytoczonych upoważnień ustawowych”. Zasadne zatem 
Lest Pytanie, jakie cechy charakterystyczne posiadają przepisy porządkowe, 
baniem Trybunału Konstytucyjnego cechą taką jest przedmiot regulacji - 

^hrona porządku i spokoju w miejscach publicznych. Pogląd ten jest dyskusyj
ny- W doktrynie prawa administracyjnego podnosi się bowiem, że przepisy po- 
tz3dkowe to akty o charakterze samoistnym, ponieważ wydawane są na pod- 
s^wie generalnego upoważnienia zawartego w ustawie ustrojowej132.

12 Por. M. Kotulski, Akty..., s. 38, B. Jaworska-Dębska, Prawo miejscowe [w:] Z. Duniewska, 
i( ®Worska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo admini- 
¡.^jne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 170, D. Dąbek, 
^o..., s. 167.
. Tak A. Matan, Policja..., s. 361; R. Hauser, K. Ziemski, w odniesieniu do szczegółowego upo- 

>ienia z art. 18 uchylonej ustawy o stanie wyjątkowym z 1983 roku, stwierdzają, że „zarządzę- 
|> Porządkowe stanowione w okresie stanu wyjątkowego odbiegają od modelu aktów samoistnych, 
^dtniotowy zakres regulacji nie jest określony negatywnie, czego konsekwencją jest możliwość 

^kulowania tymi aktami spraw uregulowanych już innymi przepisami. A zatem, nie są one wy- 
jJj^Pe dlatego, że jest „luka w prawie”. Poza tym szczegółowo został określony zakres zachowań, 
^*egających regulacji. Powyższe zbliża te akty do kategorii aktów wykonawczych”. Por. R. Hau-

K- Ziemski, Stanowienie zarządzeń porządkowych w okresie stanu wyjątkowego, „Ruch Prawni- 
^Ekonomiczny i Socjologiczny” 1986, nr 2, s. 86.
! Por. R. Hauser, K. Ziemski, Stanowienie..., s. 89.

■> Por. M. Zimmermann, Terenowe przepisy prawne na ziemiach polskich, Poznań 1963, s. 7 i n., 
’suser, K. Ziemski, Stanowienie..., s. 88.

, Z drugiej strony twierdzi się, że przepisy porządkowe obejmują dużo szerszą 
ątegorię aktów normatywnych. W konsekwencji, oprócz aktów stanowionych 

podstawie upoważnienia generalnego, pojęcie to obejmowałoby również akty 
"jadane na podstawie upoważnienia bardziej szczegółowego133. I ten ostatni po- 
¡pd należy podzielić. Kategorią „przepisy porządkowe” należy objąć te wszyst- 
le akty normatywne, które mają na celu ochronę życia, zdrowia, bezpieczeń- 

j^a i spokoju publicznego, niezależnie od charakteru ich podstawy prawnej. 
^Pymi słowy, przepisy porządkowe to wszystkie akty normatywne wydawane 

ramach policji administracyjnej. Dopiero w tej grupie można dokonywać dal- 
^ego zróżnicowania na akty wydawane na podstawie upoważnienia szczegóło
wego i akty wydawane na podstawie upoważnienia generalnego. Te pierwsze 

po prostu aktami wykonawczymi.
Istota aktów wykonawczych sprowadza się do przyznania organowi tereno- 

^eniu wyboru pomiędzy dopuszczalnymi normami przewidzianymi przez usta- 
y szczególne134. Akty te wydawane są zawsze na podstawie upoważnień 
’zielonych w ustawach szczególnych135. Przy czym, pod pojęciem ustawy 

^Zególnej należy rozumieć wszystkie ustawy z wyjątkiem tzw. ustaw ustrojo- 
■ ^h: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie wo- 
j ^ództwa i o administracji rządowej w województwie. Od zasady tej istnieje 
^’ęn wyjątek. Zgodnie z art. 31b ust. 1 SGU, w określonych przypadkach wójt 

°Ze zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych niebezpieczeń- 
^em dla życia, zdrowia i mienia. Trzeba również pamiętać, że konsekwencją 

, Zciągnięcia pojęcia „przepisy porządkowe” na akty wydawane na podstawie 
3C2egółowego upoważnienia, jest dopuszczenie możliwości regulacji spraw od- 
^hnie uregulowanych w innych przepisach powszechnie obowiązujących. 
4ki sposób regulacji może mieć podstawowe znaczenie w czasie klęski żywio
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łowej. Usuwa bowiem kolizję pomiędzy koniecznością wynikającą z klęski . 
wiołowej a ograniczeniami w działaniu władz publicznych, wynikający1”1 
z przystosowania systemu prawa do tzw. normalnej sytuacji.

Szerokie rozumienie pojęcia „przepisy porządkowe” ma również konsekwe” 
cje w zakresie sposobu publikacji i terminu wejścia w życie poszczególnych 
tów. Gdyby przyjąć, że kategoria „przepisy porządkowe” obejmuje tylko ak1- 
wydane na podstawie upoważnienia generalnego, należałoby uznać, że p°z° 
stałe akty wchodzą w życie na tzw. zasadach ogólnych. A zatem, co do zasa^' 
po upływie czternastu dni od ich ogłoszenia. Od zasady tej możliwe są trzy 
jątki. Po pierwsze, sam akt może określać termin dłuższy (art. 4 ust. 1 in 
OANU). Ewentualność ta nie będzie jednak raczej stosowana w przypadku kl® 
ski żywiołowej. Po drugie, akty wykonawcze, zgodnie z art. 4 ust. 2 OANU' 
mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni w przypadka” 
uzasadnionych. Po trzecie, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychm1” 
stowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego P®3 
stwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może W 
dzień ogłoszenia aktu. c

Przepisy porządkowe, zgodnie z art. 4 ust. 3 OANU, wchodzą w życie P 
upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach pyz.e 
pisy te mogą wchodzić w życie w terminie krótszym, a jeżeli zwłoka w wejs” 
w życie mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożeń 
życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepi30'*  
z dniem ich ogłoszenia. j

Ponadto, zgodnie z art. 5 OANU, możliwe jest nadanie każdemu akto 
wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa pr®'*  
nego nie stoją temu na przeszkodzie. Wydaje się, biorąc pod uwagę matę*  
regulacji (nakazy i zakazy działania), że ten ostatni przypadek w czasie klSs: 
żywiołowej nie znajdzie zastosowania. Norma upoważniająca do wyda” 
określonego aktu może również odmiennie określać termin jego wejsc 
w życie.

Zróżnicowany jest też sposób publikacji poszczególnych rodzajów 0 
Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń i w sposób zwyczaje”: 
przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu (art. 14 OAN 
Akty te winny być również ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowy1^ 
Dla obliczenia terminu wejścia w życie przepisów porządkowych decyduj® 
znaczenie ma dzień wskazany w obwieszczeniu. Pozostałe akty ogłasza 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W każdym przypadku norma stano'’, 
ca podstawę aktu może określać inny sposób publikacji.

Przyjmując szerokie rozumienie pojęcia „przepisy porządkowe”, nale.. 
uznać, iż każdy akt wydany w ramach policji administracyjnej wchodzi w życ^ 
co do zasady, w trzy dni od daty ogłoszenia w formie obwieszczenia. W przecl 
nym wypadku należy przyjąć, że akty wydane, opierając się na upoważnieni®0 
szczegółowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w wojewód^K 
dzienniku urzędowym, chyba że upoważnienie to przewiduje termin krots 
Wydaje się, biorąc pod uwagę charakter omawianych aktów, że również z * 
powodu konieczne jest rozszerzenie pojęcia „przepisy porządkowe”. Skoro p1^, 
pisy te mają być skuteczną formą obrony przed klęską żywiołową, winny wC 
dzić w życie szybko, a ich publikacja winna być uproszczona.
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zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń, pochodów, 
nakaz zawieszenia określonej działalności,
zakaz organizowania, targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

. Przykładem działania opierającego się na szczegółowych upoważnieniach 
)est rozporządzenie wojewody wydawane na podstawie art. 46 ust. 3 ZChZZU, 

Przypadku, gdy zagrożenie obejmuje teren jednego województwa. Rozporzą- 
Zenie takie może wprowadzać:

• ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów,

----- _-o—--  —..J—— r—— ———
Pok>wań i odłowów zwierząt łownych,
, • ograniczenie lub nawet zakaz obrotu zwierzętami, produktami pocho
dnia zwierzęcego, zwłokami zwierzęcymi, surowcami i produktami rolnymi 

°raz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby 
Raźnej,

• obowiązek oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynfekcji miejsc prze
gania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok, produk-

I .ty pochodzenia zwierzęcego, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 
. lilnych produktów zwierzęcych, środków żywienia zwierząt oraz oczyszczania 
Skażania środków transportu,

• nakaz zaopatrywania zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego 
świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii,
• nakaz przeprowadzenia zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień,
• nakaz odstrzału sanitarnego zwierząt na określonym obszarze,

, • nakaz stosowania określonej technologii przez wytwórców produktów po- 
n°dzenia zwierzęcego.

Ograniczenia w ruchu osobowym są wprowadzane na zasadach określonych 
rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa, wydanym w poro

bieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Rozporządzenie to 
e zostało dotąd wydane. Do czasu jego wydania obowiązuje rozporządzenie 
19 maja 1999 r.136, które nie przewiduje praktyczne żadnych szczegółowych 
atunków. Stanowi tylko, że wojewoda może wprowadzić całkowity zakaz 
2ewozu lub przemieszczania się osób albo uzależnić ich przywóz lub prze- 
leszczanie się od spełnienia określonych warunków, nie precyzując bliżej tych 
arunków.

§ 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. 
zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby 

Q®znej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym. (Dz.U. 99.53.561) - cyt. dalej jako 
UZChZR.

Wszystkie obowiązki i nakazy wprowadzane rozporządzeniem wojewody 
bJą charakter czasowy. Ponadto, rozporządzenie to może określać obszary, na 

°rych występuje choroba zakaźna lub zagrożenie wystąpienia choroby zakaż
aj jako obszar zapowietrzony, zagrożony lub buforowy oraz określać sposób ich 
baczenia.

Rozporządzenie wojewody wydawane jest na wniosek wojewódzkiego lekarza 
^eterynarii i wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej 

sPosób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Oznacza to, że przepis art. 46 
.4 ZChZZU przewiduje wyjątek od ogólnych zasad publikacji i wejście w ży- 
e Porządkowych aktów prawa miejscowego.
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ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 
zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludności, 
obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, 
nakaz poddania się określonym szczepieniom ochronnym, 
nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia śr°

Właściwy miejscowo wojewoda może również wydać rozporządzenie w czas'e 
epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ChZU, woje* 0 
da wprowadza w takim przypadku stan epidemii lub stan zagrożenia epi^° 
micznego. Rozporządzenie wydawane jest po zasięgnięciu opinii Głównego 1° 
spektora Sanitarnego. Może ono przewidywać:

• ograniczenia w ruchu osobowym,
• ograniczenia lub zakaz obrotu i używania przedmiotów lub artykuł0" 

spożywczych,
• 

ków transportu do działań przeciwepidemicznych.
Również w tym przypadku ustawodawca przewiduje specyficzny sposób Pu 

blikacji i termin wejścia w życie. Rozporządzenie to jest ogłaszane w wojewó^ 
kim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Publika0!*  
winna nastąpić niezwłocznie (art. 33 ust. 4 ChZU). Pojawia się jednak probl®01' 
czy takie określenie sposobu ogłoszenia jest wystarczające. Wydaje się, że leP 
sze, z punktu widzenia nagłości sytuacji, byłoby ogłoszenie, na przykład, w dr° 
dze obwieszczenia. Tym bardziej, że ustawa przewiduje, iż wojewoda ma °b° 
wiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z rozporządź 
nia w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Nie bardzo wiadoa10, 
z jakich powodów data wydania tego obwieszczenia nie miałaby być datą Pu° 
kacji rozporządzenia.

Podobnie jak w wyżej omawianym przypadku rozporządzenia ministra *>*  
ściwego do spraw zdrowia, tak i w odniesieniu do rozporządzenia woje* 00- 
pojawia się problem podwójnej regulacji. Na podstawie art. 15 ust. 2 ChZU 
jewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego i w porozumie0 
z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może w czasie stanu epidemii 1 
stanu zagrożenia epidemicznego rozszerzyć podmiotowo i przedmiotowo zakf 
obowiązkowych szczepień. W tym przypadku wymagane jest tylko ogłoszę0 . 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. A zatem, rozporządzenie takie wcho0 
w życie, co do zasady, po trzech dniach od ogłoszenia, przy założeniu szeroko °° 
zumianego terminu „przepisy porządkowe”. Niewytłumaczalny pozostaje po* 0 
dla którego ustawodawca dwukrotnie reguluje tę samą materię. ><fj

W przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego, którego zasięg skutk0 
nie przekracza jednego województwa, wojewoda, na podstawie art. 89 ust- 
PrA, wprowadza działania interwencyjne w drodze aktu prawa miejsco* e^ 
Akt ten określa przyczyny, datę wprowadzenia oraz obszar i przewidy* 8^ 
czas obowiązywania, jak również rodzaj niezbędnych działań interwencyjni 
Tym samym zbliża się ono w swej formie do indywidualnego aktu administ 
cyjnego. Omawiany akt może, zgodnie z art. 90 PrA, przewidywać:

• czasowe lub stałe przesiedlenie ludności, 
nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych, 
podanie preparatów ze stabilnym jodem, 
ewakuację,
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. • zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej żywności i wody pitnej, kar- 
^nia zwierząt hodowlanych skażoną paszą i pojenia skażoną wodą oraz wy- 
fasu bydła na skażonym terenie.

Problematyczny jest sposób ogłoszenia i termin wejścia w życie omawianego 
, *tu.  Niezależnie od formalnej publikacji treść aktu winna być podana do pu- 

lcznej wiadomości przez media, na omawianych już wyżej zasadach, regulo- 
'Vąiiych przez Prawo prasowe. Należy zatem uznać, że sposób publikacji będzie 
^leżny w tym przypadku od zakresu pojęcia „przepisy porządkowe”. Jeżeli 
rzyjąć, że akt ten jest przepisem porządkowym, należy uznać, iż jest on ogła- 

Szany przez obwieszczenia i wchodzi w życie po upływie trzech dni od daty ogło- 
^enia, chyba że zachodzi nagła konieczność i samo rozporządzenie przewiduje 
te,Uiin krótszy.

Hor. E. Stobiecki, Przepisy gminne - organy właściwe, „Wspólnota” 1991, nr 2-3, s. 15.
l Art. 10 ustawy z dnia z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających 
jj^Petencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U., 

poz. 668 ze zm.).
9 Tak D. Dąbek, Prawo..., s. 213.

W przypadku każdej klęski żywiołowej wojewoda lub „właściwy organ jed- 
^tki samorządu terytorialnego” może wprowadzić obowiązek świadczeń oso- 
lstych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej, jeżeli środki, któ- 

dysponuje, są niewystarczające. Obowiązek świadczeń wchodzi w życie 
^hiem ogłoszenia, a zasady i formy ogłoszenia określają odrębne przepisy (art. 
^okrętu). Pojawia się zatem problem, co oznacza określenie „właściwy organ”. 
, doktrynie, na gruncie nieobowiązujących już przepisów ustawy o samorzą- 
21e gminnym, wyrażono pogląd, iż jest to zarząd gminy, a w wyjątkowych 
zVpadkach wójt, burmistrz, prezydent miasta137. Należy pamiętać, że w tym 
ąsie przepis art. 3 dekretu wskazywał jako organ właściwy prezydium rady 
bodowej. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca dokonał zmiany tego przepisu 
°Piero w 1998 roku138, należy przyjąć, że pod pojęciem „właściwy organ jed- 

. °stki samorządu terytorialnego” można rozumieć bądź radę gminy i odpo- 
^ednio powiatu, bądź wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i zarząd powiatu.

tooim przekonaniu, wykluczone jest rozszerzanie tego pojęcia na starostę, 
Powodów już wyżej wskazanych139. Dodatkowo należy zauważyć, że dekret 
zewiduje, iż starosta i, odpowiednio, wójt nakładają obowiązek świadczeń 
°bistych na poszczególne jednostki, konkretyzując tym samym akt norma

lny o wprowadzeniu tego obowiązku. A zatem, przyjmując racjonalność 
tawodawcy, trzeba założyć, że za „organ jednostki samorządu terytorialnego”, 

t ^zumieniu art. 3 dekretu, należy uznać inne podmioty niż te, które konkre- 
y?ują obowiązek. Biorąc równocześnie pod uwagę, że ustawodawca zmienił 
tąwę o samorządzie gminnym w ten sposób, iż wójt stał się wykonawczym 
Sanem tej jednostki, należy uznać, że obowiązek świadczeń osobistych i rze- 

^^ych, na podstawie art. 3 dekretu, wprowadza rada gminy i rada powiatu 
grodze uchwały. Brak jest podstaw do przyjęcia, że organem takim może być 
^San wykonawczy (zarząd powiatu lub wójt). Należy pamiętać, że kompetencje 

^Wodawcze (stanowienie aktów prawa miejscowego) w gminie są wyraźnie 
strzeżone na rzecz rady, zgodnie z art. 41 ust. 1 SGU. Podobnie w odniesieniu 
Powiatu, zgodnie z art. 12 pkt 1 SPU, stanowienie aktów prawa miejscowego 

^strzeżone jest do wyłącznej właściwości rady powiatu. Wobec braku normy 
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pełnieniu warty w celu zapobieżenia rozszerzaniu się klęski, 
wykonywaniu określonych robót, 
dostarczeniu narzędzi potrzebnych do sprawnego prowadzenia akcji

szczegółowej, która dokładnie wskazywałaby inny organ jako właściwy 
wprowadzenia obowiązku świadczeń, należy przyjąć, że nie ma podstaw do od' 
stępstwa od ogólnej reguły.

Zarówno uchwała, jak i akt wojewody w sprawie wprowadzenia obowiąz^11 
świadczeń osobistych i rzeczowych, winny być zaliczone do grupy przepis0^ 
porządkowych. A zatem, są ogłaszane w drodze obwieszczenia i w inny spos° 
miejscowo przyjęty, a wchodzą w życie, co do zasady, po upływie trzech dni o 
daty ogłoszenia.

140 Por. W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980, s. 142. j
141 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu 

nej (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 ze zm.).
142 Tak na gruncie nieobowiązującej już ustawy W. Dawidowicz, Polskie..., s. 211.

Świadczenia osobiste i rzeczowe mogą polegać na:
• udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypa<1 

kom,
• udostępnieniu pomieszczenia poszkodowanym na czas niezbędny dla 

udzielenia pierwszej pomocy i schronienia,
• przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia poszkodowanych,
• zabezpieczeniu zagrożonego inwentarza żywego (dostarczenie paszy i P° 

mieszczenia),
•

* uuotaitleniu iiaiL^uŁi vn opiawncgu piuwatióciiia anuji,
• dostarczeniu środków przewozowych (wraz z niezbędnym inwentarze111

pociągowy) (art. 4 dekretu). .
Uchwała i rozporządzenie o wprowadzeniu obowiązku świadczeń osobisty01 

i rzeczowych stanowią podstawę do wydawania aktów indywidualnych, po"10 
łujących indywidualną jednostkę do wykonania konkretnego zadania140. De°y, 
zje takie wydaje wojewoda, starosta lub wójt. Omawiany obowiązek może № 
nałożony w przypadku każdej klęski żywiołowej, jeżeli środki znajdujące S1 
w dyspozycji organu kierującego akcją ratowniczą są niewystarczające. Zdat^ 
się jednak, iż ustawodawca uznaje, że upoważnienie z dekretu nie jest wystaf 
czające. Z tych powodów art. 95 ust. 1 PrA stanowi, iż w przypadku, gdy śród* 1' 
którymi dysponuje organ kierujący akcją likwidacji zagrożenia i usuwa11 
skutków zdarzenia, są niewystarczające, organ ten (wojewoda lub minis^ 
właściwy do spraw wewnętrznych) może również wprowadzić obowiązek św>a 
czeń osobistych i rzeczowych. Do spraw związanych z tymi świadczeniami st° 
suje się przepisy dekretu. j

Niezależnie od rodzaju klęski żywiołowej, a w zasadzie w każdym przyPa < 
ku, w którym brak przepisu szczególnego, wojewoda może, zgodnie z art- 
ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na cZ 
niezbędny zarządzić zawieszenie organizowania imprez artystycznych i r°2. 
rywkowych na terenie województwa lub jego części141. Wbrew literalne1*1 
brzmieniu przepisu, należy uznać, iż w gruncie rzeczy zakaz obejmuje nie ty 
organizowanie imprez, co raczej ich odbywanie się. Mimo że ustawa nie 'vS^t 
zuje wyraźnie formy działania, uważam, że jedyną dopuszczalną formą jest a 
prawa miejscowego142. Należy bowiem zauważyć, że zakaz organizacji imPr 
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^st skierowany do podmiotów znajdujących się poza strukturą administracji 
^licznej. Ma on charakter generalny (jest skierowany do bliżej niesprecyzo- 
^anego kręgu potencjalnych organizatorów imprez) i abstrakcyjny (zakazane 
test organizowanie/odbywanie się jakichkolwiek imprez).

Wspomnieć również trzeba o zarządzeniu wójta wydawanym na podstawie 
31b ust. 1 SGU, zgodnie z którym, jeżeli w inny sposób nie można usunąć 

ezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może 
Rządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. Jak to już wyżej 
^ierdzono, również ten akt należy zaliczyć do przepisów porządkowych, wy- 
artych na podstawie szczegółowego upoważnienia. Aczkolwiek zarządzenie 

^akuacji nie jest aktem abstrakcyjnym, ponieważ w sposób ostateczny ozna- 
c*a  obowiązek powinnego zachowania. Z teoretycznego punktu widzenia, jest to 

administracyjny generalny.
W czasie stanu klęski żywiołowej ograniczenia wolności i praw jednostki 

^ogą być wprowadzane w drodze rozporządzenia wojewody oraz zarządzenia 
^ójta lub starosty, ewentualnie pełnomocników ustanowionych w przypadkach, 

właściwe organy nienależycie wykonują swoje zadania. Pewne wątpliwości, 
czym była mowa wyżej, wzbudzają upoważnienia do stanowienia zarządzeń 

^Zez wójta i starostę. Należy zauważyć, że zarządzenie wójta nie będzie podle- 
gało zatwierdzeniu przez radę, tak, jak zarządzenia porządkowe wydawane 

trybie art. 41 ust. 2 SGU. To kompetencja samoistna. O ile w przypadku wój- 
a nie ma żadnych wątpliwości, że z punktu widzenia Konstytucji takie upo
mnienie jest możliwe, w odniesieniu do starosty jest to już dużo bardziej wąt- 

Ni\ve.
Omawiane rozporządzenia i zarządzenia są ogłaszane przez rozplakatowa- 

^'e obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty, 
także przez ogłoszenie w lokalnej prasie. Ustawa o stanie klęski żywiołowej 
e określa terminu ich wejścia w życie. Należy zatem uznać, że akty te wcho- 

m w życie na zasadach właściwych dla przepisów porządkowych.
i Z punktu widzenia treści, rozporządzenia i zarządzenia wydawane w stanie 

^ski żywiołowej zbliżają się do decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 23 
st. 3 SKŻU, muszą one zawierać:

•

^aniczeń,
• czas trwania ograniczeń,
• pouczenie o odpowiedzialności karnej lub innych skutkach prawnych na- 

QsZenia rozporządzenia, zarządzenia lub decyzji.
Zakres ograniczeń, które mogą być wprowadzane w drodze rozporządzenia 

°Jewody lub zarządzenia starosty (wójta) wyznacza rozporządzenie Rady Mi- 
^strów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Ograniczenia te stosuje się do 
8zystkich, którzy znajdują się na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej 
az, odpowiednio, do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadają- 

osobowości prawnej, które na tym terenie mają siedzibę lub prowadzą 
81ałalność. Mogą one obejmować:

podstawę prawną,
określenie zakresu i rodzaju ograniczeń,
określenie zobowiązanych podmiotów, 
miejsce, dzień i godzinę osobistego stawiennictwa lub realizacji innych
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• zawieszenie działalności określonych przedsiębiorców,
• nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego r° 

dzaju,
• nakaz oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego 8*  

cją ratowniczą,
• całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia w określonego r° 

dzaju artykuły,
• obowiązek poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieni001 

ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów,
• obowiązek poddania się kwarantannie,
• obowiązek stosowania określonych środków ochrony roślin lub innycP 

środków zapobiegawczych,
• obowiązek stosowania określonych środków zapewniających ochronę sr° 

dowiska,
• obowiązek stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalcza0'9 

chorób zakaźnych zwierząt,
• obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź 10

nych pomieszczeń, .
• dokonanie przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innyc 

obiektów budowlanych albo ich części,
• nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszar0" 

i obiektów,
• nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz1,9 

określonych obszarach,
• zakaz organizowania lub przeprowadzania imprez masowych,
• nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się,
• wykorzystanie, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, ni°rl1 

chomości i rzeczy ruchomych,
• zakaz prowadzenia strajków, ,
• ograniczenia lub odstępstwa od określonych zasad bezpieczeństwa i higie^ 

pracy (niepowodujące bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika)-
Nakaz prowadzenia działalności określonego rodzaju obejmuje nie tya\ 

przedsiębiorców, ale również zatrudnionych u nich pracowników (z wyjątki 
młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet w ciąży). W przypadku wprowadź 
nia takiego nakazu, w zarządzeniu lub rozporządzeniu można dokonać zmi0°' 
systemu, wymiaru i rozkładu czasu pracy, wprowadzić obowiązek pracy w 
dziele, święta i dni wolne od pracy, powierzyć pracownikowi wykonywanie Pr9 
cy innego rodzaju niż wynikający z nawiązanego stosunku pracy, z zacho*' 9 
niem uprawnień do dotychczasowego wynagrodzenia.

Jeżeli powyższe środki będą niewystarczające, wojewoda oraz wójt i stat0, 
sta, odpowiednio w drodze rozporządzenia lub zarządzenia, mogą wprowad2 
obowiązek wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych polegających na:

1) udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypa 
kom,

2) czynnym udziale w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu innych 29 
dań wyznaczonych przez kierującego akcją ratowniczą,

3) wykonywaniu określonych prac,
4) oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych’
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5) udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym,
6) użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakre

sie ,
7) przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych lub 

^akuowanych,
8) zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt, a w szczególności dostarczaniu im 

^szy i schronienia,
9) zabezpieczeniu zagrożonych roślin lub nasion,
10) pełnieniu wart,
U) zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych 

&rZed ich zanieczyszczeniem, skażeniem lub zakażeniem, a także udostępnia- 
11111 ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób wska- 
lątly przez organ nakładający świadczenie,

12) zabezpieczeniu zagrożonych dóbr kultury (art. 22 ust. 1 SKZU).
Do powyższych świadczeń zobowiązani są wszyscy, którzy są zdolni do ich 

ykonania. Z mocy ustawy (art. 22 ust. 3 SKŻU), od niektórych, bardziej dole- 
S1Vvych świadczeń zwolnione są osoby, które nie ukończyły 16 roku albo ukoń- 
Ctyły 60 rok życia (świadczenia wymienione w pkt 2, 3, 6 i 10), osoby chore, 
^Pełnosprawne, kobiety w ciąży i kobiety karmiące (świadczenia wymienione 
I Pkt 1-3, 6, 8 i 10), osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8, nad chorymi 

b osobami niepełnosprawnymi (świadczenia wymienione w pkt 1-3, 6 i 10).
j Należy zauważyć, że opisane wyżej ograniczenia w korzystaniu z praw 
j^olności jednostki wzbudzają pewne zastrzeżenia natury konstytucyjnej, 
^epis art. 233 ust. 3 Konstytucji przewiduje, że w stanie klęski żywiołowej 
°Puszczalne jest ograniczenie wolności działalności gospodarczej, wolności 
°bistej, nienaruszalności mieszkania, wolności poruszania się i pobytu, prawa 

0 strajku, prawa własności, wolności pracy, prawa do bezpiecznych i higie- 
Cznych warunków pracy oraz prawa do wypoczynku. Katalog ten jest za

mknięty i ustawa o stanie klęski żywiołowej nie może go rozszerzać. Tymcza- 
ttl> art. 23 ust. 1 SKZU przewiduje m.in. całkowitą lub częściową reglamenta- 

zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, obowiązek poddania się 
/czepieniom ochronnym, badaniom lekarskim i przymusowemu leczeniu oraz 
. blegom i kwarantannie (co narusza nietykalność, a nie wolność osobistą), 

kaz organizowania i przeprowadzania publicznych imprez masowych (co mo- 
Naruszać prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach). Wzbudza to więc uza- 

^hione wątpliwości co do konstytucyjności takiego rozwiązania, co zresztą 
j ^osi Rada Ministrów w swoim stanowisku wobec projektu ustawy143. Biorąc 

ak pod uwagę, iż identyczne ograniczenia mogą być wprowadzane na pod- 
ustaw szczególnych, trzeba przyjąć, że ustawa o stanie klęski żywiołowej 

0 buncie rzeczy wykracza poza delegację konstytucyjną. W tym zakresie do 
^aniczeń z niej wynikających należy stosować ogólne zasady konstytucyjne 
jęczące limitacji praw jednostki. A zatem, niedopuszczalne będzie naruszanie 
/Jty prawa w drodze przepisów porządkowych. Nie ma również żadnego uza- 

cienia dla powierzenia wprowadzania tych ograniczeń, które nie mieszczą 
W katalogu z art. 233 ust. 3 Konstytucji staroście, z uwagi na podniesione 

^ej przeszkody. 3

3 Stanowisko RM wobec projektu ustawy o stanie klęski żywiołowej, druk sejmowy nr 14, s. 2.
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Rozporządzenie wojewody (pełnomocnika) wydane w czasie stanu klęski zy 
wiołowej może być uchylone w każdym czasie przez ministra właściwego 0 
spraw administracji publicznej, natomiast zarządzenia wójta i starosty (pe^n° 
mocników) przez wojewodę (art. 23 ust. 5 i 6 SKŻU). Ustawa nie precyz^ 
przesłanek uchylenia. Uważam, że przesłanki te należy pojmować maksym3 
nie szeroko. Za tezą taką przemawia fakt, iż zarówno rozporządzenie jak i za 
rządzenia wprowadzają daleko idące ograniczenia praw i wolności jednostk1' 
A zatem, z punktu widzenia gwarancji zachowania tych praw i wolności, naleZ^ 
dopuścić ich uchylanie w każdym przypadku, w którym okażą się nieskutecz°e 
lub niepotrzebne.

W czasie klęski żywiołowej rozporządzenia mogą również wydawać orga°- 
administracji niezespolonej. Zgodnie z art. 88 PrW, w celu zapobieżenia sku 
kom powodzi lub suszy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej m°ze 
wprowadzić czasowe ograniczenia korzystania z wód, w szczególności w zakre 
sie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmia ' 
sposobu gospodarowania wodą ze zbiorników retencyjnych. Wydanie takie& 
rozporządzenia zawiesza wykonanie uprawnień wynikających z pozwoleń 
noprawnych bez odszkodowania za ewentualne szkody.

Natomiast na podstawie art. 45 ust. 1 ZChZZU, w przypadku zagrożeń 
wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, powiatowy lekarz v/e 
terynarii może, na obszarze powiatu, wprowadzić:

czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów, 
czasowy zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń, pochodów, 
czasowy nakaz zawieszenia określonej działalności, , ,
czasowy zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkurs0" 
zwierząt, polowań i odłowów zwierząt łownych,
ograniczenia obrotu albo zakaz obrotu zwierzętami, zwłokami zwierzęcy1111' 
produktami pochodzenia zwierzęcego, surowcami i produktami rolnymi or 
innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaZ 
nej zwierząt, 
nakaz zaopatrywania zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia 
stawiane przez urzędowego lekarza weterynarii, 
nakaz przeprowadzenia zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień, 
nakaz oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynsekcji miejsc przebyć* 1 
nia zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcy0 
produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt, środk 
transportu,
nakaz odstrzału sanitarnego zwierząt na określonym obszarze, (
nakaz zastosowania określonej technologii przez podmioty prowadza 
działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Powyższe ograniczenia są wprowadzane, jak stanowi art. 45 ust. 1 ZChZZk
11 1*  1 J •• »»Tj* . i. _ — w drodze „rozporządzenia - aktu prawa miejscowego”, które może równ1 

określić obszar, na którym występuje choroba zakaźna lub zagrożenie wyst 
pienia tej choroby — jako obszar zapowietrzony lub zagrożony oraz sposób oz 
kowania tych obszarów (ust. 2). Omawiane rozporządzenie wchodzi w zy 
z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty 
danym terenie. Jakkolwiek z brzmienia art. 45 ust. 1 ZChZZU wynika, że ty1
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^'erwsze cztery ograniczenia mają czasowy charakter (sic!), zgodnie z ust. 4 
kwiatowy lekarz weterynarii uchyla wydane rozporządzenie niezwłocznie po 
Staniu zagrożenia wystąpienia choroby lub jej likwidacji.

System aktów normatywnych wydawanych w czasie klęski żywiołowej dopeł- 
^ają przepisy porządkowe wydawane na podstawie generalnego upoważnienia 
^stawowego. Omawiane przepisy pomyślane są jako akty regulujące sytuację 
Wymagającą natychmiastowej reakcji. W takiej sytuacji oczekiwanie na wydanie 
odpowiednich przepisów przez organy centralne, a w gruncie rzeczy - wobec ści- 

e wykonawczego charakteru rozporządzeń — przez parlament, mogłoby wywołać 
Uważne, negatywne skutki144. Nie jest jednak dopuszczalne ograniczanie tych 
ąktów wyłącznie do sytuacji typu „klęska żywiołowa”, „katastrofa” czy „epide
mia”, czyli nadzwyczajnych sytuacji losowych145. Innymi słowy, trzeba się zgodzić 
2 Wyrażonym w doktrynie poglądem, iż przepisy porządkowe wydawane przez 
°rgany terenowe na podstawie generalnego upoważnienia stanowią „swego ro- 
z^ju klapkę bezpieczeństwa”146 w wypadkach, gdy regulacja ogólnopaństwowa 
^aże się niedostateczna dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

określonym terenie147. Zważyć należy, że uzasadnieniem dla tego rodzaju 
Poważnienia nie może być argument podnoszony przez Trybunał Konstytucyj
ny, zgodnie z którym wydawanie aktów prawa miejscowego w oparciu o ogólne 
^Poważnienie, wynika z nieistotności, z punktu widzenia konstytucyjnych wolno- 

i praw, spraw przekazanych do regulacji148.

44 Por. R. Hauser, K. Ziemski, Stanowienie..., s. 86.
45 Tak I NSA OZ w Krakowie w wyroku z dnia 6 kwietnia 1994 r., sygn. SA/Kr 317/93, publ. 

(iSt* *Wa o samorządzie terytorialnym w orzecznictwie sądów, Poznań 1994, s. 170 cyt. za: M. Kotul-
*> Samorząd..., s. 321.

>. 6 Por. T. Bocheński, S. Gebert, J. Starościak, Rady narodowe. Ustrój i działalność, Warszawa
*1. s. 100 cyt. za: J. Zaborowski, Prawne..., s. 24.
MbPor. J. Zaborowski, Prawne..., s. 26.

8 Por. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 r., sygn, akt P 10/02.
149 Por. M. Zdyb. Prawny..., s. 110.

Por. M. Zimmermann, Terenowe..., s. 7 i n., R. Hauser, K. Ziemski, Stanowienie..., s. 88, 
' Potulski, Akty..., s. 38.

1 Por. R. Hauser, K. Ziemski, Stanowienie..., s. 89.

W przypadku omawianego rodzaju aktów odstępuje się od zasady zupełności 
^stawowej regulacji praw i wolności jednostki, dlatego należy przyjąć, że od- 
stępstwo to musi mieć charakter wyjątkowy i być podyktowane rzeczywiście 
nadzwyczajnymi okolicznościami, na co zresztą wskazuje treść poszczególnych 
Poważnień149.

Tak szeroki zakres upoważnienia powoduje, iż w doktrynie panuje zgodny 
q Sląd, że akty porządkowe omawianego typu mają charakter samoistny150. 
^Hacza to, że upoważnionemu organowi przyznana jest swoboda w zakresie 
Ształtowania treści normy. Ten zakres nie jest jednak nieograniczony. Organ 
Udający tego typu akty może bowiem działać tylko wówczas, gdy dane zagad
anie nie zostało uregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących151. 

^zatem należy uznać, że zapis, który z jednej strony stanowi o szerokości upo
mnienia, jest jednocześnie jego ograniczeniem. Przepisy te nie są bowiem 
^tami wprowadzającymi, uchylającymi lub dostosowującymi przepisy ustano- 
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wionę centralnie do potrzeb miejscowych152. Nie można za ich pomocą adapto
wać systemu prawa do wymagań sytuacji faktycznej, jaką powoduje klęska 
żywiołowa. W związku z tym, wobec ciągłego rozwoju regulacji dotyczących 
działania administracji publicznej w czasie rozmaitych klęsk żywiołowych, ob- 
serwowalne jest ograniczanie zakresu, w którym przepisy porządkowe, odwo
łujące się do upoważnienia generalnego, mogą być wydawane. Sprowadza to 
omawiane akty do właściwej pozycji. Ich zadaniem nie jest bowiem kształtowa
nie systemu walki z klęską żywiołową, a wyłącznie uzupełnianie systemu usta
nowionego przez normy rangi ustawowej.

152 Por. H. Starczewski, J. Świątkiewicz, Terenowe..., s. 293. Jak stwierdza NSA OZ w Krakowie 
w wyroku z dnia 21 grudnia 1993 roku, sygn. SA/Kr 1773/93 (publ. ONSA 1994, nr 4, poz. 162) 
„celem ustawodawcy redagującego przepis art. 40 ust. 3 u.s.t. (ustawy o samorządzie terytorialnym, 
obecnie gminym - M.S.) było przede wszystkim wyeliminowanie możliwości dublowania, modyfika
cji czy zmiany aktów powszechnie obowiązujących przez rady gmin".

163 Por. J. Jagielski, Przepisy.., s. 47.
154 Por. wyrok NSA OZ w Gdańsku z dnia 6 czerwca 1995 r., syg. SA/Gd 2949/94, publ. OSS 1996, 

nr 3, s. 91.
155 Por. M. Kotulski, Akty..., s. 36.
158 Por. D. Dąbek, Prawo..., s. 167, M. Kotulski, Akty..., s. 34.

Akty porządkowe wydawane na podstawie generalnego upoważnienia mają 
zawsze reglamentacyjny charakter153. Mogą bowiem zawierać wyłącznie nakazy 
lub zakazy określonego zachowania. A zatem, przyjąć trzeba, że niedopuszczal
ne jest konkretyzowanie norm wynikających z tych przepisów w drodze aktów 
indywidualnych. W konsekwencji, przepisy porządkowe omawianego typu mu
szą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie 
niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego154. Celem ich 
wydania może być wyłącznie potrzeba ochrony dóbr prawnych, wymienionych 
w poszczególnych upoważnieniach. Zważyć należy, że katalog owych dóbr zaw
sze ma charakter enumeratywny i niedopuszczalne jest jakiekolwiek jego roz
szerzanie. Przewidywane nakazy i zakazy muszą bezpośrednio służyć realizacji 
wskazanych w upoważnieniu przesłanek155.

Do stanowienia aktów porządkowych opartych na generalnych upoważnie
niach kompetentnych są: rada gminy, rada powiatu i wojewoda. W szczegól
nych przypadkach przepisy takie mogą wydawać wójt i zarząd powiatu.

Stanowienie aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym opar
tych na generalnych upoważnieniach będzie możliwe tylko w sytuacji jednocze
snego zbiegu trzech przesłanek:

1) obiektywnej - wymagającej zbadania obowiązującego stanu prawnego 
i stwierdzenia, iż materia podlegająca regulacji nie została dotychczas unor
mowana w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących,

2) subiektywnej - będącej wynikiem oceny organu stanowiącego przepis po
rządkowy, iż wymienione enumeratywnie w ustawie dobra zostały lub mogą 
zostać naruszane i wymagają ochrony, oraz

3) terytorialnej - wskazującej, iż zagrożenia muszą obejmować obszar, na 
którym działa organ wydający akt156.

Warunki wydawania omawianych aktów kształtują się odmiennie w odnie
sieniu do każdego organu. Różnica sprowadza się w zasadzie do drugiej prze
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słanki. Poszczególne upoważnienia, które zostaną omówione niżej, rozmaicie 
kształtują katalog dóbr chronionych i zakres ich zagrożenia.

Redakcja pierwszej przesłanki powoduje istotne wątpliwości interpretacyjne. 
Z całą pewnością upoważniony organ nie może wkroczyć prawotwórczo w sferę 
stosunków społecznych, które są już inaczej uregulowane w innych przepisach. 
Oznacza to, że akt prawa miejscowego nie może wkraczać w materię regulowa
ną przez ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia157. 
Ponadto, omawiany zakaz dotyczy również aktów prawa miejscowego wyda
nych przez inne organy. Obejmuje to zarówno akty wydane przez organy innych 
jednostek samorządu terytorialnego, jak również inne organy tej samej jed
nostki, z niżej poczynionym zastrzeżeniem. Niedopuszczalne jest, zatem na 
przykład, regulowanie danej sprawy w drodze uchwały rady powiatu, jeżeli 
została ona uprzednio uregulowana przez radę gminy lub wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta. Naturalnie ograniczenie to dotyczy wyłącznie obszaru znaj
dującego się we właściwości organu. Nie ma zatem przeszkód, aby, na przykład, 
rada powiatu uregulowała dane zagadnienie w tej części powiatu, w której akt 
taki jeszcze nie funkcjonuje. Należy uznać, że powyższe ograniczenie nie obej
muje również przepisów porządkowych wydanych przez ten sam organ oraz 
aktów wydanych przez radę gminy (powiatu) w sytuacji, gdy dane zagadnienie 
zostało uregulowane w zarządzeniu wójta (zarządu powiatu), wobec faktu, iż 
akty te dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez właściwą radę.

157 Por. T. Kuta, Akty..., s. 206.
158 Por. J. Jagielski, Przepisy.., s. 53.
159 Por. D. Dąbek, Prawo..., s. 120.
160 Por. M. Zdyb. Prawny..., s. 137.
161 Niedopuszczalna, dla przykładu, jest regulacja, która zakazywałaby mieszkańcom wojewódz

twa poruszanie się bez cieplej odzieży w czasie klęski mrozów. Zagadnienie to bowiem w ogóle nie 
może stanowić przedmiotu regulacji. Por. J. Jagielski, Przepisy.., s. 47, D. Dąbek, Prawo..., s. 170.

162 Tak NSA OZ w Poznaniu, w słynnym już wyroku w sprawie wrotek (wyrok z dnia 18 marca 
1999 roku, sygn. II SA/Po 1399/98, publ. ONSA 2000, nr 1, poz. 39).

W doktrynie zarysowała się różnica zdań co do szerszej regulacji danego za
gadnienia w innym, porządkowym akcie prawa miejscowego. Przyjmuje się 
bowiem, iż niedopuszczalne jest wydanie rozporządzenia porządkowego przez 
wojewodę, gdy uchwała rady gminy reguluje to samo zagadnienie. Natomiast, 
jeżeli zakres rozporządzenia jest szerszy, obydwa akty obowiązują równocze
śnie158. Pogląd ten wydaje się nieuzasadniony. Skoro obydwie regulacje dotyczą 
tego samego zagadnienia, należy przyjąć, że wydanie późniejszej było niedo
puszczalne159.

Dużo większe wątpliwości wzbudza drugi aspekt zakazu regulacji. W dok
trynie wyrażono bowiem pogląd, zgodnie z którym - „skoro ustawy zasięgiem 
swoim nie obejmują pewnej sfery, to sfera ta wolna jest od prawa”160. Jest rze
czą oczywistą, że w takim przypadku w ogóle nie istniałby zakres, w którym 
można byłoby wydawać przepisy porządkowe opierające się na generalnym 
upoważnieniu. Zastrzeżenie to może być jednak rozumiane nieco inaczej. Wy
daje się, że organ upoważniony powinien przede wszystkim zbadać, czy dane 
zagadnienie w ogóle nadaje się do regulacji prawnej161. Dalej, konieczne jest 
rozważenie, czy dane zagadnienie nie zostało pozostawione poza zakresem re
gulacji - na przykład ustawowej - w sposób świadomy162. Stanowienie aktów 
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porządkowych jest niedopuszczalne również wówczas, gdy prawodawca udzielił 
szczegółowego upoważnienia do wydania aktu niższego rzędu, a akt taki nie 
został jeszcze wydany.

Problematyczne pozostaje jednak, jaki stopień szczegółowości uregulowania 
wyklucza wydanie przepisów porządkowych.

W orzecznictwie i doktrynie zaprezentowano odmienne poglądy w tym za
kresie. Z jednej strony podnosi się, że niedopuszczalne jest wydanie przepisów 
porządkowych, jeśli ustawodawca w danej materii zrezygnował z bardziej 
szczegółowej (bardziej rygorystycznej) reglamentacji prawnej163.

163 Tak NSA OZ w Katowicach w wyroku z dnia 22 maja 1991 r., sygn. SA/Ka 311/91 z gl°sfl 
aprobującą A. Jaroszyńskiego, publ. OSP 1992, nr 11-12, poz. 233, J. Świątkiewicz, Prawo 
scowepod rządem Konstytucji z 1997 r., Przegląd Legislacyjny 2000, nr 1, s. 91.

164 Por. J. Jagielski, Przepisy.., s. 46, 54, M. Szewczyk, K. Ziemski, Prawo miejscowe a przepiS- 
gminne, „Ruch Prawny Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 1, s. 72-73, D. Dąbek, PraU)°- ' 
s. 120.

165 Por. wyrok NSA OZ w Krakowie z dnia 21 grudnia 1993 roku, sygn. SA/Kr 1773/93. Por. ró"1 
nież H. Starczewski, J. Świątkiewicz, Terenowe..., s. 294, D. Dąbek, Prawo..., s. 170.

166 Por. wyrok NSA OZ w Krakowie z dnia 15 czerwca 1993 roku, sygn. SA/Kr 524/93, publ. 
kanda 1993, nr 11, s. 24.

Zgodnie z drugim poglądem, wydanie przepisów porządkowych jest możliwe 
w przypadku stwierdzenia luki, rozumianej jako brak regulacji zawartej w in
nych przepisach, która w pełni rozstrzyga normatywnie dane zagadnienie164- 
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza nawet, że z zakazu unormowania, 
w drodze przepisów porządkowych, zagadnienia, które jest przedmiotem innej 
regulacji, nie wynika „pozbawienie rad możliwości uzupełnienia tych aktów 
tam, gdzie nie sięgają one swoim zakresem. Charakterystyczne jest tu użycie 
przez ustawodawcę właśnie słowa „zakres”, mającego swoją wymierność i po
zwalającego na wytyczenie granic, poza którymi wydawanie przepisów porząd
kowych jest możliwe”.

W konsekwencji Sąd stwierdza, że „przed nadmiernym korzystaniem z tej 
możliwości przez rady zabezpiecza wystarczająco drugi, bardzo zwężający wa
runek, przewidziany w art. 40 ust. 3 u.s.t” (obecnie o samorządzie gminnymi 
warunkiem tym jest katalog dóbr prawem chronionych - M.S.)165.

Pogląd ten jest zasadny. Inaczej, przepisy porządkowe, wydane na podsta
wie generalnego upoważnienia, nie mogłyby wypełniać swojego zadania. Należy 
zatem uznać, że akty porządkowe, oparte na generalnym upoważnieniu, będą 
wydawane w przypadku tych klęsk, przeciwdziałanie którym nie zostało wyczer
pująco uregulowane (np. powodzi) i nie został wprowadzony stan klęski żywioło
wej. Ponadto, trzeba wykluczyć stanowienie omawianych aktów w tych wszyst
kich przypadkach, w których ustawy szczegółowe wyraźnie przewidują katalog 
ograniczeń, jakie mogą być wprowadzane w drodze aktów wykonawczych.

Przesłanka obiektywna wydawania aktów porządkowych obejmuje równi®2 
normy o zakresie działania poszczególnych organów. Należy zatem przyjąć, ż® 
stanowienie przez organy gminy przepisów powszechnie obowiązujących jest 
ograniczone wyłącznie do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym166. Biorą® 
jednak pod uwagę, że zadania o charakterze lokalnym mieszczą się równie2 
w zakresie działania powiatu, o czym była wyżej mowa, pojawia się próbie111 
podziału kompetencji prawotwórczych pomiędzy organy gminy a powiatu. Za' 
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sady tego podziału wyznacza generalna klauzula kompetencyjna w zakresie 
spraw lokalnych167 na rzecz gminy. W konsekwencji, katalog zadań powiatu 
Jest zamknięty i jego kompetencje powinny być interpretowane ścieśniająco, 
również w zakresie stanowienia przepisów porządkowych168. Dodatkowo, należy 
Uwzględnić konstytucyjną zasadę subsydiarności, zgodnie z którą zadania pu
bliczne winny być wykonywane na najniższym z możliwych szczebli władz ad
ministracyjnych. A zatem, jeżeli w danej sprawie wystarczająca jest reakcja 
gminy, nie należy angażować jednostek innego szczebla samorządu terytorial
nego169.

167 Por. P. Sarnecki, Właściwości..., s. 13.
168 Por. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2001, s. 99.
169 Por. H. Izdebski, Samorząd..., s. 92, M. Stec (red.), Podstawy..., s. 85.
1,0 Por. D. Dąbek, Prawo..., s. 148.

Por. M. Kotulski, Samorząd..., s. 324.
1,2 Por. D. Dąbek, Prawo..., s. 207.
173 Por. J. Jagielski, Przepisy..., s. 51.

Trzeba również pamiętać, że samo upoważnienie do stanowienia przepisów 
Porządkowych przez organy powiatu zawiera daleko idące ograniczenie. Zgod- 
uie z art. 41 ust. 1 SPU, rada powiatu może stanowić przepisy porządkowe 
»w szczególnie uzasadnionych przypadkach”. Jakkolwiek wyrażono w doktrynie 
Pogląd, zgodnie z którym użycie tego sformułowania wynika z niejasnych przy
czyn170, w moim przekonaniu jest to przesłanka kwalifikująca171, będąca wyra
zem omawianej wyżej zasady subsydiarności i jasno wskazująca na taki podział 
kompetencji, w którym organy powiatu mają działać tylko wówczas, gdy gmina 
Oie jest w stanie przeciwdziałać np. klęsce żywiołowej.

Przesłanka obiektywna ma również znaczenie w przypadku przenoszenia 
kompetencji do stanowienia aktów prawa miejscowego w ramach tej samej jed
nostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 41 ust. 2 SGU wójt, a zgodnie 
2 art. 42 ust. 2 SPU zarząd powiatu, mogą wydawać przepisy porządkowe 
ty przypadkach niecierpiących zwłoki. Akty te podlegają zatwierdzeniu na naj
bliższej sesji właściwej rady. Tracą moc w razie odmowy zatwierdzenia, bądź 
nieprzedstawienia do zatwierdzenia, na najbliższej sesji rady. Oznacza to, że 
akty wydane przez organy wykonawcze mają z jednej strony nadzwyczajny, 
a z drugiej, zastępczy charakter. Należy jednak zauważyć, że ocena, czy dana 
sytuacja jest przypadkiem niecierpiącym zwłoki podlega wyłącznej ocenie organu 
tyykonawczego. Właściwa rada może jedynie odmówić zatwierdzenia aktu, jeżeli 
dojdzie do przekonania, że przesłanka ta nie została wypełniona. Kompetencja 
t'ady jest ograniczona wyłącznie do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia 
ąktu organu wykonawczego172. Rada nie może aktów tych zmieniać173.

Przesłanka subiektywna jest ściśle zależna od treści poszczególnych norm 
kompetencyjnych. Zgodnie z art. 40 ust. 3 SGU, rada gminy wydaje przepisy 
Porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli, 
°raz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Rada 
Powiatu może działać w omawianej formie tylko wówczas, jeżeli jest to nie
zbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska 
Paturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicz- 
Uego (art. 41 ust. 1 SPU). Natomiast wojewoda może wydawać rozporządzenia 
Porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz 
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do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego (art. 40 ust. 1 
ARzU). Poszczególne wartości, które mają być chronione przez organy admini- 
stracji publicznej przy użyciu aktów porządkowych, zostały już wyżej omówio
ne. Pozostaje więc tylko charakterystyka poszczególnych katalogów. Należy 
podzielić wyrażony w doktrynie pogląd, że katalogi te nie są konsekwentne 
i trudno wskazać, czym kierował się ustawodawca przy takim ich określeniu174• 
Brak jest jakichkolwiek racjonalnych powodów dla wyłączenia, w przypadku 
aktów gminnych, ochrony mienia i środowiska naturalnego175. Podobnie nie 
wiadomo, z jakich przyczyn ustawodawca nakazuje radzie powiatu chronienie 
wyłącznie mienia obywateli. Wydaje się jednak, że niespójność ta nie ma więk
szego znaczenia, ponieważ większość zagrożeń dla mienia stanowi równocze
śnie zagrożenie dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

174 Por. J. Jagielski, Przepisy..., s. 50.
175 Por. D. Dąbek, Prawo..., s. 171-172.

Zważyć jednak należy, że ocena, czy zaistniało zagrożenie, stanowi wyłączna 
kompetencję organu stanowiącego dany akt. Co najwyżej jest ona poddawana 
badaniu w ramach nadzoru i kontroli sądowo-administracyjnej.

Przesłanka terytorialna odpowiada ściśle zakresowi działania poszczegól' 
nych organów. I tak, rada gminy (wójt) może wydawać przepisy porządkowe, 
jeżeli zagrożenie obejmuje całość lub cześć terytorium gminy (art. 40 ust. 3 
SGU), rada powiatu (zarząd powiatu) — jeżeli zagrożenie występuje na teren>e 
więcej niż jednej gminy (art. 41 ust. 1 SPU). Ustawa o administracji rządowej 
w województwie nie ogranicza wyraźnie terytorialnej przesłanki stanowieni0 
rozporządzeń porządkowych przez wojewodę (art. 40 ust. 1 ARzU). Wydaje si® 
jednak, że w tym przypadku należy stosować wyżej już wskazane: generalni 
klauzulę kompetencyjną w zakresie spraw lokalnych, przyznaną gminie, ora2 
konstytucyjną zasadę subsydiarności. A zatem, wojewoda może wydawać roz
porządzenia porządkowe, jeżeli zagrożenie występuje na obszarze więcej m2 
jednego powiatu, ewentualnie, jeżeli organy jednostek samorządu terytorialne' 
go aktów takich nie wydają, mimo realnego i bezpośredniego zagrożenia dóbr 
prawnych.

Aby zapewnić sprawny mechanizm koordynacji wydawania poszczególny11*1 
aktów porządkowych i przeciwdziałać ich dublowaniu się wobec tak dalec® 
zbieżnych przesłanek, ustawodawca nakazuje odpowiednio wójtowi, starość1® 
i wojewodzie niezwłoczne przekazywanie poszczególnych aktów podmiotom1 
zainteresowanym. Do podmiotów tych art. 40 ust. 3 ARzU zalicza: Prezesa R0‘ 
dy Ministrów, marszałka województwa, starostów oraz wójtów, na których te' 
renie rozporządzenie ma być stosowane. Przepis art. 41 ust. 4 SPU nakazuj® 
przesłanie aktu wójtom gmin położonych na obszarze powiatu i starostom s0j 
siednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu. Natomiast wójt zost0 
zobowiązany do przesłania aktu właściwemu staroście i wójtom sąsiedniej1 
gmin. Obowiązek przesłania aktu wojewodzie, tak w przypadku wójta, ja. 
i starosty, wynika z przepisów regulujących nadzór nad działalnością jedność1 
samorządu terytorialnego.

Ostatnim problemem, który winien być poruszony w odniesieniu do obyd"rtl 
rodzajów przepisów porządkowych, jest kwestia sankcji za niewykonanie ob° 
wiązków z nich wynikających. Zważyć należy, że ustawodawca posługuje s1® 
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w tym zakresie dwojaką metodą. Szczegółowo reguluje typy czynów zabronio
nych w ustawie normującej akcję ratunkową w przypadku poszczególnych ro
dzajów klęsk żywiołowych lub też odsyła do przepisów odrębnych. Pierwszy 
sposób ustawodawca przewiduje w ustawie o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (art. 78 ZChZZU), Prawie atomowym (art. 127 PrA), 
^stawie o stanie klęski żywiołowej (art. 27 SKZU), dekrecie (art. 7). Sankcją za 
naruszenie nakazów lub zakazów jest grzywna, areszt, kara ograniczenia lub 
Pozbawienia wolności. Jedynie dekret, ze względu na swoją archaiczność, prze
widuje karę grzywny do 750 zł. Kierując się wykładnią systemową, należy 
nznać, że naruszenie nakazów lub zakazów jest w większości przypadków wy
moczeniem (jedynie ustawa o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych 
Sderząt, z zupełnie niezrozumiałych powodów, uznaje niektóre zachowania za 
Przestępstwa). W stanie klęski żywiołowej jest ono ścigane w trybie przyspie- 
sSnym.

Ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym oraz ustawa o administracji 
lądowej w województwie odsyłają w zakresie sankcji, do przepisów prawa 
0 Wykroczeniach. Zgodnie z art. 54 Kodeksu wykroczeń176, kto wykracza prze
ciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu 
Slę w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze 
P^gany. Sama sankcja za naruszenie przepisów aktów porządkowych ma zatem 
charakter przepisu blankietowego. Nie określa zachowań zagrożonych sankcją, 
Pozostawiając to przepisom lokalnym. Wynika to z konstytucyjnej zasady 
"'Prowadzania sankcji karnej jedynie ustawą177.

1,6 Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń (publ. Dz.U. nr 12, poz. 114 ze zm.).
p 7 Por. J. Nowacki, Problem blankietowości przepisów zawierających klauzule generalne [w:] 

w zmieniającym się społeczeństwie. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Boruckiej-Arctowej, 
ąków 1992, s. 131 i cyt. tam literatura, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 r., 

yS. akt P 10/02.
8 Por. M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2000, s. 256.

Por. M. Kulesza, Przepisy..., s. 10.
80 Por. A. Bałaban, Akty..., s. 60.

Wydaje się, że ten sam przepis powinien być zastosowany w przypadku na- 
rPszenia aktów wydawanych na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych 
1 Skażeniach wobec milczenia ustawy na ten temat178.

4.4. AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO

Katalog źródeł prawa wewnętrznego nie jest wyczerpująco uregulowany 
"' Konstytucji. Jak podnosi się w doktrynie, sprawa tzw. internów administra
cyjnych w ogóle nie powinna należeć do ustawodawcy179. Konstytucyjna kon- 
sh"ukcja prawa wewnętrznego jest raczej „wtargnięciem” w świat prawodaw
ca „administracyjnego”, „żyjącego własnym życiem pomiędzy legitymującą go 
^°rią «internów administracji» a bezradną doktryną”180.

Wbrew temu, co się twierdzi, ani doktryna w tym zakresie nie jest bezradna, 
nie ma potrzeby przełamywania jakichkolwiek konsekwencji jeszcze nie- * 8 
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dawno obowiązującego stanu prawnego181 182 183. Kierując się takimi właśnie poglfl' 
darni, ustrojodawca stworzył swego rodzaju dziwoląga normatywnego. P° 
pierwsze, Konstytucja nie zawiera enumeratywnego wyliczenia aktów norm3' 
tywnych, które nie mają charakteru powszechnie obowiązującego, ani też wyl1' 
czenia organów upoważnionych do stanowienia takich aktów182. Uznaje za pra^0 
wewnętrzne tylko uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady M1' 
nistrów i ministrów. Pojawia się zatem problem, po co w ogóle Konstytucja zaj' 
muje się tymi aktami. Po drugie, wskazane w Konstytucji cechy aktów w®' 
wnętrznych są niepotrzebne z dwóch powodów. Skoro jakiś akt nie jest wyraźme 
zaliczony do sfery prawa powszechnie obowiązującego, z natury swej nie moz8 
być formalną podstawą działania w stosunku do podmiotów znajdujących 
poza strukturą administracji. Ponadto, przekonanie, że akty prawa wewnętrzni 
go w ogóle nie kształtują sytuacji jednostki, jest nieracjonalne. Akty wewnętrzfl8 
wpływają na pozycję jednostki pośrednio183, ale wpływ ten może mieć podstawi 
we znaczenie. Jak wskazuje się w doktrynie, możliwa jest bowiem sytuacja, 12 
organ upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnej na podstaw18 
ustawy (aktu powszechnie obowiązującego), natomiast politykę czynienia uży4' 
ku z ustawowych kompetencji, np. interpretację pojęć niedookreślonych zawa2' 
tych w ustawie, określa zarządzenie ministra, któremu dany organ podlega (3^£ 
prawa wewnętrznego)184. Zatem stwierdzenie, że akty prawa wewnętrznego m8 
są podstawą decyzji skierowanych do jednostki, to wyraz skrajnego legalizm11’ 
który zamyka oczy na rzeczywistość i przywiązanie do przekonania, że zasad8 
zapisana w Konstytucji ma samoistną moc sprawczą, która uniezależni ak^ 
indywidualne zewnętrzne od aktów normatywnych wewnętrznych. Zresztą, j% 
podniesiono w doktrynie, podział na „przepisy powszechnie obowiązują68 
i „akty wewnętrzne” jest ogólnikowy i niespójny185. Można dodać - i podobn18 
jak każdy podział - nie jest w stanie zmienić rzeczywistości.

>8i Odmiennie A. Balaban, Akty..., 8. 60.
182 Por. K. Wojtyczek, Granice..., s. 117.
183 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. I, s. 89.
184 Por. S. Biernat, Źródła..., s. 73.
185 Por. J. Łętowski, Prawodawstwo..., s. 29.
186 Por. A. Balaban, Prawo powszechnie a wewnętrznie obowiązujące, „Przegląd Legislacji11 

2000, nr 3, s. 47.
187 Por. A. Balaban, Prawo..., s. 46.

Konstrukcja taka prowadzi do konieczności tworzenia wysublimowany88 
teorii, które rozciągają do granic wytrzymałości konstytucyjne podstawy st3 
nowienia aktów wewnętrznych. Skoro bowiem Konstytucja zezwala na twórz8 
nie prawa wewnętrznego „tylko na podstawie ustawy” (art. 93 ust. 2), nale2- 
uzasadnić możliwość wydawania tego typu aktów przez te wszystkie orga3-'1 
w przypadku których ustawa wyraźnie nie przewiduje wydawania jakichk0 
wiek aktów normatywnych. W konsekwencji, konieczne jest przyjęcie, że p°a 
stawą aktów wewnętrznych mogą być takie bardzo ogólne normy kompetencyJ 
ne, które nakazują organowi „kierowanie”, „zarządzanie” lub „określanie” z3 
kresu działania innych organów186. Konieczne jest również rozciąganie reg3 
konstytucyjnych na akty, o których ustrojodawca w ogóle nie wspomina187.

Dlatego Trybunał Konstytucyjny musi stwierdzać, że „art. 93 Konstyto8^1 
nie dokonał wyczerpującego wyliczenia wszystkich aktów wewnętrznych (■• ' 
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ąwięC, co do formy i uprawnionych podmiotów, nie zamknął katalogu aktów 
Prawa wewnętrznego. Uzupełnianie katalogu aktów wewnętrznych może nato
miast następować zarówno z mocy wyraźnych postanowień konstytucyjnych, 

i z mocy postanowień ustawowych, które do wydawania takich aktów mogą 
upoważniać, gdy respektują ogólną zasadę podległości organizacyjnej adresata 
4ktu w systemie organów państwowych. Tylko taka wykładnia odpo
wiada, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, istocie aktów 
Prawa wewnętrznego i potrzebom funkcjonowania aparatu 
Państwowego. Uznanie, że akty wewnętrzne mogą być wydawane tylko 
W formach przewidzianych w art. 93 i tylko przez podmioty wymienione w tym 
Artykule, oznaczałoby pozbawienie pozostałych organów możliwości wydawania 
Jakichkolwiek regulacji prawnych, nawet odnoszących się tylko do jednostek 
'°rganów) tym organom podległych”188.

Tymczasem, akty wewnętrzne (inaczej normy intra-administracyjne)189 sta- 
0°Wią podstawowe narzędzie realizacji zadań administracji publicznej. „W ten 
sPosób administracja konkretyzuje swoje zadania, określa sposób i zasady ich
Wykonywania, precyzuje narzędzia działania i okoliczności faktyczne, w jakich 
°^dą stosowane”190. Narzędzie to jest obecne w działalności administracji od 
Początków istnienia państwa prawnego i nigdy nie było uznawane za źródło 
Prawa. Nigdy też nie wymagało jakiegokolwiek szczególnego upoważnienia 
^stawowego191. Jasne było, że akty wewnętrzne są wiążące dla adresatów, ale 
W^zanie to wynikało z podporządkowania i było ograniczone do sfery we
wnętrznej administracji192. System aktów wewnętrznych był i powinien być 
odarty zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo193.

*^dą stosowane”190. Narzędzie to jest obecne w działalności administracji od

’kładów publicznych - użytkownicy tych zakładów (studenci, pacjenci)”194, 
yeszczą się w tej grupie również polecenia służbowe o charakterze ogólnym 
ferowane do nieskonkretyzowanego adresata)195.

Ze względu na tak szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy aktów we
wnętrznych nie jest możliwe dokładne ich scharakteryzowanie. Można powie- 
*leć. że w czasie kieski ż.vwiołowei beda one wydawane nrzez wszvstkie nr₽a-

nr 7' Poz-
Por. J.S. Langrod, Instytucje..., s. 177.
Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 44.
Por. W. Jellinek, Verwaltungsrecht, s. 126.
Por. W. Chróścielewski, Akt..., s. 45.
Odmiennie Trybunał Konstytucyjny w cytowanym wyroku z dnia 1 grudnia 1998 r., sygn.

41/98, w którym stwierdzono, że system ten ma „charakter systemu otwartego, w każdym razie 
^kresie podmiotowym".
] Por. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002, s. 125.

Por. J. Zaborowski, Prawne..., s. 27. Na temat poleceń służbowych indywidualnych por. pkt. 5.2.
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W czasie klęski żywiołowej mogą być, między innymi, wydawane trzy typ^ 
aktów wewnętrznych, którym ustawodawca zdecydował się nadać bardzi^ 
szczególną formę.

I tak, zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego • 
w przypadku, między innymi, klęski żywiołowej, właściwy kurator oświaty n* 0' 
że, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowań* 9 
i wojewody, oraz po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeż®. 
została powołana, zmienić zasady organizacji roku szkolnego. W szczególnos®1 
może postanowić, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimo"'e 
i letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach, niż prze*'*' 1 
duje rozporządzenie. Co prawda, rozporządzenie posługuje się pojęciem „de®y 
zja”, ale jest rzeczą oczywistą, że to akt skierowany do generalnie określone#0 
adresata, który pozostaje pod nadzorem pedagogicznym sprawowanym PrzeZ 
kuratora oświaty.

196 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sp* 
organizacji roku szkolnego (publ. Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.).

197 Ustawa z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia
Państwa i o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. nr 90, poz. 405 ze zm.).

199 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przeP 
bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. nr 37, poz. 209).

Przykładem innego rodzaju aktu wewnętrznego jest, wydane na podstąp 
art. 4a ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu P9” 
stwa196 197, zarządzenie Ministra Obrony Narodowej (lub upoważniony organ 
skowy) w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa w celu likwidacji sk**  
ków klęski żywiołowej. Mienie takie może być przekazane nieodpłatnie, oddań 
w użytkowanie, najem, dzierżawę, zarząd, użyczone lub oddane do korzysta** 1 
na podstawie innego stosunku prawnego jednostkom organizacyjnym, osobo 
prawnym lub osobom fizycznym. Wydaje się, że adresatem tego zarządzeń 
może być zarówno podmiot określony indywidualnie, jak i generalnie.

Aktem wewnętrznym wydawanym w czasie trwania klęski żywioło*̂ ’ 
w stosunku do destynatariuszy zakładu administracyjnego, jest zarządzeń 
rektora szkoły wyższej o zawieszeniu zajęć lub czasowym zamknięciu uczel^1’ 
wydane na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przepisów bezp* e 
czeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych198 199.



Rozdział 5

AKTY ADMINISTRACYJNE JAKO FORMA 
DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

W CZASIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Akt administracyjny jest najbardziej typową formą działania administracji 
^blicznej. Jest on stosowany zawsze wówczas, gdy administracja władczo re
fuje, określone przepisami prawa, indywidualne sprawy konkretnych osób, 
p celu wywołania określonych skutków przewidzianych w tych przepisach1, 
^awo pozytywne przewiduje szereg specyficznych aktów administracyjnych, 

1Qre mogą być wydawane w czasie klęski żywiołowej. Ich specyfika sprowadza 
w gruncie rzeczy do treści, czyli zakresu ograniczeń sfery praw i wolności, 

“óre mogą być w tym okresie wprowadzane. Zważyć należy, że istnieją takie 
'ty administracyjne, które treścią nie różnią się niczym od aktów normatyw

ach (np. ograniczenia z art. 22 SKŻU). Ustawodawca bowiem wyraźnie prze
kuje, że organowi administracyjnemu przysługuje wybór pomiędzy aktem 
íkinistracyjnym a aktem normatywnym, w zależności od zaistniałej sytuacji. 
Wydaje się zatem, że podział na akty normatywne i administracyjne, przy- 
^imniej w tych przypadkach, ma charakter dalece umowny. Nie oznacza to 
^nak, że akt administracyjny nie ma żadnych cech charakterystycznych. Ce- 
y te, podobnie jak niektóre podziały aktów administracyjnych, zostaną omó- 

^l°ne niżej. Rozważania niniejsze nie obejmują wszelkich zagadnień prawnej 
°hstrukcji aktu administracyjnego. Są one ograniczone tylko do problemów 
^istotniejszych, które mają znaczenie w czasie klęski żywiołowej. Na tle kon- 
Crukcji prawnej aktu administracyjnego przedstawione zostaną poszczególne 
Q(1zaje tych aktów. Odstąpiono jednak od przyjętego w poprzednim rozdziale 
pziału na akty wydawane przez organy centralne i terenowe. W przypadku 
*tów administracyjnych, podział taki nie miałby większego znaczenia przede 

^stystkim z uwagi na fakt, iż organy centralne mają bardzo niewiele kompe- 
“cji w omawianym zakresie. Przyjęto, że bardziej użyteczny będzie podział ze 

l^ględu na rodzaj zagrożenia. Z tego powodu najpierw zostaną omówione akty, 
[| °re mogą być wydawane w czasie każdej klęski żywiołowej, dalej - akty wy
dane w stanie klęski żywiołowej oraz akty wydawane w czasie pożaru, epi- 
^ii, zagrożenia chorobami zwierzęcymi oraz chorobami roślin i zdarzeń ra- 
,l4cyjnych. Szczególną uwagę poświęcono decyzjom administracyjnym uchyla-

,In zmieniającym inne decyzje. Instytucje te mogą bowiem znacznie uła- 
lć działanie administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej.

por. T. Kuta, Akty..., s. 204.
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Czas klęski żywiołowej uzasadnia również liczne zmiany w zakresie postę
powania administracyjnego. Zmiany te, to przede wszystkim odstępstwo od 
ogólnych zasad postępowania. Są one regulowane zarówno przez przepisy Ko
deksu postępowania administracyjnego, jak i przepisy szczególne, w tym usta
wy o stanie klęski żywiołowej.

5.1. KONSTRUKCJA PRAWNA AKTU ADMINISTRACYJNEGO

W doktrynie podaję się wiele definicji aktu administracyjnego. Ponieważ 
jednak zagadnienie to znajduje się poza zakresem niniejszych rozważań, nie ma 
potrzeby ich przytaczania. Przyjmuje się zatem, za J. Filipkiem, że „akt admi
nistracyjny to czynność prawna nastawiona na podniesienie do rangi stanu 
prawnego pewnego stanu faktycznego, który istniał już przed wydaniem aktu, 
lub ustanowienie stanu prawnego, który w odpowiedni sposób będzie kształto
wał stan faktyczny. Jest to akt woli organu władzy publicznej2, zmierzający do 
wywołania autorytatywnie sankcjonowanych stosunków prawnych3. Akt ten 
musi mieć dostatecznie szczegółową podstawę prawną i opierać się na całkowi
cie skonkretyzowanej podstawie faktycznej”4. Akt administracyjny jest skiero
wany na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków praw
nych5. Konkretność ta ma podwójny charakter. Przejawia się bowiem w kon
kretnym oznaczeniu adresata, do którego akt administracyjny jest skierowany 
oraz w konkretnym oznaczeniu praw lub obowiązków6. Innymi słowy, jest to 
akt zastosowania ogólnej normy prawnej do konkretnego przypadku7. A zatem 
akt administracji, w odróżnieniu od aktu normatywnego, jest zawsze aktem 
stosowania prawa8.

2 Por. J. Starościak, Prawne formy i metody..., s. 61.
3 Por. F. Longchamps, Akt..., s. 267.
4 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 62-63.
5 Por. M. Zimmermann, Formy..., s. 325.
6 Por. J. Starościak, Prawne formy działania..., s. 166.
7 Por. J. Starościak, Prawne formy i metody..., s. 61-62.
8 Por. T. Kuta, Akty..., s. 205.
9 Odmiennie T. Kuta, który ogranicza pojęcie aktu administracyjnego tylko do aktów zewnętrz

nych. Por. T. Kuta, Akty..., s. 204.

Wśród aktów administracyjnych wyróżnia się zewnętrzne i wewnętrzne9. 
Akty zewnętrzne skierowane są do podmiotów znajdujących się poza strukturą 
organizacyjną administracji publicznej. Akty wewnętrzne natomiast skierowa
ne są do jednostek administracji. Ta ostatnia kategoria charakteryzuje się 
w zasadzie odformalizowanym trybem wydania, nietrwałością i brakiem szcze
gółowej podstawy prawnej.

Należy jednak zauważyć, że przedstawiony wyżej podział w obecnie obowią
zującym stanie prawnym nie jest wystarczający. Potrzebne wydaje się wyróż
nienie kategorii pośredniej aktów, które regulują wykonywanie zadań publicz
nych i są skierowane do podmiotów znajdujących się wprawdzie w strukturze 
organizacyjnej administracji publicznej, ale niepodporządkowanych organowi 
wydającemu akt. Przede wszystkim zaliczyć do nich należy akty wydawane
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przez organy administracji rządowej, adresowane do jednostek samorządu tery
torialnego. Ze względu na samodzielność tych jednostek, nie można przyjąć, że 
są to typowe akty wewnętrzne, bowiem szczegółowo przewidziane są przypadki, 
w których mogą być wydane. Jednocześnie analiza ich podstaw prawnych nie 
pozwala przyjąć, że podstawy te mają szczegółowy charakter. Nie istnieje rów
nież sformalizowane postępowanie wydania owych aktów.

Innym rozwiązaniem powyższego problemu może być przyjęcie opisanej 
w pkt 1.3 koncepcji układów szczególnej zależności J. Filipka. Przy takim zało
żeniu można stwierdzić, że istnieją akty wydawane w sferze powszechnie obo
wiązujących norm prawa administracyjnego. Są to zawsze akty zewnętrzne, 
a regułą jest ich wydawanie w sformalizowanym postępowaniu jurysdykcyj
nym10. Pozostałe akty byłyby wydawane w ramach rozmaitych układów szcze
gólnej zależności administracyjnoprawnej. Do katalogu tego należałoby dodać 
układ wyznaczany stosunkami nadzoru i ewentualnie stosunkami podporząd
kowania niemającymi charakteru zależności służbowej. Naturalnie trzeba 
uznać, że przedstawione wyżej układy mogą być zbieżne. Cechą charaktery
styczną takiego układu byłby szczególny rodzaj władztwa administracyjnego11.

10 Por. J. Filipek, Przepisy..., s. 22.
11 Por. J. Filipek, Przepisy..., s. 9.
12 Tak m.in. Ed. Ura, Prawne..., s. 259, J. Zaborowski, Prawne..., s. 30, El. Ura, S. Pieprzny, Dzia

łania władcze organów bezpieczeństwa i porządku publicznego a prawa człowieka [w:] S. Pikulski 
(red.), Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn 2002, s.127.

13 Tak J. Filipek w m.in. Prawo..., cz. II, s. 128.
14 Por. El. Ura, S. Pieprzny, Działania..., s.127.
15 Por. J. Zaborowski, Prawne..., s. 30.
16 Por. J. Filipek, Przepisy..., s. 22.
17 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 128.
18 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 62.
19 Por. J. Filipek, Przepisy..., s. 27.

Wśród zewnętrznych aktów administracyjnych należy wyróżnić tzw. roz
strzygnięcia bezpośrednie (natychmiastowe)12 lub inaczej - akty bezpośrednio 
zobowiązujące13. Rozstrzygnięcia te wydawane są w sytuacjach szczególnych, 
np. zagrożenia życia, zdrowia, mienia. A ich wykonanie jest zabezpieczone za
zwyczaj możliwością użycia przymusu bezpośredniego14. Treścią tego typu ak
tów są zezwolenia, nakazy i zakazy określonego zachowania się indywidualnie 
wskazanych adresatów w konkretnych sytuacjach15.

Z punktu widzenia konstrukcji prawnej, najistotniejsze znaczenie ma fakt, 
że, w przypadku aktów bezpośrednio zobowiązujących, konkretyzacja schodzi 
na plan dalszy, liczy się wywołanie określonego skutku. Determinuje to połą
czenie stadium jurysdykcji i stadium egzekucji w jedną całość16 w taki sposób, 
iż stadium jurysdykcji jest pomijane17. Owo pominięcie oznacza, że nie ma ju
rysdykcji, która mogłaby przekroczyć następstwami prawnymi, jakie wywołuje, 
ramy stosunku prawnego, w którym akt był wydany18. Akty te wprowadzają 
bowiem adresata w obręb stosunku egzekucyjnego i konkretyzują od razu 
wszystkie istotne elementy tego stosunku19. Oznacza to, że, w przypadku aktów 
administracyjnych bezpośrednio zobowiązujących, stosunki sankcjonowane 
i sankcjonujące oparte są na tej samej podstawie faktycznej i prawnej. Obo
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wiązki administracji publicznej w tym przypadku obejmują nie tylko wydanie 
aktu, ale również jego wykonanie20.

20 Por. J. Filipek, Prawo... cz. II, s. 35. J. Filipek stwierdza nawet, i z tym poglądem należy się 
zgodzić, iż „w przypadku aktów bezpośrednio zobowiązujących, na czoło wysuwają się normy zada
niowe, które odgrywają taką samą rolę zarówno w ramach stosunków sankcjonowanych, jak i sto
sunków sankcjonujących. Inaczej niż w przypadku pozostałych aktów, gdzie normy zadaniowe są 
właściwe tylko dla stosunków sankcjonujących”.

21 Por. J. Zaborowski, Prawne..., s. 31.
22 Por. J. Filipek, Przepisy..., s. 29.
23 Por. J. Zaborowski, Prawne..., s. 31.
24 Por. J. Filipek, Rola..., s. 125.
25 Szerzej na ten temat por. pkt 5.3.

Akty bezpośrednio zobowiązujące nie są zazwyczaj wydawane w ramach 
sformalizowanej procedury. Nawet jeśli ustawodawca taką procedurę przewi
duje, jest ona bardzo uproszczona. Wymaga się bowiem zazwyczaj jednie zako
munikowania adresatowi treści aktu w sposób wyraźny i zrozumiały21. Wszel
kie dalsze działania (np. późniejsze nadanie formy pisemnej) mają wyłącznie 
znaczenie pomocnicze i nie wpływają na ważność i skuteczność aktu. Zresztą, 
w przypadku aktów bezpośrednio zobowiązujących, kontrola instancyjna od
grywa dużo mniejszą rolę. Nie oznacza to naturalnie, że jest wyłączona. Wydaje 
się jednak, że w przypadku aktów wadliwych stosowane będą przede wszystkim 
środki odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej funkcjonariusza, który 
dany akt wydał22 oraz odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa. 
Zazwyczaj bowiem jest tak, że usunięcie skutków aktu bezpośrednio zobowią
zującego jest niemożliwe ze względu na jego wykonanie.

Sankcją za niewykonanie aktu może być bądź natychmiastowe zastosowanie 
przymusu państwowego dla wyegzekwowania wydanych zakazów i nakazów, 
bądź utrata przyznanego adresatowi uprawnienia, w przypadku natychmia
stowego nieskorzystania z udzielonego zezwolenia23.

Ze względu na wskazane wyżej odstępstwa od ogólnych zasad wydawania 
i obowiązywania aktów administracyjnych, należy zgodzić się ze stanowiskiem, 
iż akty bezpośrednio zobowiązujące winny być stosowane wyjątkowo i tylko 
wówczas, gdy rzeczywiście istnieje zagrożenie dla dóbr prawem chronionych24.

Wydaje się, że opisana wyżej kategoria aktów administracyjnych znajdzie 
zastosowanie przede wszystkim w czasie klęski żywiołowej lub jakiegokolwiek 
innego zagrożenia (typowym przykładem takich aktów są bowiem polecenia 
wydawane przez funkcjonariusza kierującego ruchem drogowym).

Należy zauważyć, że pojęcie „akty bezpośrednio zobowiązujące” nie ma bez
pośredniego związku z instytucją decyzji administracyjnych zaopatrzonych 
w rygor natychmiastowej wykonalności. Pierwsze pojęcie ma charakter teore
tyczny, a drugie dogmatyczny. Rygor natychmiastowej wykonalności jest bo
wiem instytucją postępowania, która zezwala na wykonanie w pewnych przy
padkach każdego rodzaju decyzji administracyjnej, jeszcze zanim nastąpi in
stancyjna kontrola jej prawidłowości25. Zatem, rygor ten może być nałożony 
również na decyzje, które nie muszą być przymusowo wykonane. Natomiast 
wszystkie akty bezpośrednio zobowiązujące, zazwyczaj z mocy wyraźnego prze
pisu ustawy, są natychmiast wykonalne, z uwagi na szczególną sytuację, 
w której są wydawane.
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Biorąc pod uwagę wskazaną już wyżej prawidłowość, zgodnie z którą w nie
których przypadkach ustawodawca zezwala organowi administracyjnemu na 
wybór pomiędzy aktem administracyjnym a normatywnym, przy analogicznej 
treści obydwu, należy w tym miejscu wspomnieć, po raz kolejny, o aktach ad
ministracyjnych generalnych. Zwraca bowiem uwagę podobieństwo tych aktów 
do rozstrzygnięć bezpośrednich. Wszystkie wskazane wyżej cechy charaktery
zują również akty generalne. Jeszcze raz trzeba przypomnieć, że, z punktu wi
dzenia konstrukcji teoretycznej, akty te są aktami stosowania prawa, jakkol
wiek ze względu na uwarunkowania prawonopozytywne muszą być zaliczone do 
źródeł prawa.

Kolejnym specyficznym rodzajem aktów, które mogą być wydawane w czasie 
klęski żywiołowej są polecenia. To kategoria wewnętrznie zróżnicowana. 
Oprócz poleceń służbowych, można bowiem wyróżnić tzw. polecenia admini
stracyjne (polecenia celu) oraz środki nadzoru. Ten ostatni typ to wynik analizy 
prawa pozytywnego, a nie refleksji teoretycznej.

Polecenia służbowe są wydawane w ramach zależności służbowej26. Mogą 
znaleźć zastosowanie zarówno w kierowaniu działalnością organów podległych 
przez organy wyższe, jak też w kierowaniu podległymi funkcjonariuszami przez 
przełożonych27. Adresat polecenia może być określony zarówno w sposób gene
ralny, jak i indywidualny28. Treścią poleceń służbowych jest zazwyczaj określe
nie obowiązku prawnego ciążącego na adresacie29. Podobnie jak w przypadku 
aktów wewnętrznych, nie jest wymagana żadna szczegółowa podstawa prawna. 
Wystarczającą jest norma organizacyjna, która ustanawia stosunek podporząd
kowania. Polecenia służbowe mogą być wydawane w różnych formach, na przy
kład ustnie lub telefonicznie. Konieczne jest tylko dojście ich treści do wiado
mości podwładnego. Bez tego nie będą mogły obowiązywać30.

26 Por. m.in. Z. Rybicki, Prawne..., s. 151, J. Starościak, Prawo..., s. 252.
27 Por. J. Starościak, Prawo..., s. 252-253.
28 Por. W. Chróścielewski, Akt..., s. 56.
28 Por. Z. Rybicki, Prawne..., s. 151.
30 Por. J. Łętowski, Komentarz do orzeczenia SN z dnia 28 listopada 1958 r. [w:] J. Starościak, 

J. Łętowski (red.), Funkcjonowanie administracji w świetle orzecznictwa, t. II, Warszawa 1969, s. 140.
31 Por. A. Matan, Policja..., s. 368.
32 Por. S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Zakamycze 2003, s. 75.

Odmienny charakter ma tzw. polecenie policyjne31, wydawane poza układem 
zależności służbowej. Z tego też powodu wydanie polecenia omawianego typu 
jest dopuszczalne tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego, 
które zazwyczaj determinuje również jego treść. Polecenia te są nazywane 
w doktrynie poleceniami celu32. Określenie to pośrednio wskazuje, iż polecenie 
policyjne nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności, a jedynie wska
zywać kierunek, w którym organ - adresat polecenia, powinien działać. Po
szczególne polecenia celu zostały już omówione przy okazji opisywania organi
zacji administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej. W tym miejscu należy 
tylko przypomnieć, że przepisy poszczególnych ustaw nadają kompetencję do 
wydawania poleceń wójtowi i staroście. Adresatami poleceń są natomiast kie
rownicy służb, inspekcji i straży. Zasadą jest, że zarówno starosta, jak i wójt 
mogą wydawać polecenia niektórym kierownikom służb stopnia powiatowego. 
W każdym przypadku, jeżeli adresat nie jest w stanie wykonać polecenia lub 
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polecenie to narusza prawo, sprawa jest przedstawiana wojewodzie, który roz
strzyga o ważności polecenia.

Inny charakter mają polecenia wydawane przez wojewodę w sytuacji szcze
gólnego zagrożenia. Są one nazywane w doktrynie poleceniami koordynacyjny
mi33. Mają bowiem na celu zapewnienie współdziałania adresatów i służą jako 
instrument kierowania w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia 
lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzyma
nia porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania 
klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, oraz zwalczania 
i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w ustawach (wn. z art. 15 
pkt 4 ARzU).

33 Por. A. Matan, Policja..., s. 369.
34 Odmiennie jednak bez argumentacji A. Matan, Policja..., s. 370.

Adresatem poleceń koordynacyjnych mogą być wszystkie organy admini
stracji publicznej wykonujące administrację rządową w województwie. Zgodnie 
z zawartą w art. 9 pkt 4) ARzU definicją, przedmiotem tych poleceń jest wyko
nanie określonej czynności. Z tym jednak zastrzeżeniem, że polecenia nie mogą 
dotyczyć rozstrzygnięć o istocie sprawy załatwianej w drodze decyzji admini
stracyjnej (art. 16 ust. 2 ARzU). A zatem, nie można uznać, że są to polecenia 
celu.

Z powołanej definicji wynika, że przedmiot polecenia musi mieścić się w za
kresie wykonywania administracji rządowej w województwie. Jednocześnie, 
wbrew brzmieniu art. 9 pkt 4 ARzU, zgodnie z art. 16 ust. 1 ARzU, polecenia 
wydawane w sytuacji nadzwyczajnej obowiązują (bezwzględnie wiążą) również 
organy samorządu terytorialnego34. Ten ostatni przepis nie precyzuje dokład
niej zakresu polecenia. Takie sformułowanie przepisów prowadzi do wniosku, 
że w stosunku do organów samorządu polecenia mogą być wydawane tylko 
w takim zakresie, w jakim samorząd wykonuje zadania administracji rządowej. 
A zatem, dotyczy to wyłącznie zadań zleconych z mocy ustawy lub porozumie
nia. W konsekwencji należy przyjąć, że wojewoda nie może wydawać poleceń, 
na przykład, w zakresie ochrony przeciwpowodziowej lub przeciwpożarowej. 
Pojawia się zatem obawa, że polecenia koordynacyjne mogą pozostać instytucją 
martwą.

O każdym wydanym poleceniu wojewoda jest zobowiązany poinformować 
właściwego ministra.

Skomplikowany jest charakter prawny poleceń koordynacyjnych. Zgodnie 
z art. 9 pkt 4 ARzU, jeżeli ich adresatem są organy i osoby podporządkowane 
wojewodzie, polecenia stanowią zwykłe polecenia służbowe. A zatem, są we
wnętrznymi indywidualnymi aktami administracyjnymi. Zważyć zatem należy, 
że ich szczegółowa regulacja, a w szczególności obowiązek notyfikacji właści
wemu ministrowi, jest pozbawiona sensu. Jeżeli wojewoda to zwierzchnik orga
nu lub pracownika, z istoty jego funkcji wypływa kompetencja do wydawania 
poleceń.

Inaczej jest w przypadku organów administracji niezespolonej i organów 
samorządu terytorialnego. W pierwszym przypadku polecenia mogą dotyczyć 
całej sfery działalności danego organu. W drugim, jak wyżej stwierdzono, tylko 
zadań zleconych. W każdym przypadku polecenie koordynacyjne jest definio

226



wane jako środek nadzoru. Regulacja ta wzbudza daleko idące wątpliwości. Nie 
bardzo bowiem wiadomo, jak ustawodawca wyobraża sobie nadzór w ramach 
administracji rządowej. Z przepisu art. 16 ust. 3 ARzU wynika tylko, że wła
ściwy minister może wstrzymać wykonanie polecenia adresowanego do organów 
administracji niezespolonej i wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzy
gnięcie sporu. Nie wiadomo, jakimi kryteriami minister ten ma się kierować.

Jeszcze większe trudności interpretacyjne pojawiają się w przypadku pole
ceń adresowanych do organów samorządu terytorialnego. Zważyć bowiem nale
ży, że szczególna sytuacja nie stanowi wystarczającej podstawy do odstąpienia 
od konstytucyjnych reguł nadzoru. Zgodnie z art. 171 ust. 1 Konstytucji, nadzór 
ten może być wykonywany tylko na podstawie kryterium legalności. Oznacza 
to, że wojewodzie przysługuje kompetencja do korygowania tylko tych działań 
organów jednostki samorządu terytorialnego, które są sprzeczne z konkretnym 
przepisem prawa. Konsekwentnie, w przypadku zaniechania, wydanie polece
nia jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieje wyraźny przepis prawa nakładają
cy obowiązek działania. Pojawia się zresztą kolejny problem - ochrony jedno
stek samorządu terytorialnego przed nieuzasadnionym działaniem nadzorczym. 
Ustawa o administracji rządowej w województwie milczy na ten temat, mimo że 
reguluje analogiczny problem w odniesieniu do administracji niezespolonej. 
W doktrynie postawiono pytanie, czy w przypadku takich poleceń jednostkom 
samorządu terytorialnego przysługuje ochrona sądowa35 Wydaje się, że nie ma 
żadnych racjonalnych powodów, które takiej możliwości zaprzeczyłyby.

35 Por. A. Matan, Policja..., s. 368.

Nieco podobny charakter mają polecenia wydawane na podstawie przepisów 
ustawy o stanie klęski żywiołowej. Do ich wydania upoważnieni zostali odpo
wiednio wójt (art. 9 ust. 2 SKZU), starosta (art. 10 ust. 2 SKŻU), wojewoda (art. 
11 ust. 2 SKŻU), minister właściwy do spraw wewnętrznych (art. 13 ust. 1 
SKŻU). Adresatami poleceń są kierownicy jednostek organizacyjnych podpo
rządkowanych oraz czasowo przekazanych do dyspozycji organowi wydającemu 
polecenie. W przypadku wójta, katalog ten obejmuje organy jednostek pomocni
czych i kierowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających na ob
szarze gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych, czasowo przekaza
nych przez właściwe organy do dyspozycji wójta i skierowanych do wykonywa
nia zadań na obszarze gminy.

Starosta może wydawać polecenia również wójtom, kierownikom powiato
wych służb, inspekcji i straży, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożaro
wej działającym na obszarze powiatu.

Kompetencja wojewody jest sformułowana nieco ogólniej. Przepis art. 11 ust. 
2 SKŻU wymienia bowiem organy i jednostki organizacyjne administracji rzą
dowej i samorządu województwa, działające na obszarze województwa oraz inne 
siły i środki wydzielone do jego dyspozycji, w tym pododdziały i oddziały Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zauważyć należy, że wojewoda w zasadzie 
nie może wydawać poleceń starostom i wójtom, co jest rozwiązaniem dosyć dzi
wacznym w porównaniu z art. 16 ARzU. Wydaje się, że ustawodawca przez 
pomyłkę pominął przynajmniej starostę. To wniosek tym bardziej uzasadniony, 
iż zgodnie z art. 10 ust. 4 SKZU, starosta podlega wojewodzie w zakresie dzia
łań ratowniczych podejmowanych w sytuacji, gdy akcją ratowniczą kieruje wo
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jewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych. Skoro zatem ustawo
dawca przyjmuje podległość, która naturalnie nie ma charakteru zależności 
służbowej, jest oczywiste, że dopuszczalne jest wydawanie poleceń.

Powyższe rozwiązanie jest wątpliwe i z tego powodu, że zgodnie z art. 13 
ust. 1 SKŻU, ministrowi kierującemu akcją ratowniczą przysługuje kompeten
cja do wydawania poleceń wiążących wszystkie organy samorządu terytorialne
go i organy administracji rządowej, z wyjątkiem Rady Ministrów, Prezesa Rady 
Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów.

Analizując cały opisany wyżej system poleceń w czasie stanu klęski żywio
łowej, należy zwrócić uwagę, że ustawodawca odstępuje od prostego systemu 
podporządkowania jednego organu jednemu kierownikowi. Wydaje się, że dużo 
lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie klauzul wyłącznych, zgodnie z którymi 
polecenie wydawane przez ministra, a kierowane, na przykład, do wójta, winno 
być przekazywane za pośrednictwem wojewody i starosty. Kompetencja mini
stra winna być ograniczona tylko do tych organów, którym poleceń nie może 
wydawać wojewoda, kompetencja wojewody do podmiotów, które nie znajdują 
się pod kierownictwem starosty, itd. Tym bardziej, że i tak trudno sobie wy
obrazić sytuację, w której minister będzie w stanie egzekwować wykonywanie 
swoich poleceń przez poszczególnych wójtów. Biorąc pod uwagę rozwój technik 
komunikacyjnych, nie istnieje natomiast problem jakiegoś szczególnego opóź
nienia w przekazywaniu tych poleceń.

Należy również zwrócić uwagę na naruszenie w czasie stanu klęski żywioło
wej konstytucyjnej zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 
poprzez podporządkowanie wójta staroście oraz wszystkich organów samorządu 
terytorialnego ministrowi kierującemu akcją ratowniczą. Wydaje się, co było 
już podnoszone, że podporządkowanie takie może być uzasadnione jedynie za
sadą wynikającą z art. 228 Konstytucji, zgodnie z którą stan nadzwyczajny 
zakłada, z natury swojej, odstępstwo od normalnych reguł konstytucyjnych, 
które mogą przeszkadzać w prowadzeniu skutecznych działań.

Zaprezentowane wyżej akty administracyjne są na tyle swoiste, iż uzasad
nione jest ich wyodrębnienie. Naturalnie, nie oznacza to, że są jedynymi, jakie 
administracja może wydawać w czasie klęski żywiołowej. Wszystkie pozostałe 
zostaną scharakteryzowane niżej. Zwracając uwagę na ich przedmiot (kryte
rium materialne) i odnosząc go do zaproponowanych w doktrynie klasyfikacji 
policyjnych form działania administracji, wyróżnić należy:

• zezwolenia (pozwolenia)36,
• zakazy prewencyjne,
• restrykcyjne nakazy zaniechania,
• restrykcyjne nakazy działania37.

36 Na temat pozwoleń administracyjnych por. D.R. Kijowski, Pozwolenie..., passim (na temat po
zwoleń policyjnych s. 39-50).

37 Por. M. Szewczyk, Nadzór..., s. 120 i n., O. Mayer, Deutsches..., s. 235 i n. A. Matan proponuje 
wyróżnienie rozkazów policyjnych, które obejmują nakazy i zakazy policyjne. Por. A. Matan, Poli
cja..., s. 359.

Pierwsza kategoria będzie stosunkowo najrzadziej spotykana w czasie klęski 
żywiołowej. Do grupy tej należy zaliczyć akty, które uchylają ustawowy zakaz 
działania w pewnym zakresie w stosunku do konkretnie oznaczonych adresa
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tów38. Kategoria ta jest oparta na doktrynie tzw. policyjnego zakazu z zastrze
żeniem pozwolenia (Polizeiverbot mit Erlaubnisuorbehalt), stworzonej przez 
O. Mayera39. Jej istotą jest założenie, iż indywidualne uchylenie zakazu nie 
przywraca ani nie ustanawia wolności zachowania się w danej dziedzinie40. 
Wydaje się, że do omawianej grupy trzeba również zaliczyć akty, które zwal
niają od innych obowiązków nałożonych przez ustawę.

38 Por. A. Matan, Policja..., s. 364.
39 Por. O. Mayer, Deutsches..., s. 249 i n.
40 Por. M. Szewczyk, Nadzór..., s. 120.
41 Por. M. Szewczyk, Nadzór..., a. 121.
42 Por. M. Szewczyk, Nadzór..., s. 122.
43 Por. W. Dawidowicz, Polskie..., s. 142.

Istota zakazów prewencyjnych sprowadza się do indywidualnego zniesienia 
wolności określonych zachowań ze względu na wystąpienie groźby naruszenia 
przez konkretny podmiot dóbr prawem chronionych41.

Represyjne nakazy zaniechania kierowane są do adresatów, którzy posia
dają uprawnienie (lub wolność) konkretnego działania, wynikające wprost 
z ustawy, a ze względu na ochronę dóbr prawnych konieczne jest jego wyłącze
nie lub ograniczenie42.

Represyjne nakazy działania są wydawane wówczas, gdy określony obowią
zek czynny nie wynika z mocy ustawy, ale ze względu na zagrożenie dóbr pra
wem chronionych konieczne jest podjęcie konkretnej czynności.

Większość z opisanych niżej aktów administracyjnych można zakwalifiko
wać do jednej z przedstawionych kategorii i kwalifikacja taka zostanie dokona
na. Istnieją jednak takie akty, które tej kwalifikacji się nie poddają. Ze względu 
na tę okoliczność oraz fakt, że charakterystyka poszczególnych aktów pogrupo
wanych według rodzaju, w wyżej przedstawionym sensie, byłaby nieczytelna, 
przyjęto grupowanie aktów według przedmiotu oraz rodzaju klęsk żywiołowych, 
w przypadku których mogą zostać zastosowane, z wyodrębnieniem ustawy 
o stanie klęski żywiołowej.

5.2. RODZAJE AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH

Katalog wydawanych w czasie klęski żywiołowej aktów administracyjnych 
jest bardzo obszerny. Biorąc pod uwagę kompleksowość regulacji, rozumianą 
jako obejmowanie hipotezą normy prawnej wszystkich przypadków klęski ży
wiołowej, jako pierwsze winny być omówione akty wydawane na podstawie 
dekretu. Należy zwrócić uwagę, że ten rodzaj aktów posiada swoją specyfikę. 
Ich podstawa prawna jest bowiem kształtowana nie tylko przez przepisy dekre
tu, ale również przez postanowienia aktu prawa miejscowego, który je wprowa
dza. W tym przypadku rolą organu administracyjnego jest bowiem nałożenie na 
konkretnego adresata obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego, prze
widzianego ogólnie we wspomnianym akcie43.

Świadczenia osobiste mają charakter nieodpłatny, przejściowy i wyjątkowy. 
Mogą być nałożone wyłącznie w przypadku, gdy są niezbędne dla skuteczności 
społecznej akcji ratowniczej, a organ akcją tą kierujący nie posiada wystarcza
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jących środków własnych (art. 3 ust. 1 dekretu)44. Polegają na świadczeniu pra
cy określonego rodzaju. W szczególności mogą polegać na (art. 4 dekretu):

44 Por. J. Boć, Prauio administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela [w:] T. Kuta (red.), 
Prawo administracyjne. Funkcjonowanie układów podstawowych. Warszawa 1985, s. 36.

45 Por. Ed. Ura, Prawne..., s. 109.
46 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu 

o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. nr 37, poz. 158) - cyt. dalej jako 
SZKŻR.

• udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypad
kom,

• pełnieniu warty w celu zapobieżenia rozszerzaniu się klęski,
• przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia poszkodowanych,
• wykonywaniu określonych robót.
Świadczenia rzeczowe polegają na obowiązku dostarczenia określonych ru

chomości lub znoszenia korzystania z nieruchomości. Do świadczeń tych dekret 
zalicza:

• udostępnienie pomieszczenia poszkodowanym na czas niezbędny do 
udzielenia pierwszej pomocy i schronienia,

• zabezpieczenie zagrożonego inwentarza żywego (dostarczenie paszy i po
mieszczenia),

• dostarczenie narzędzi potrzebnych do prowadzenia akcji,
• dostarczenie środków przewozowych wraz z niezbędnym inwentarzem po

ciągowym (trzeba pamiętać, że dekret pochodzi z 1953 roku).
Należy zauważyć, że obowiązkiem świadczeń osobistych lub rzeczowych mo

że być obciążony w zasadzie każdy. Nie ma w tym przypadku bezpośredniego 
związku przyczynowego między powstałym niebezpieczeństwem a daną osobą. 
Niektórzy przedstawiciele doktryny w braku tej zależności upatrują podstawo
wą cechę działania administracji publicznej w stanie wyższej konieczności45. 
Pojawia się jednak problem, czy do obowiązku świadczeń osobistych i rzeczo
wych mogą zostać powołane osoby nieprzebywające na terenie objętym klęską 
żywiołową. Dekret tego wyraźnie nie precyzuje. Należy jednak uznać, że pod
miotem obowiązku świadczeń może być każda osoba, która przebywa na terenie 
znajdującym się we właściwości miejscowej organu kierującego akcją ratowniczą.

Katalog osób, na które może być nałożony obowiązek świadczeń, precyzuje 
rozporządzenie w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu 
zwalczania klęsk żywiołowych46. Rozporządzenie to zostało wydane w 1953 
roku i od tego czasu nie było nowelizowane. Posługuje się nomenklaturą nie
znaną współczesnemu ustawodawstwu, a w szczególności dekretowi, który był 
ostatnio nowelizowany w 1998 roku. Wobec braku wyraźnej derogacji i delega
cji, która odpowiada wymaganiom Konstytucji, należy je uznać za nadal obo
wiązujące, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. W szczególności należy za
uważyć, że niektóre przepisy rozporządzenia nie mogą być stosowane ze wzglę
du na wyłączność ustawy w zakresie ograniczania praw i wolności jednostki.

Zgodnie z § 10 ust. 1 omawianego rozporządzenia, od obowiązku pełnienia 
warty i wykonywania określonych robót zwolnione są osoby niezdolne do wyko
nywania tych świadczeń wskutek choroby lub ułomności fizycznej; kobiety 
w ciąży oraz 10 tygodni po połogu; matki lub inne osoby sprawujące opiekę nad 
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dziećmi w wieku do lat 7 oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi; cudzo
ziemcy korzystający z prawa zakrajowości47.

47 Pod pojęciem prawa zakrajowości należy obecnie rozumieć immunitety, jakie przysługują róż
nym kategoriom cudzoziemców (np. dyplomatom).

48 W Instrukcji o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, stanowiącej załącznik do 
zarządzenia nr 33 Ministra - Szefa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1953 r., warunki te określa 
się dokładniej, wskazując, iż przy powoływaniu do wykonania świadczeń w celu zwalczania klęsk 
żywiołowych należy kierować się rzeczywistym zapotrzebowaniem na sprzęt i robociznę oraz wzglę
dami słuszności i celowości. W pierwszej kolejności należy włączać do akcji osoby, które zgłaszają 
się dobrowolnie. W tym celu należy korzystać z pomocy masowych organizacji społecznych. Następ
nie należy powołać osoby, które są bezpośrednio zagrożone klęską, bądź osiągają bezpośrednie 
korzyści z jej zwalczania, albo też mogą wykonać świadczenia z najmniejszym uszczerbkiem dla 
potrzeb ogółu lub własnych (np. powołanie 2 piekarzy mogłoby unieruchomić jedyną piekarnię, 
natomiast powołanie 2 pracowników zakładu oczyszczania miasta nie spowoduje większego 
uszczerbku dla ogółu).

49 W § 7 rozporządzenie stwierdza, że powołanie na czas dłuższy niż 24 godziny winno nastąpić za 
zgodą prezydium rady narodowej wyższego stopnia. Wobec likwidacji systemu rad narodowych, 
przepis ten nie może być stosowany wprost. Nie zmienia to jednak faktu, że muiatis mutandi może 
być stosowany, jako ograniczenie dla organu powołującego. Powinien być rozumiany, jako ograni
czenie czasu powołania, z zastrzeżeniem, że jego przedłużenie powyżej 24 godzin może nastąpić 
tylko w wyjątkowych przypadkach. Jest to jednak wykładnia praeter legem.

50 Skutkami tymi będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowanie sądowe (z uwagi 
na popełnione wykroczenie).

Rozporządzenie wskazuje, że nałożone obowiązki winny odpowiadać „umy
słowemu lub fizycznemu uzdolnieniu” adresatów48. Natomiast środki przewo
zowe i narzędzia (maszyny) powinny być używane zgodnie z ich przeznacze
niem. Od tych zasad można odstąpić jedynie w razie koniecznej potrzeby. W § 7 
ust. 3 rozporządzenie stanowi, iż niezależnie od zdolności „umysłowych i fizycz
nych”, przy powołaniu należy mieć na względzie wiek i stan fizyczny w zależno
ści od rodzaju świadczeń. Obowiązek świadczeń należy nakładać, w miarę moż
ności, równomiernie i z uwzględnieniem warunków indywidualnych. Wydaje 
się, że zasady te, niezależnie od archaiczności uregulowania, regulują co naj
mniej zasady, jakimi winien kierować się organ nakładający obowiązek. Należy 
zauważyć, że są one w pełni zgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności 
i w przypadku wydania regulacji ustawowej w tym zakresie winny się w niej 
znaleźć.

Powołanie do świadczeń jednorazowo nie może przekraczać trzech dni49 oraz 
siedmiu dni w ciągu roku.

Do obowiązku świadczeń osobistych lub rzeczowych powołuje kierujący akcją 
ratowniczą, odpowiednio, wójt, starosta lub wojewoda. Może on również zwolnić 
konkretną osobę od obowiązku świadczeń, jeżeli przemawia za tym interes pu
bliczny lub wyjątkowo ważny interes danej osoby.

Powołanie może nastąpić bądź bezpośrednio z mocy aktu prawa miejscowe
go, o czym była mowa wcześniej, bądź też w drodze, jak nazywa to rozporządze
nie, wezwania. Wydaje się, że owo wezwanie jest po prostu decyzją administra
cyjną. Rozporządzenie wymaga również, aby wezwanie zawierało podstawę 
prawną powołania, określenie rodzaju świadczeń, miejsce, dzień i godzinę oso
bistego stawiennictwa (dostarczenia, udostępnienia przedmiotu świadczeń itp.), 
przypuszczalny czas trwania świadczeń, skutki prawne niedopełnienia obo
wiązku świadczeń50.
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Z punktu widzenia wskazanej wyżej klasyfikacji aktów administracyjnych, 
decyzja w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń jest represyjnym nakazem 
działania (w przypadku udostępnienia pomieszczeń - połączonym z nakazem 
zaniechania).

Pozostałe przepisy omawianego rozporządzenia regulują problem odszkodo
wania (obejmującego tylko koszty paliwa i innych materiałów), które pod rygo
rem utraty, winny być zgłoszone w bardzo krótkim terminie (miesiąca). W tym 
zakresie przepisy rozporządzenia należy uznać za nieobowiązujące ze względu 
na naruszenie materii ustawowej, podobnie — przepisy o wynagrodzeniu za czas 
wykonywania świadczeń (zasadą jest, że pracownik zachowuje prawo do pełne
go wynagrodzenia).

Jest rzeczą ciekawą, że podobny katalog świadczeń osobistych i rzeczowych 
zawiera ustawa o stanie klęski żywiołowej. Ten zbieg regulacji powoduje zresz
tą problem natury ogólniejszej. Pojawia się bowiem wątpliwość, jakie przepisy 
należy stosować w stanie klęski żywiołowej. Wydaje się, że pierwszeństwo po
winna mieć ustawa regulująca stan nadzwyczajny. Z punktu widzenia zasad 
techniki legislacyjnej, podwójna regulacja katalogu świadczeń osobistych i rze
czowych jest niedopuszczalna. W tym przypadku jedynym uzasadnieniem może 
być archaiczność dekretu i wątpliwości co do jego mocy obowiązującej wobec 
konstytucyjnego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Problem 
ten występuje również w przypadku ustaw regulujących działanie administracji 
w czasie poszczególnych rodzajów klęsk żywiołowych.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej przewiduje identyczny jak dekret katalog 
podmiotów upoważnionych do nakładania świadczeń. Podobnie jak dekret, ze
zwala na nałożenie obowiązku tylko w stanie absolutnej konieczności („jeżeli 
siły i środki, którymi dysponuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta 
lub wojewoda albo pełnomocnik, są niewystarczające” - art. 22 ust. 1 SKŻU). 
W identyczny sposób jak rozporządzenie, reguluje zasady zwalniania od obo
wiązku (przepis art. 22 ust. 3 jest praktycznie kalką przepisu § 10 ust. 2 rozpo
rządzenia). Takie same są również elementy decyzji o nałożeniu obowiązku 
świadczeń. Nieco inny jest zakres podmiotowy obowiązku świadczeń. Przepis 
art. 20 SKZU precyzuje, że obowiązek ten, podobnie jak inne ograniczenia praw 
i wolności w stanie klęski żywiołowej, może być nałożony tylko na osoby fizycz
ne zamieszkałe lub czasowo przebywające na obszarze, na którym został wpro
wadzony stan klęski żywiołowej, oraz jednostki organizacyjne mające siedzibę 
lub prowadzące działalność na tym obszarze.

Sam katalog świadczeń jest szerszy. Oprócz obowiązków, które wymienia 
dekret, ustawa przewiduje:

• czynny udział w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu innych zadań 
wyznaczonych przez kierującego akcją ratowniczą (wydaje się, że jest to po 
prostu nakaz wykonania określonej pracy, który zresztą ustawa również za
wiera),

• oddanie w używanie posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych 
(zakres obowiązku jest szerszy niż określony w dekrecie),

• użytkowanie nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie,
• zabezpieczenie zagrożonych roślin lub nasion,
• zabezpieczenie własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed 

ich zanieczyszczeniem, skażeniem lub zakażeniem,
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• udostępnianie wody i środków spożywczych dla potrzeb osób ewakuowa
nych lub poszkodowanych, w sposób wskazany przez organ nakładający świad
czenie,

• zabezpieczenie zagrożonych dóbr kultury.
Z mocy ustawy, niezależnie od indywidualnych rozstrzygnięć, od obowiązku 

świadczeń zwolnione są pewne kategorie osób. Zostały one omówione w pkt 4.3.
Należy zauważyć, że nieco inny niż w dekrecie jest mechanizm nakładania 

obowiązku świadczeń osobistych. Stosowna decyzja jest bowiem wydawana na 
podstawie przepisów ustawy. Nie istnieje w tym przypadku obowiązek wyda
wania aktu prawa miejscowego, a następnie jego konkretyzacja. Nie oznacza to 
jednak, że świadczenia osobiste i rzeczowe nie mogą być wprowadzone w drodze 
aktu normatywnego. Po prostu, właściwemu organowi przysługuje kompetencja 
do wyboru formy w zależności od konkretnej sytuacji. Jednak zarówno akty 
indywidualne, jak i normatywne nie mogą zawierać świadczeń nieprzewidzia
nych przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu 
klęski żywiołowej.

Niezależnie od obowiązku świadczeń osobistych, kierujący akcją ratowniczą 
wójt, starosta lub wojewoda mogą również nałożyć innego rodzaju ograniczenia 
praw i wolności jednostki. Naturalnie, wyłącznie w zakresie określonym w roz
porządzeniu Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 
Z punktu widzenia przeprowadzonej wyżej klasyfikacji, będą to zarówno pre
wencyjne zakazy, jak i represyjne nakazy działania lub zaniechania.

Katalog tych ograniczeń został już omówiony w pkt 4.3. Dla jasności wywo
du konieczne jest jednak jego przypomnienie. Zgodnie zatem z art. 21 ust. 1 
SKŻU, można wyróżnić ograniczenia szeroko rozumianej wolności gospodarczej 
(polegające na zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców51, nakaz 
lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, całkowi
tą lub częściową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, 
obowiązek stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegaw
czych, niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt 
lub roślin, w pewnym zakresie również obowiązek stosowania środków lub za
biegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zakaz orga
nizowania lub przeprowadzania imprez masowych), wolności pracy (nakaz lub 
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju52, nakaz od
delegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego akcją ratunkową), 
wolności osobistej (obowiązek poddania się kwarantannie, nakaz ewakuacji 
w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, nakaz lub zakaz 

51 Może to być zarówno prewencyjny zakaz, jak i represyjny nakaz zaniechania.
52 Ograniczenia te, w zakresie wolności pracy, mogą polegać na zmianie systemu, wymiaru i roz

kładu czasu pracy, w tym - wydłużeniu okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy, na zasadach 
określonych w Kodeksie pracy, obowiązku pracy w niedziele, święta i dni wolne od pracy, wynikają
cego z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, w tym - wydłużeniu okresu rozlicze
niowego do dwunastu miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy, powierzeniu pracowni
kowi wykonywania pracy innego rodzaju niż wynika to z nawiązanego stosunku pracy; w takim 
przypadku pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, obliczonego według 
zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego (art. 21 ust. 
2 SKZU). Ograniczeń tych nie wolno stosować w stosunku do pracowników młodocianych, osób 
niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży i karmiących (art. 21 ust. 3 SKZU). Należy zauważyć, że 
równocześnie ograniczenia te dotyczą prawa do wypoczynku.

233



przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obsza
rach, zakaz organizowania lub przeprowadzania imprez masowych), nienaru
szalności mieszkania (nakaz opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkal
nych bądź innych pomieszczeń, dokonanie przymusowych rozbiórek i wyburzeń 
budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części53), wolności poru
szania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nakaz lub zakaz 
określonego sposobu przemieszczania się, w pewnym zakresie również nakaz 
lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określo
nych obszarach), prawa do strajku (zakaz prowadzenia strajku w odniesieniu 
do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach), prawa 
własności (wykorzystanie, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, 
nieruchomości i rzeczy ruchomych, przymusowe rozbiórki i wyburzenia obiek
tów budowlanych), prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
(ograniczenia lub odstąpienia od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jednakże niepowodujące bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia 
pracownika). Komentowany przepis zawiera również obowiązek stosowania 
określonych środków zapewniających ochronę środowiska. Ze względu na ogól
ność normy, nie jest możliwe ustalenie zakresu tego działania. Ponadto, zgod
nie z art. 21 ust. 1 pkt 5 SKZU, w czasie stanu klęski żywiołowej może zostać 
nałożony obowiązek poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom 
ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, nie
zbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych 
i promieniotwórczych. Należy zwrócić uwagę, że wykonanie tego obowiązku 
łączy się zazwyczaj z naruszeniem nietykalności osobistej (wolność, o której 
mowa w art. 41 ust. 1 Konstytucji ma naturę odmienną od wolności osobistej). 
W tej sytuacji, wobec treści art. 232 ust. 3, zawierającego zamknięty katalog 
wolności i praw, które mogą być ograniczane w stanie klęski żywiołowej, należy 
uznać art. 21 ust. 1 pkt 5 SKZU za sprzeczny z powołanym przepisem Konsty
tucji. Zważyć jednak trzeba, że ograniczenie nietykalności osobistej jest dozwo
lone i regulowane przez przepisy ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. 
A zatem można uznać, że ograniczenie takie jest dopuszczalne również w usta
wie o stanie klęski żywiołowej (niezależnie od podnoszonego już wyżej problemu 
podwójnej regulacji), tyle tylko, że wzbudza poważne wątpliwości z punktu wi
dzenia zasad techniki legislacyjnej.

53 Jest to również ograniczenie prawa własności.

Decyzja o nałożeniu któregokolwiek z ograniczeń jest wydawana w specjal
nym skróconym postępowaniu, które zostanie omówione niżej.

Na podstawie art. 66 PrT, minister właściwy do spraw łączności może w cza
sie stanu klęski żywiołowej, w drodze aktów indywidualnych (decyzji admini
stracyjnych), ograniczyć publiczną dostępność niektórych usług telekomunika
cyjnych, nałożyć na operatorów publicznych obowiązki dotyczące utrzymania 
ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, określić numery alarmowe 
dla określonych służb lub podmiotów, ograniczyć zakres eksploatacji sieci tele
komunikacyjnych lub używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadaw
czo-odbiorczych, nakazać nieodpłatne świadczenie, w określonym zakresie, 
usług telefonicznych inicjowanych z aparatów publicznych.
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Decyzje te są o tyle swoiste, iż wygasają z mocy prawa w dniu odwołania 
stanu klęski żywiołowej. Ponadto należy zauważyć, że nakładanie niektórych 
z opisanych ograniczeń (w szczególności ograniczenie publicznej dostępności 
usług telekomunikacyjnych) może być technicznie bardzo trudne. Przecież akt 
ograniczający dostępność usług z natury swej skierowany jest do nieokreślone
go kręgu adresatów. Podobnie jak w przypadku usług pocztowych i kurierskich, 
na podstawie art. 25 SKZU, również w odniesieniu do usług telekomunikacyj
nych, przynajmniej w przypadku tego jednego ograniczenia, bardziej efektywną 
formą działania byłoby rozporządzenie.

Obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie klęski żywiołowej 
może być nałożony również na podstawie przepisów ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony. Zgodnie z art. 200 ust. 1 POOU, obowiązek świadczeń osobi
stych może być nałożony na obywateli polskich, którzy ukończyli szesnasty, 
a nie przekroczyli sześćdziesiątego roku życia. Obowiązek ten powinien odpo
wiadać stanowi zdrowia oraz, w miarę możliwości, kwalifikacjom zawodowym 
osoby, na którą został nałożony.

W przeciwieństwie do przepisów dotychczas omawianych, ustawa o po
wszechnym obowiązku obrony nie precyzuje, na czym dokładnie mają polegać 
świadczenia osobiste. Stwierdza tylko, że polegają one na wykonywaniu różne
go rodzaju prac doraźnych, między innymi na rzecz zwalczania klęsk żywioło
wych i likwidacji ich skutków, w tym przy użyciu posiadanych narzędzi pro
stych.

Czas wykonywania świadczeń osobistych jest ograniczony. Jednorazowo 
nie może przekraczać dwunastu godzin, a w stosunku do osób dostarczających 
i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych - czterdziestu ośmiu go
dzin. Zobowiązanie do świadczeń osobistych może nastąpić najwyżej trzy razy 
w roku.

Obowiązek wykonania świadczeń osobistych jest nakładany w drodze decyzji 
wójta, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, kierownika jednostki 
organizacyjnej wykonującej zadania z zakresu obrony państwa lub właściwego 
organu obrony cywilnej. Decyzja ta powinna w szczególności określać termin 
i miejsce stawienia się w celu wykonania obowiązku. Przepisy komentowanej 
ustawy zawierają nieoperatywną, w przypadku klęski żywiołowej, zasadę, 
zgodnie z którą decyzję o nałożeniu obowiązku wykonania świadczenia doręcza 
się osobie zobowiązanej i wnioskodawcy na piśmie, wraz z uzasadnieniem, na 
czternaście dni przed terminem stawienia się do wykonania świadczenia (art. 
202 ust. 2 POOU). Biorąc jednak pod uwagę ustawowy rygor natychmiastowej 
wykonalności, o którym będzie mowa niżej, uznać należy, że uchybienie termi
nowi nie będzie miało większego znaczenia praktycznego.

Zgodnie z art. 202 ust. 6 POOU, do powołania do świadczenia osobistego sto
suje się odpowiednio przepisy art. 60 i 61 POOU. Odesłanie to jest o tyle skom
plikowane, że powołane przepisy regulują powołanie do czynnej służby wojsko
wej, dokonywane za pomocą kart powołania. W związku z tym nie wiadomo, 
w jakich relacjach pozostają decyzje o powołaniu do świadczenia osobistego 
i karta powołania, która również jest decyzją administracyjną. Wydaje się, że 
nakaz odpowiedniego stosowania przepisu art. 60 i 61 POOU oznacza, iż nie ma 
potrzeby wydawania, na podstawie decyzji o powołaniu do świadczenia, odręb
nej karty powołania. Zastosowanie natomiast znajdą pozostałe zasady, określo
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ne w powołanych przepisach. W tej sytuacji należałoby przyjąć, że wbrew treści 
art. 202 ust. 2 POOU, możliwe jest doręczenie decyzji przez kuriera, Pocztę 
Polską oraz Policję. W uzasadnionych przypadkach decyzja taka może być dorę
czona przez całą dobę (art. 60 ust. 7). Nie jest możliwe powołanie do świadczeń 
osobistych w formie obwieszczenia.

Problem pojawia się w przypadku przewidzianej przez art. 60 ust. 8a POOU 
zasady, zgodnie z którą, w przypadku udziału jednostek wojskowych w zwal
czaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, powołuje się żołnierzy re
zerwy, przede wszystkim spoza obszaru objętego klęską żywiołową i likwidacją 
ich skutków. Biorąc pod uwagę, że podstawy do nałożenia obowiązku świadczeń 
w stosunku do osób znajdujących się na terenie objętym klęską żywiołową ist
nieją w innych aktach normatywnych, należy, moim zdaniem, przyjąć, że prze
pisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony dopuszczają powołanie również 
innych osób. Teza ta jest jednak dyskusyjna.

Kolejny problem rodzi się w związku z przepisem art. 61 ust. 1 zd. 2 POOU, 
zgodnie z którym powołani do czynnej służby wojskowej stają się żołnierzami 
w czynnej służbie wojskowej, z chwilą stawienia się do tej służby w określonym 
miejscu. Nie wiadomo, czy również powołani do wykonania świadczenia osobi
stego stają się żołnierzami w czynnej służbie. Wydaje się, że tak nie jest. Prze
mawia za tym wykładnia systemowa. Ustawodawca przewidział bowiem w art. 
60 POOU powołanie bezpośrednio do służby na wypadek klęski żywiołowej. Nie 
ma potrzeby rozszerzania zakresu tego przepisu.

Z całą pewnością, do powołanego do wykonania świadczenia osobistego sto
suje się przepis art. 61 ust. 2 POOU, zgodnie z którym w razie niestawienia się 
zobowiązanego bez uzasadnionej przyczyny, właściwy starosta, na wniosek 
wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie 
przez Policję we wskazane miejsce.

Wykonanie świadczeń osobistych na podstawie przepisów ustawy o po
wszechnym obowiązku obrony, jest odpłatne. Wynagrodzenie ma charakter 
ryczałtowy i wynosi za godzinę 1/178 kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Jeżeli powołany jest pra
cownikiem, wynagrodzenie jest równe utraconemu wynagrodzeniu za pracę. 
Wynagrodzenie wypłaca jednostka, na rzecz której wykonywane jest świadcze
nie osobiste. Jednostka ta jest również zobowiązana do zapewnienia bezpłatne
go wyżywienia i zwrotu koszów przejazdu.

Odrębnie ustawa o powszechnym obowiązku obrony reguluje świadczenia 
rzeczowe. Obowiązek w tym zakresie jest nałożony na urzędy i instytucje pań
stwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne (art. 
208 POOU). Również w tym przypadku przepisy nie przewidują szczegółowego 
katalogu świadczeń. Ograniczają się do stwierdzenia, że polegają na oddaniu do 
używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych.

Przepis art. 209 ust. 5 POOU wyraźnie przewiduje, że w przypadku klęski 
żywiołowej nie stosuje się ograniczeń w zakresie czasu udostępnienia i ilości 
obowiązków w roku. Uznać zatem należy, że jedyną granicą w tym zakresie jest 
niezbędność ruchomości i nieruchomości dla prowadzonych działań. Powołany 
przepis zawiera również bardzo problematyczne odesłanie, zgodnie z którym - 
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w czasie klęski żywiołowej nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 21054 
i 211 POOU. Jednak, art. 210 POOU żadnych ograniczeń nie zawiera. Trudno 
również znaleźć jakiekolwiek ograniczenia w art. 211 POOU. Zgodnie z tym 
przepisem posiadacz rzeczy, wobec którego wydano ostateczną decyzję o prze
znaczeniu rzeczy na cele świadczeń rzeczowych, może być, na wniosek wojsko
wego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej, wezwany 
przez wójta lub burmistrza do wykonania tego świadczenia. Wezwanie jest 
prawdopodobnie decyzją administracyjną, ponieważ ustawa stanowi, że doręcza 
się je na czternaście dni przed terminem wykonania świadczenia i nie przysłu
guje od niego odwołanie. Dodatkowo, z mocy ustawy, wezwaniu jest nadawany 
rygor natychmiastowej wykonalności, w terminie w nim określonym. Wydaje 
się, że jedyne ograniczenia, jakie można, przy bardzo dużej dobrej woli, inter
pretować z powołanego przepisu, dotyczą ostateczności decyzji o powołaniu 
i terminu jej doręczenia. Należałoby zatem uznać, że do obowiązku świadczeń 
może być wezwany adresat nieostatecznej decyzji o przeznaczeniu rzeczy na 
cele świadczeń, a termin na doręczenie wezwania może być skrócony. Ale 
wprost z przepisów ustawy to nie wynika.

54 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nie
ruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych (...) na wniosek organów i kierow
ników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 202 ust. 1.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, doręcza się posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej 
oraz wnioskodawcy na piśmie, wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz 
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do wojewody, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 
decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez wojewodę, również z urzędu, jeżeli została wydana 
z naruszeniem przepisów prawa.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, można zobowiązać posiadaczy nieruchomości lub rzeczy ru
chomych do wykonania tych świadczeń bez odrębnego wezwania.

Komentowany przepis zawiera również odesłanie do art. 60 i 61 POOU, ale 
w kontekście niestosowania ograniczeń, jak stanowi to art. 209 ust. 5 POOU, 
nie ma ono żadnego normatywnego sensu.

Użycie rzeczy na potrzeby walki z klęskami żywiołowymi odbywa się za wy
nagrodzeniem ryczałtowym, w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej 
wskutek jej dostarczenia oraz stawce amortyzacji. Ryczałt ten wypłaca jednost
ka organizacyjna, na której rzecz świadczenie zostało wykonane (art. 214 
POOU).

Powołanie do świadczeń osobistych lub rzeczowych ma charakter represyj
nych nakazów działania lub zaniechania (znoszenia działania innych osób).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony przewiduje również wydawanie 
przez organy administracji niezespolonej w czasie klęski żywiołowej indywidu
alnych aktów administracyjnych. Aktami tymi są wspominane już karty powo
łania. Udział Sił Zbrojnych w akcji ratunkowej, niezależnie od zaangażowania 
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, może odbywać się również w formie 
ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawien
nictwa (art. 60 POOU). Karty powołania na takie ćwiczenia wydaje wojskowy 
komendant uzupełnień i są to, jak wyżej stwierdzono, decyzje administracyjne. 
Zasady ich wydawania zostały już omówione. W tym miejscu należy tylko przy
pomnieć, że do ćwiczeń powołuje się przede wszystkim osoby spoza obszaru 
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objętego klęską żywiołową, nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska i likwida
cją ich skutków. Długość tych szkoleń i ich częstość nie jest, w przeciwieństwie 
do pozostałych, w żaden sposób ograniczona (art. 105 POOU).

Kolejny indywidualny akt wydawany w czasie klęski żywiołowej, na pod
stawie przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony, to powołanie do 
odbycia okresowej służby wojskowej (art. 100 ust. 3 POOU). Do służby tej, nie
zależnie od omówionych wyżej ćwiczeń, mogą być powołani podoficerowie, cho
rążowie i oficerowie rezerwy. Powołanie odbywa się na zasadach określonych 
w omawianym już art. 60 POOU. Łączny czas trwania okresowej służby woj
skowej nie może przekraczać dwunastu miesięcy przez cały okres pozostawania 
żołnierza w rezerwie.

Powołania do ćwiczeń oraz okresowej służby wojskowej mają charakter re
presyjnego nakazu działania.

Specyficzne akty administracyjne, między innymi na czas klęski żywiołowej, 
przewiduje ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej55. 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 w zw. z art. 781 ust. 1 ZSZU, w przypadku klęski ży
wiołowej możliwa jest rekwizycja nieruchomości na tzw. zakwaterowanie przej
ściowe. Następuje ono w razie konieczności czasowego rozmieszczenia jednostek 
wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w tych jednostkach 
oraz osób towarzyszących Siłom Zbrojnym, a także magazynowania lub prze
chowywania urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowe
go - poza budynkami, lokalami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie 
stałe. Zasadą jest, że w pierwszej kolejności zajęciu podlegają nieruchomości 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dopiero w szczegól
nych wypadkach - nieruchomości będące własnością innych osób prawnych lub 
fizycznych. Rekwizycja jest ograniczona do sześciu miesięcy. Cechą specyficzną 
omawianych aktów są zupełnie nieracjonalne przesłanki ich wydania. Zgodnie 
z art. 66 ZSZU, akty takie, jak stanowi ustawa — decyzje administracyjne, są 
wydawane przez: starostę - w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa oraz 
wójta, starostę, marszałka województwa - w stosunku do nieruchomości sta
nowiących własność odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, dyrekto
ra regionalnej dyrekcji lasów państwowych - w stosunku do obiektów i gruntów 
leśnych Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego „Lasy Państwowe”, Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(obecnie Agencji Nieruchomości Rolnych) - w stosunku do nieruchomości rol
nych Skarbu Państwa, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Nieracjonalność omawianych aktów polega na tym, że organ wydaje 
decyzje w odniesieniu do nieruchomości, którą sam dysponuje. Jest zatem adre
satem decyzji (naturalnie w przypadku jednostki samorządu terytorialnego, 
adresatem jest ta jednostka, ale jej nieruchomościami gospodaruje przecież 
odpowiednio wójt oraz zarząd powiatu i województwa). Rozwiązanie to jest dzi
waczne również z tego powodu, że jeżeli rekwizycja dotyczy nieruchomości pry
watnych, dokonuje się jej na podstawie umowy. Nie jest możliwe ustalenie, 
jakimi przesłankami kierował się ustawodawca regulując rekwizycję w tak 
swoisty sposób.

55 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 42, poz. 368 ze zm.) - cyt. dalej jako ZSZU.
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Zgodnie z art. 67 ust. 1 ZSZU, decyzja w sprawie zakwaterowania jest wy
dawana na wniosek właściwego organu wojskowego, który powinien zawierać 
nazwę lub numer jednostki wojskowej, ilość i rodzaj nieruchomości, czas trwa
nia zakwaterowania oraz termin jego rozpoczęcia i zakończenia.

Rekwizycja wydaje się restrykcyjnym nakazem zaniechania, ogranicza bo
wiem możliwość swobodnego korzystania z nieruchomości przez jej właściciela.

Problematykę aktów administracyjnych wydawanych w czasie bezpośredniej 
akcji ratowniczej reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z po
woływanym już art. 25 ust. 1 OPU, kierujący działaniem ratowniczym może:

• zarządzić ewakuację ludzi i mienia,
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trze

cich w rejonie działania ratowniczego,
• przejąć w użytkowanie na czas niezbędny do działania ratowniczego nie

ruchomości i ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne środki 
gaśnicze, a także przedmioty i urządzenia przydatne w działaniu ratowniczym.

Akty wydawane przez kierującego działaniami ratowniczymi należy zaliczyć 
do kategorii represyjnych nakazów działania lub zaniechania.

Podstawa prawna omawianych aktów jest specyficzna. Katalog organów 
właściwych regulują bowiem przepisy dwóch rozporządzeń wykonawczych. 
Zgodnie z § 2 ZKWR, kierownikami akcji ratowniczej są: dowódca zastępu, do
wódca sekcji, dowódca plutonu, strażak uprawniony przez komendanta, kie
rownika lub szefa jednostki, strażak uprawniony do kierowania taktycznego. 
Kierownictwo jest przekazywane przez dowódcę oddziału, który jako pierwszy 
przybył na miejsce zdarzenia - dowódcy jednostki wyższego stopnia. Należy 
jednak zauważyć, że przepisy kolejnego rozporządzenia (KSRGR) wprowadzają 
trzy typy kierowania: interwencyjne56, taktyczne57 i strategiczne58. A zatem, 
kierując się obydwoma wyżej wskazanymi przepisami, należy przyjąć, że, 
oprócz podmiotów wyżej wskazanych, do wydawania aktów administracyjnych 
w trakcie akcji ratowniczej uprawnione są również osoby zobowiązane do kie
rowania taktycznego (w kolejności dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej, właściwej dla miejsca zdarzenia, komendant, 
kierownik lub szef jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, dla zdarzenia mającego miejsce na terenie wła
snego działania, oficer wyznaczony przez komendanta powiatowego do kiero
wania w jego imieniu, komendant powiatowy) oraz osoby uprawnione do kiero
wania strategicznego (wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego do kiero
wania w jego imieniu, komendant wojewódzki, oficer wyznaczony przez Ko

56 Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 KSRGR, jest realizowane w strefie zagrożenia lub bezpośrednich 
działań ratowniczych, w której istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia i środowi
ska lub prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w celu likwidacji lub usunięcia skutków zdarzenia 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom; kierowaniu interwencyjnemu podlegają siły nie- 
przekraczające wielkością jednej kompanii.

51 Realizowane na granicy strefy zagrożenia lub poza nią, w celu wykonania przyjętej taktyki lub 
określonej strategii oraz nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu taktycznemu 
podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednego batalionu (§ 22 ust. 1 pkt 2 KSRGR).

58 Realizowane w celu określenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia oraz 
nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich 
brygad odwodowych albo siły przekraczające wielkością jeden batalion (§ 22 ust. 1 pkt 3 KSRGR).
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mendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do kierowania w jego imie
niu, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej). Zgodnie bowiem z § 22 
ust. 2 KSRGR, każdy kierujący na obszarze swojego działania i w stosunku do 
podległych mu sił, korzysta ze wszystkich uprawnień, a uruchomienie kierowa
nia strategicznego lub taktycznego nie powoduje ograniczenia obowiązków, 
jakie spoczywają na osobach prowadzących kierowanie interwencyjne (§ 29 ust. 
1 KSRGR).

Rozwiązanie takie wzbudza pewne wątpliwości z punktu widzenia zasady 
ustawowego określenia kompetencji do wydawania aktów administracyjnych, 
które ingerują w sferę praw i wolności jednostki. Wydaje się jednak, że dopusz
czalna jest sytuacja, w której ustawa wskazuje ogólnie podmiot upoważniony 
(kierujący działaniem ratowniczym), a rozporządzenie kategorię tę precyzuje.

Rozporządzenie określa również warunki wydawania poszczególnych aktów 
administracyjnych (§ 1 i 3 KDRR). Przede wszystkim akty te mogą być wydane 
wyłącznie „w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności” (§ 3 
ust. 1 KDRR). W szczególności ewakuacja może być zarządzona tylko w stosun
ku do osób znajdujących się na terenie objętym działaniem ratowniczym, 
w przypadku zagrożenia ich życia i zdrowia oraz - jeżeli istnieje możliwość po
wstania paniki, lub przewidywany rozwój zdarzeń może spowodować odcięcie 
drogi ewakuacyjnej. Wprowadzenie zakazu przebywania w rejonie działań ra
towniczych może dotyczyć tylko osób postronnych lub utrudniających prowa
dzenie tych działań. Ewakuacja mienia jest zarządzana w szczególności, gdy 
istnieje możliwość rozprzestrzenienia się zagrożenia lub mienie utrudnia pro
wadzenie działania ratowniczego. Szczególnie dolegliwe, z punktu widzenia 
skutków majątkowych, prace wyburzeniowe oraz rozbiórkowe mogą być prowa
dzone w sytuacjach zagrożenia ludzi, zwierząt lub mienia, potrzeby dotarcia do 
źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania oraz ograniczenia wzrostu, potrzeby 
użycia środków gaśniczych i neutralizatorów oraz odprowadzenia substancji 
toksycznych, potrzeby zapewnienia dróg dojścia i ewakuacji. W celu realizacji 
opisanych zadań, kierujący działaniami ratowniczymi może wstrzymać ruch 
drogowy. Wstrzymanie może nastąpić również w celu zapewnienia właściwego 
ustawienia i eksploatacji sprzętu ratowniczego, zapewnienia dróg komunika
cyjnych na potrzeby działania ratowniczego oraz eliminacji zagrożeń powodo
wanych przez środki komunikacji.

Rozporządzenie stwierdza, że wszystkie opisane wyżej akty są decyzjami 
administracyjnymi (§ 2 ust. 2 KDRR). Zważyć jednak należy, że przynajmniej 
zarządzenie ewakuacji może być aktem, którego adresat jest oznaczony gene
ralnie. To samo dotyczy wstrzymania ruchu drogowego. Zatem w niektórych 
przypadkach kierujący działaniami ratunkowymi będzie mógł wydawać akty 
normatywne w znaczeniu określonym już wyżej.

Możliwość wprowadzenia rozmaitych ograniczeń praw i wolności jednostki, 
między innymi ze względu na stan klęski żywiołowej, przewiduje również liczne 
przepisy szczególne. I tak, zgodnie z art. 126 ust. 1 GNU, w przypadku siły 
wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, starosta 
może udzielić zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości, na czas nie dłuższy 
niż 6 miesięcy. W tym przypadku brak jest określenia, o jaką szkodę chodzi i co 
należy rozumieć pod pojęciem „siła wyższa”. Czasowe zajęcie nieruchomości 
może być uzasadnione zagrożeniem jakiegokolwiek dobra chronionego przez 
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prawo, również w związku z klęską żywiołową. Decyzja ta to typowy represyjny 
nakaz zaniechania, ponieważ właściciel nieruchomości będzie rnusiał znosić 
wykorzystywanie jego mienia przez osobę trzecią, uprawnioną do tego na pod
stawie specjalnej decyzji administracyjnej.

Jednym z nielicznych zezwoleń w czasie klęski żywiołowej jest indywidualny 
akt administracji, wydawany na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa farmaceutycz
nego59. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, zasadą jest dopuszcze
nie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej tylko tych produktów leczniczych, któ
re mają stosowne pozwolenie. Natomiast na podstawie art. 4 ust. 8, minister 
właściwy do spraw zdrowia, z własnej inicjatywy, w odniesieniu do produktów 
leczniczych weterynaryjnych, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnic
twa, może, między innymi, w przypadku klęski żywiołowej, dopuścić do obrotu 
na czas określony produkty lecznicze nieposiadające pozwolenia lub wyrazić 
zgodę na ich sprowadzenie.

59 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 ze zm.).
60 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371) - cyt. da

lej jako TDU.
61 Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., 

nr 112, poz. 981 ze zm.) - cyt. dalej jako PPU.

Kolejne zezwolenia przewidują przepisy ustawy o transporcie drogowym60. 
Również w tym przypadku zasadą jest wykonywanie transportu na podstawie 
zezwolenia. Zgodnie z art. 35 ust. 1 TDU, przedsiębiorca wykonujący transport 
drogowy może być zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia, w przypadku 
wykonywania przewozów w czasie klęski żywiołowej. Zwolnienie ma charakter 
decyzji uznaniowej i wydaje je minister właściwy do spraw transportu.

Ten sam minister może również zwolnić przedsiębiorcę wykonującego trans
port drogowy od obowiązku uiszczania obligatoryjnych opłat drogowych 
w przypadku klęski żywiołowej (art. 45 ust. 1 TDU). Decyzja w sprawie zwol
nienia jest wydawana na zgodny wniosek przedsiębiorcy i właściwego organu 
państwowego (kierującego akcją ratowniczą).

Transportu dotyczy również decyzja wydawana na podstawie art. 9 PrPrz. 
Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw transportu, wójt, staro
sta lub marszałek województwa, może nałożyć na przewoźnika obowiązek za
warcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne 
dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w przypadku klęski żywioło
wej. Nałożenie obowiązku łączy się z zapewnieniem środków finansowych, nie
zbędnych do wykonania zadania lub wskazaniem podmiotu, który te środki 
zapewni.

Obowiązek wykonania określonych zadań może być również nałożony na 
przedsiębiorstwa państwowe, jednostki naukowo-badawcze, zakłady opieki 
zdrowotnej i podmioty prowadzące transport sanitarny specjalistycznymi środ
kami transportu. W każdym przypadku organ nakładający dodatkowe zadanie 
jest zobowiązany do zapewnienia środków finansowych niezbędnych do jego 
wykonania.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych61, upo
ważnionym do nałożenia takiego zadania w czasie klęski żywiołowej jest organ 
założycielski. Wykonanie zadania następuje na podstawie umowy cywilno
prawnej, która zostanie omówiona niżej.
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W przypadku jednostek naukowo-badawczych, zgodnie z art. 29 ust. 1 usta
wy o tych jednostkach62, do nałożenia zadania dodatkowego w czasie klęski 
żywiołowej (ewentualnie do wprowadzenia zadania do planu jednostki), upo
ważniony jest organ nadzorujący.

62 Ustawa z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych (t. j. Dz. U. z 2001 r., 
nr 33, poz. 388 ze zm.) - cyt. dalej jako JBRU.

63 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 ze 
zm.) - cyt. dalej jako ZOZU.

64 Por. uchwala z dnia 25 maja 1994 roku, sygn. III CZP 38/94, publ. OSNC 1994, nr 11, poz. 201 
oraz wyrok Sądu Najwyższego z 21 października 1983 roku, sygn. III PRN 1/83, niepublikowany, 
i wyrok z 13 grudnia 1991 roku, sygn. II CR 85/91, publ. OSNCP 1993, nr 3, poz. 41.

65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodarowa
nia, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informacyj
nego o rezerwach gospodarczych (Dz. U. nr 5, poz. 15).

Również organ nadzorujący jest kompetentny do nałożenia obowiązku wy
konania dodatkowego zadania na każdy zakład opieki zdrowotnej (art. 67a 
ustawy o ZOZ-ach)63, o ile jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu 
opieki zdrowotnej. Na podstawie art. 70f ZOZU, w tym samym przypadku, mi
nister właściwy do spraw zdrowia, wojewoda albo organ jednostki samorządu 
terytorialnego, może nałożyć dodatkowe zadanie na podmioty prowadzące 
transport sanitarny specjalistycznymi środkami transportu.

Kontrowersyjny jest charakter prawny omawianych aktów. Jak stwierdza 
się bowiem w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 25 maja 1994 roku64, 
zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie SN poglądem, decyzje wydawane 
przez organ założycielski w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego nie są 
decyzjami administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania admini
stracyjnego, „zaś stosunki między organem sprawującym nadzór a przedsię
biorstwem należy rozstrzygać wyłącznie na gruncie ustawy o przedsiębior
stwach państwowych i przepisach wykonawczych do tej ustawy”. Z całą pewno
ścią jest to jednak indywidualny i władczy akt administracyjny.

W przypadku każdej klęski żywiołowej może pojawić się konieczność zapew
nienia ludności opieki lekarskiej. Zgodnie z art. 48 ustawy o zawodzie lekarza, 
każdy lekarz wykonujący zawód może być powołany do udzielania pomocy le
karskiej w celu zwalczania skutków katastrof, epidemii i klęsk żywiołowych. 
Zasady i tryb powołania lekarza określają odrębne przepisy. Tyle tylko, że je
dyną ustawą, która zwiera jakąkolwiek wyraźną regulację w tym zakresie, jest 
ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach. W przypadku każdej innej klęski 
żywiołowej pojawia się istotna trudność w rozstrzygnięciu, na jakiej podstawie 
można ewentualnie powoływać lekarzy. W moim przekonaniu, dopuszczalne 
jest skorzystanie w tym zakresie z możliwości nałożenia obowiązku świadczeń 
osobistych. Wydaje się jednak, że zasady powoływania lekarzy, jak również 
pomocniczego personelu medycznego, winny być jasno i precyzyjnie uregulowane.

Kolejna grupa obejmuje akty wewnętrzne. Jak już wyżej stwierdzono, akty 
te mogą być wydawane na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej. Dlatego 
też stosunkowo rzadko regulowane są w przepisach prawa powszechnie obo
wiązującego. Nie oznacza to jednak, że takich przepisów nie ma. Oprócz scha
rakteryzowanych już wyżej poleceń, do omawianej grupy należy zaliczyć akty 
wydawane na podstawie rozporządzenia wykonawczego65 do ustawy o rezer
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wach państwowych. Zgodnie z § 6 tego rozporządzenia, w przypadku zagrożenia 
życia ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności 
lub możliwości wystąpienia znacznych szkód i strat materialnych wynikających 
z klęski żywiołowej, Prezes Rady Ministrów upoważniony jest do wydania pole
cenia o zwolnieniu zwrotnym rezerw mobilizacyjnych. Na podstawie takiego 
polecenia organ tworzący rezerwy może zwolnić do trzydziestu procent ich sta
nu. Okres zwolnienia nie może być dłuższy niż sześć, a w przypadku sprzętu 
trwałego użytku, dziewięciu miesięcy. Decyzję o zwolnieniu większej części 
rezerw zastrzeżonych dla potrzeb sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
lub wydłużenia okresu zwolnienia może podjąć tylko Prezes Rady Ministrów. 
Do kompetencji tego organu należy również wydawanie poleceń bezzwrotnego 
zwolnienia rezerw.

Rezerwy gospodarcze mogą być zwalnianie przez organy je tworzące, o któ
rych była mowa wyżej, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw gospo
darki. Nie dotyczy to rezerw zwalnianych na wniosek Prezesa Agencji Rezerw 
Materiałowych. Natomiast stany zastrzeżone rezerw gospodarczych mogą być 
zwolnione w czasie klęski żywiołowej tylko na podstawie decyzji Prezesa Rady 
Ministrów, podjętej na wniosek organu tworzącego, zaopiniowanej przez Mini
stra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (§ 8 powołanego wyżej rozporządzenia).

Pozostałe akty administracyjne są wydawane tylko w przypadku zaistnienia 
klęski żywiołowej określonego rodzaju.

W czasie zagrożenia fitosanitarnego, decyzje administracyjne w sprawie na
kładania obowiązków zwalczania organizmów szkodliwych wydaje wojewódzki 
inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 9 
ORU, właściwy inspektor może, określając termin wykonania obowiązku, na
kazać:

• stosowanie zabiegów uprawowych (np. stosowanie plodozmianu, niszcze
nie chwastów lub samosiewów, przyoranie resztek pożniwnych, wymianę lub 
odkażenie gleby lub podłoża uprawowego, stosowanie materiału siewnego od
powiedniej kategorii lub odmian odpornych na określony organizm kwarantan
nowy),

• zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, określając spo
sób zniszczenia,

• określony sposób postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub 
przedmiotami (np. ich przetworzenie, przeznaczenie na paszę, konsumpcję, 
oczyszczenie lub odkażenie, kompostowanie, przechowywanie w określonym 
miejscu),

• czyszczenie i odkażanie przedmiotów lub miejsc, w których występują lub 
występowały organizmy szkodliwe, lub które miały kontakt z porażonymi lub 
podejrzanymi o porażenie roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami,

• zastosowanie określonych zabiegów niszczących organizmy szkodliwe lub 
zapobiegających ich rozprzestrzenianiu się (np. zabiegów chemicznego zwalcza
nia, odkażania gleby, przemrożenia szklarni, stosowania tablic chwytnych 
i pułapek feromonowych, przeprowadzania oddzielnego zbioru, oddzielnego 
przechowywania i oddzielnego transportu),

• prowadzenie stałych obserwacji upraw w celu wykrycia organizmów szko
dliwych i informowanie o ich wynikach wojewódzkiego inspektora,
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• spełnienie określonych warunków przed rozpoczęciem uprawy roślin, 
przemieszczaniem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub wprowa
dzaniem ich do obrotu,

• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej uprawy, wytwa
rzania, przemieszczania, nabycia, zbycia, obrotu lub przechowywania roślin, 
produktów roślinnych lub przedmiotów.

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa może również zakazać:
• użytkowania gruntów do celów rolniczych i leśnych,
• uprawy, siewu, sadzenia lub używania do reprodukcji określonych roślin,
• obrotu roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami, lub prze

mieszczania ich poza określone miejsce,
• kompostowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych, lub 

przedmiotów w określonym miejscu,
• wykorzystywania roślin lub produktów roślinnych na określone cele, 

w szczególności przeznaczania na paszę lub konsumpcję,
• wywożenia gleby lub innego podłoża uprawowego, lub jego ponownego 

użycia,
• stosowania skażonej lub podejrzanej o skażenie wody do oprysków, na

wadniania, lub przetwarzania roślin, produktów roślinnych, lub przedmiotów,
• prowadzenia przetwórstwa roślin lub produktów roślinnych.
Wykonanie powyższych nakazów i zakazów odbywa się na koszt adresata 

decyzji.
W tym miejscu warto odwołać się do dwóch wyroków Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. Przytoczenie ich tez mimo, że odnoszą się 
do nieobowiązującej już ustawy (o ochronie roślin uprawnych) jest o tyle inte
resujące, że Sąd wskazuje na szczególne uwarunkowania wynikające z zagro
żenia, a nawet dopuszcza odstąpienie od ogólnych zasad postępowania, co jest 
istotne w kontekście rozważanego wyżej niepisanego prawa konieczności. 
W pierwszym wyroku66 Sąd poprzestaje na stwierdzeniu, że organy Inspekcji 
Ochrony Roślin (i Nasiennictwa — M.S.), mają działać w sposób bardzo zdecy
dowany, bo taki jest charakter ich pracy i cele dla których zostały powołane. 
W drugim wyroku67. Sąd zauważa wprawdzie naruszenia prawa polegające na 
tym, że strona nie brała udziału w postępowaniu przed organem I instancji 
(wojewódzkim inspektorem), ale skoro posiadacze nie reagowali na zaatako
wanie ich roślin przez organizmy szkodliwe, „trudno mieć pretensję do dzia
łań organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin (i Nasiennictwa - M.S.). 
Należy wyraźnie podkreślić, że postępowania prowadzone w tego typu spra
wach winny przebiegać zgodnie z regułami wyznaczonymi przepisami Kodek
su postępowania administracyjnego, mogą jednak występować pew
ne odstępstwa proceduralne podyktowane specyfiką sytu
acji. Wydają się one jednak usprawiedliwione w sytuacji, 
kiedy cel wszczętego postępowania zostanie osiągnięty. 
Ocena przeprowadzonego postępowania nie daje podstaw do stwierdzenia, że 

66 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 1998 roku, 
sygn. II SA 949/98, pub. LEX nr 41777.

67 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 1998 roku, sygn. 
IV SA 322/97, pub. LEX nr 45196.
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zostały naruszone generalne zasady postępowania”. Należy zauważyć, że w ten 
sposób Sąd wyraźnie uznaje istnienie jakiejś normy ogólnej, uzasadniającej 
przełamanie, w moim przekonaniu, podstawowej zasady udziału strony w po
stępowaniu.

Zasady ochrony roślin zmieniają się w przypadku szczególnego zagrożenia 
przez organizmy szkodliwe (kwarantannowe) lub w przypadku wystąpienia 
organizmu szkodliwego, który nie występował dotychczas na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej, a który może spowodować znaczne lub całkowite znisz
czenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. W takiej sytuacji Główny 
Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na wniosek posiadacza rośliny, za
opiniowany przez wojewódzkiego inspektora, może, w drodze decyzji całkowicie 
lub częściowo pokryć koszty zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się 
tych organizmów, lub przyznać odszkodowanie za rzeczywistą szkodę poniesio
ną przez posiadaczy przy zwalczaniu lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się 
tych organizmów (art. 11 ORU). Decyzja taka winna uwzględniać wystąpienie 
organizmu szkodliwego, charakteryzującego się szczególną szkodliwością (sic!), 
oraz wysokość strat spowodowanych jego wystąpieniem.

W czasie zagrożenia epizootycznego lub epidemicznego, kompetencje do wy
dawania aktów administracyjnych przysługują właściwemu organowi Inspekcji 
Weterynaryjnej (powiatowemu lekarzowi weterynarii). W celu wykrywania 
i likwidowania chorób zakaźnych zwierząt jest on zobowiązany do podjęcia od
powiednich działań, które mieszczą się w następującym katalogu:

• nakaz odosobnienia, strzeżenia lub obserwacji zwierząt chorych lub zaka
żonych albo podejrzanych o zakażenie lub o chorobę,

• nakaz zabicia lub uboju zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych 
o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną cho
robę,

• nakaz oczyszczenia i odkażenia miejsc oraz środków transportu,
• nakaz odkażenia, zniszczenia lub usunięcia (w sposób wykluczający nie

bezpieczeństwo szerzenia się choroby) środków żywienia zwierząt, ściółki, na
wozów naturalnych oraz przedmiotów, z którymi miały kontakt zwierzęta cho
re, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub o chorobę,

• nakaz odkażenia rzeczy osób, które miały lub mogły mieć kontakt ze zwie
rzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę,

• nakaz badań klinicznych, zabiegów (w tym szczepień) lub sekcji zwłok 
zwierząt,

• nakaz przeprowadzenia uboju z określeniem jego warunków (skierowany 
do podmiotów, które taką działalnością zajmują się),

• nakaz przewiezienia zwierząt lub zwłok zwierzęcych do wskazanych 
miejsc (skierowany do podmiotów, które taką działalnością zajmują się),

• nakaz zastosowania określonej technologii, skierowany do wytwórców 
produktów zwierzęcych.

Powiatowy lekarz weterynarii może również w drodze decyzji administra
cyjnej wyznaczyć określone miejsce jako ognisko choroby i zakazać:

• czasowego opuszczania ogniska choroby osobom, które były lub mogły być 
w kontakcie ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie 
lub o chorobę,
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• wprowadzania, przeprowadzania i wyprowadzania zwierząt lub sprowa
dzania i wywożenia produktów pochodzenia zwierzęcego, zwłok zwierzęcych 
i środków żywienia zwierząt w ognisku choroby.

Ponadto wskazany wyżej organ może również:
• zakazać wydawania świadectw zdrowia, dokumentów handlowych lub 

przewozowych,
• zakazać karmienia zwierząt określonymi środkami lub pojenia z określo

nych zbiorników i ujęć wody,
• zakazać używania zwierząt w celu rozmnażania,
• określać sposób postępowania ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub 

podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę, zwłokami zwierzęcymi, produktami 
pochodzenia zwierzęcego oraz środkami żywienia zwierząt zakażonymi lub po
dejrzanymi o zakażenie (art. 44 ZChZZU).

Ustawodawca pozostawia organowi Inspekcji Weterynaryjnej wybór okre
ślonej formy działania. Wybór ten nie jest jednak swobodny. Wiąże się z kon
stytucyjną zasadą proporcjonalności. A zatem, wynika przede wszystkim z oko
liczności faktycznych konkretnej sprawy68. Powiatowy lekarz weterynarii, de
cydując o zastosowaniu jednego lub kilku środków, winien kierować się w tym 
przypadku ich skutecznością, celowością i słusznością w relacji do nasilenia 
choroby zakaźnej. Ponadto, winien uwzględniać zasadę wyważenia słusznych 
interesów strony i interesu społecznego69. Dodatkowe ograniczenia swobody 
działania wynikają z utrzymanego w mocy rozporządzenia wykonawczego do 
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (COZChZR). Dotyczą one inge
rencji najdalej idącej — zakazu czasowego opuszczania miejsca występowania 
choroby i czasowych ograniczeń w ruchu osobowym na obszarze objętym tą 
chorobą. Zgodnie z § 1 COZChZR, zakazy te mogą być wprowadzone tylko 
w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej, 
uwzględnionej w załączniku do tego rozporządzenia70 lub choroby o nieustalonej 
drodze przenoszenia zakażenia. Rozporządzenie wyraźnie precyzuje, że ograni
czeń omawianego typu nie wprowadza się, jeżeli inne środki działania są wy
starczające. A jeżeli już właściwy organ zdecyduje się na ich wprowadzenie, 
winien określić je w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla adresa
tów71.

68 Tak B. Adamiak, Glosa do wyroku SN z dnia 7 czerwca 2001 r., III RN 105/00, OSP 2000, 
nr 11, poz. 149.

69 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 czerwca 2001 roku, sygn. III RN 105/00, OSP 2000, 
nr 11, poz. 149.

70 Do grupy tej należą: pryszczyca, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, choroba pęcherzykowa 
świń, pomór bydła, pomór małych przeżuwaczy, zaraza płucna bydła, guzowata choroba skóry 
bydła, gorączka doliny Rift, choroba niebieskiego języka, ospa owiec i kóz, afrykański pomór koni, 
afrykański pomór świń, pomór świń, influenza drobiu o wysokiej zaraźliwości, rzekomy pomór 
drobiu, wścieklizna.

71 Zgodnie z § 3 COZChZR, decyzja o wprowadzeniu zakazu opuszczania określonego terenu, 
oprócz podstawowych elementów wynikających z art. 107 § 1 kpa, powinna również zawierać nazwę 
jednostki chorobowej, miejsce wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, 
sposób oznaczania tego miejsca, sposób realizacji i czas obowiązywania zakazu.

Należy zwrócić uwagę, że podobnie jak w przypadku aktów wydawanych 
przez kierującego działaniami ratowniczymi, na podstawie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, również w tym przypadku istnieją uzasadnione wątpliwości, 
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czy zakaz opuszczania określonego terenu rzeczywiście winien być wprowadza
ny aktem indywidualnym. W większości przypadków dotyczyć będzie każdego, 
kto przebywa na tym terenie. A zatem wobec generalnego określenia adresata 
należałoby przyjąć, że jest to po prostu akt normatywny. Tym bardziej, że 
ustawa nie ustanawia żadnych szczególnych trybów postępowania w omawia
nym przypadku. Pojawia się zatem problem, komu taką decyzję należy dorę
czyć. Wprawdzie § 4 COZChZR stanowi, że o wprowadzeniu zakazu powiatowy 
lekarz weterynarii powiadamia: wojewódzkiego lekarza weterynarii, powiato
wego inspektora sanitarnego, lekarzy weterynarii praktykujących w rejonach 
graniczących z miejscami wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby, 
zainteresowanych72 komendantów Policji i starostę, ale pomija bardzo istotną 
kategorię - adresatów. Brak jest natomiast podstaw do przyjęcia, że w takim 
wypadku powiatowy lekarz weterynarii winien obwieszczać treść decyzji.

72 Na podstawie omawianych przepisów nie można ustalić, na czym to zainteresowanie miałoby 
polegać i czy winno być subiektywnie odczuwane. Z punktu widzenia zasad techniki legislacyjnej 
i precyzji językowej, lepszym określeniem byłoby „właściwych komendantów”.

73 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33, poz. 287 ze zm.).

Niezależnie od wskazanych wyżej ograniczeń organ Inspekcji Weterynaryj
nej może, w przypadku stwierdzenia zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku gdy jest 
to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpiecze
nia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami, nakazać lekarzowi wete
rynarii wykonywanie czynności koniecznych do likwidacji tego zagrożenia. Na
kaz ten ma formę decyzji administracyjnej i może być wydany przez powiato
wego lekarza weterynarii, a w przypadku skierowania do wykonania czynności 
na obszarze innego powiatu - wojewódzkiego lekarza weterynarii. Czas pracy 
na podstawie nakazu jest ograniczony do trzech miesięcy. Nakaz nie może być 
skierowany do osób, które ukończyły 60 lat, kobiet w ciąży lub wychowujących 
dzieci w wieku do 14 lat, osób niepełnosprawnych (art. 18 ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej)73.

Ustawodawca w zasadzie nie przewidział szczególnych indywidualnych ak
tów administracyjnych, które mogłyby być wydawane w czasie stanu epidemii 
lub stanu zagrożenia epidemicznego. Uznał prawdopodobnie, że ograniczenia 
wynikające z aktów normatywnych, wydawanych w tym czasie, są wystarczają
ce. Pogląd ten należy podzielić z tym tylko, że nie należy zapominać o aktach 
administracyjnych wydawanych w przypadkach pojedynczych zachorowań lub 
zakażeń, które naturalnie będą wydawane również w czasie stanu epidemii 
i zagrożenia epidemicznego.

Jedynym wyjątkiem od zasady regulowania praw i wolności jednostki 
w formie aktu normatywnego jest, wskazane już wyżej, powołanie personelu 
medycznego (pracowników zakładów opieki zdrowotnej) oraz innych osób do 
pracy przy zwalczaniu epidemii. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ChZU, powołanie takie 
następuje w drodze decyzji administracyjnej. Może dotyczyć każdego, z wyjąt
kiem powołania do prac niosących ryzyko zakażenia, osób, które nie ukończyły 
18 roku życia lub ukończyły 60 rok życia, kobiet w ciąży lub wychowujących 
dziecko w wieku do 14 lat oraz osób niepełnosprawnych.
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Decyzja o skierowaniu do pracy winna zawierać: zakres czynności, miejsce 
oraz czas rozpoczęcia wykonywania czynności, czas, na jaki adresat został skie
rowany do pracy74.

74 § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie trybu kierowania 
osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych 
udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii (Dz. U. nr 107, poz. 1009) - cyt. dalej jako 
TKOER.

75 Ustawa przewiduje również liczne gwarancje pracownicze dla osoby skierowanej. W szczegól
ności, pracodawca takiej osoby jest zobowiązany do udzielenia jej na czas pracy przy zwalczaniu 
epidemii urlopu bezpłatnego, który zalicza się do uprawnień pracowniczych u tego pracodawcy. 
Praca w zakładzie, do którego jednostka została skierowana, obydwa się w ramach stosunku pracy 
trwającego na czas jej wykonywania, nie dłuższy niż wskazany w decyzji. Wynagrodzenie za pracę 
wynosi 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku 
w zakładzie wskazanym w decyzji. Osobie skierowanej przysługuje zwrot kosztów przejazdu, za
kwaterowania i wyżywienia lub prawo do bezpłatnego zakwaterowania (wyżywienia).

76 Kwarantanna i izolacja polegają na odosobnieniu. Kwarantanną obejmuje się osobę zdrową, 
która była narażona na zakażenie. Jej celem jest wczesne rozpoznanie choroby lub zakażenia. 
Izolacji podlegają osoby chore lub podejrzane o chorobę zakaźną. Środek ten ma na celu uniemożli
wienie przeniesienia zakażenia (art. 2 ChZU).

77 Nadzór epidemiologiczny nie ogranicza swobody przemieszczania się. Można nim objąć osobę 
przewlekle zakażoną lub podejrzaną o chorobę zakaźną (zakażenie). Nadzór polega na indywidual
nej obserwacji takiej osoby.

W gruncie rzeczy omawiany akt administracyjny nakłada na adresata obo
wiązek określonych świadczeń osobistych. Ustawa nie precyzuje zakresu tych 
świadczeń (czynności), posługując się ogólną kategorią „prac przy zwalczaniu 
epidemii”. Oznacza to, że organ powołujący może swobodnie kształtować zakres 
wymaganych działań. Jest związany wyłącznie koniecznością wynikającą 
z epidemii.

Organem kompetentnym do wydania omawianej decyzji jest wojewoda i mi
nister właściwy do spraw zdrowia (art. 34 ust. 3 ChZU). Wojewoda kieruje do 
pracy na terenie województwa, w którym mieszka adresat aktu. W przypadku 
skierowania do pracy na obszarze innego województwa, kompetentny jest wy
łącznie minister właściwy do spraw zdrowia.

Obowiązek pracy jest ustawowo ograniczony do trzech miesięcy (art. 34 ust. 
5 ChZU). Ustawa nie precyzuje jednak okresu, do jakiego należy odnieść obo
wiązek pracy. Wydaje się, że owe trzy miesiące dotyczyć powinny jednego stanu 
epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Miejscem świadczenia pracy w ramach skierowania jest zakład opieki zdro
wotnej wskazany w decyzji75.

Standardowymi aktami wydawanymi w przypadku jednostkowego stwier
dzenia choroby zakaźnej, zakażenia lub ich podejrzenia są decyzje powiatowego 
inspektora sanitarnego. Zgodnie z art. 25 ChZU, inspektor ten, w drodze decy
zji, może nakazać poddanie się przez chorego lub podejrzanego o zachorowanie 
lub zakażenie badaniom, obowiązkowemu leczeniu, obowiązkowej hospitaliza
cji, izolacji, kwarantannie76 lub nadzorowi epidemiologicznemu77.

W celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej, powiatowy (portowy) 
inspektor sanitarny, może:

• nakazać podejrzanemu o chorobę zakaźną lub zakażenie wstrzymanie się 
od wykonywania pracy lub uczęszczania do przedszkoli, szkół itp.,
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• zakazać korzystania z wody pochodzącej z ujęć, co do których istnieje po
dejrzenie skażenia,

• nakazać przeprowadzenie niezbędnych zabiegów z zakresu dezynfekcji, 
dezynsekcji i deratyzacji,

• wprowadzić czasowy zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych,
• wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie,
• zarządzić odkażenie, zniszczenie lub przeznaczenie żywności do innych 

celów niż spożywcze,
• nakazać lub zakazać, w zależności od okoliczności, sekcję zwłok osoby 

zmarłej na chorobę zakaźną lub podejrzanej o taką chorobę.
Ustawodawca nie przewidział również żadnych indywidualnych aktów ad

ministracyjnych, które mogłyby być wydane w czasie zdarzenia radiacyjnego. 
Podobnie jak w przypadku epidemii, wystarczające w tym zakresie są nakazy
1 zakazy wynikające z aktów normatywnych. Przepis art. 95 PrA przewiduje 
tylko możliwość nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, jeżeli 
środki, którymi dysponuje organ kierujący akcją likwidacji zagrożenia i usu
wania skutków zdarzenia radiacyjnego, są niewystarczające. Obowiązek 
świadczeń jest wprowadzany, jak stanowi ustawa, na zasadach określonych 
w przepisach dotyczących świadczeń w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 
Wydaje się, że w ten sposób ustawodawca odwołuje się do archaicznej regula
cji dekretu.

Również regulacja dotycząca poważnej awarii, w rozumieniu art. 3 pkt 23 
POŚ, odsyła do przepisów dekretu. Nieco inaczej kształtują się tylko przesłanki 
nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. Zgodnie z art. 245 ust.
2 POŚ, mogą być one wprowadzone w celu prowadzenia akcji na rzecz ochrony 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przed skutkami awarii.

Dodatkowo, na podstawie art. 246 ust. 1 POŚ, wojewoda działający „po
przez” komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkie
go inspektora ochrony środowiska ma obowiązek podjęcia działań i zastosowa
nia środków niezbędnych do usunięcia awarii i jej skutków. W szczególności, 
jak stanowi powołany przepis, określając związane z tym obowiązki organów 
administracji i podmiotów korzystających ze środowiska. Wydaje się, że tak 
szeroka klauzula kompetencyjna będzie przede wszystkim podstawą działań 
faktycznych wojewody. Ewentualne akty administracyjne mogą być wydawane 
tylko w celu określenia owych szczególnych obowiązków. W odniesieniu do or
ganów administracji publicznej, akty te będą po prostu poleceniami w omówio
nym wyżej znaczeniu. Jeśli chodzi o podmioty korzystające ze środowiska, po
jawia się problem zakresu nałożonych obowiązków. Jeżeli powołany przepis ma 
mieć jakiekolwiek znaczenie normatywne, należy uznać, że nie chodzi w nim 
o świadczenia osobiste i rzeczowe w rozumieniu przepisów dekretu. Nie może 
również chodzić o wskazane w art. 247 POŚ zakazy lub ograniczenia w korzy
staniu ze środowiska. Zatem należy przyjąć, że takim obowiązkiem może być 
przywrócenie środowiska do stanu właściwego, rekultywacja gleby, itp. Sło
wem, każde działanie, które przyczyni się do ograniczenia skutków awarii.

Niezależnie od przedstawionych rozstrzygnięć, w razie wystąpienia poważ
nej awarii, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wydać zakazy lub 
ograniczenia w korzystaniu ze środowiska (art. 247 ust. 1 POŚ). Wojewódzki 
inspektor może również zarządzić przeprowadzenie właściwych badań dotyczą
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cych przyczyn, przebiegu i skutków awarii, ale środki te mają mniejsze znacze
nie dla niniejszych rozważań.

Ustawa nie precyzuje, na czym mają polegać owe zakazy i ograniczenia. Mo
że to być, na przykład, nakaz wyłączenia określonych instalacji przemysłowych, 
nakaz ograniczenia określonego procesu produkcyjnego, zakaz poruszania się 
pojazdów mechanicznych napędzanych określonym rodzajem paliwa lub ogra
niczenie takiego poruszania się, itp.

Nakaz o podobnym charakterze przewiduje również art. 87 PrW. Zgodnie 
z tym przepisem, w przypadku ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej dyrek
tor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może nakazać zakładowi piętrzą
cemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika, bez odszkodo
wania.

Na koniec należy wskazać również na akty administracyjne wydawane 
w ramach postępowania egzekucyjnego. W szczególności aktem takim jest po
stanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego. Ponieważ jednak ta grupa 
czynności ma charakter subsydiarny w stosunku do całego postępowania, 
w którym najistotniejsze znaczenie odgrywają czynności materialno-techniczne, 
ich charakterystyka zostanie przedstawiona w kolejnym rozdziale.

5.3. DECYZJA O UCHYLENIU (ZMIANIE) 
OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Instytucją, która w znacznym stopniu może ułatwić działanie administracji 
w czasie klęski żywiołowej, a ma zupełnie swoisty charakter, jest decyzja 
o zmianie lub uchyleniu decyzji administracyjnej w trybie art. 161 kpa78. 
Znaczna część przedstawicieli doktryny uznaje ten przepis za przykład działa
nia w stanie wyższej konieczności79. Jak wskazuje się w doktrynie, jest to bo
wiem sytuacja, w której istnieją „dwa wyjścia z sytuacji, z których żadne nie 
jest dobre”80. Istota tej instytucji sprowadza się do wyeliminowania z obrotu 
prawnego decyzji, która jest niewadliwa, choć w momencie swojego wydania 
była nawet merytorycznie celowa i słuszna81. Dochodzi po prostu do odjęcia 
praw prawidłowo i słusznie nabytych82. Celem ingerencji w zasadę pewności 
prawa jest ochrona wartości, które, zdaniem ustawodawcy, w konkretnej sytu
acji mają istotniejsze znaczenie niż indywidualne dobra jednostki. Prawa jed

18 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 
z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) - cyt. dalej jako kpa.

19 Por. m.in. E. Lętowska, Odszkodowanie za straty poniesione skutkiem uchylenia ostatecznej de
cyzji administracyjnej (art. 141 § 3 k.p.a.) [w:] J. Starościak, J. Łętowski (red.), Funkcjonowanie 
administracji w świetle orzecznictwa, cz. II, Warszawa 1969, s. 90, A. Jaroszyński, Stan..., s. 86 
i 88, J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen
tarz, Warszawa 1997, s. 745, J. Filipek, Prawo... cz. II, s. 116, L. Żukowski, Zmiana lub uchylenie 
ostatecznych decyzji administracyjnych na podstawie art. 154, 155 i 161 K.P.A., „Nowe Prawo” 
1986, nr 10, s. 55.

80 Por. E. Lętowska, Odszkodowanie..., s. 91.
81 Por. L. Żukowski, Zmiana..., s. 57.
82 Por. J. Borkowski, Warunki uchylania ostatecznych decyzji administracyjnych. Zeszyty Aka

demii Spraw Wewnętrznych 1973, nr 2-3, s. 250, J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 115.
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nostki będą mogły być szanowane tylko tak długo, dopóki nie pojawi się między 
nimi a dobrami chronionymi wyraźny konflikt. W konsekwencji, wartości niż
szego rzędu (np. prawa adresata aktu) zostaną zmodyfikowane lub zniesione83. 
Przepis art. 161 kpa, co zupełnie zrozumiałe i naturalne, nie wskazuje jednak, 
jakie wartości niższego rzędu mogą zostać naruszone84. Należy zgodzić się 
z poglądem, iż uszczerbku dozna nie tylko indywidualny interes adresata 
aktu, który traci prawa nabyte mocą uchylanej decyzji85. Naruszenie treści 
ustalonego stosunku prawnego może również powodować rozmaite skutki 
pośrednie, na przykład wobec jednostek, które nie są adresatami aktu. W tym 
momencie organ administracyjny jest zobowiązany do rozstrzygnięcia konflik
tu wartości. Musi uwzględnić nie tylko pozycję adresata aktu, ale powinien 
rozważyć również szerszą perspektywę skutków, jakie akt administracyjny 
powoduje.

83 Por. T. Woś, Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978, s. 205.
84 Por. E. Łętowska, Odszkodowanie..., s. 91.
85 Por. E. Łętowska, Odszkodowanie..., s. 91.
86 Por. M. Szypliński, Uchylenie, zmiana oraz wygaśnięcie decyzji (rozważania na tle art. 161, 162 

i 163 kpa), Organizacja-Metody-Techniki 1986, nr 2, s. 44.
87 Por. E. Iserzon [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen

tarz, Warszawa 1969, s. 288.
88 Por. T. Woś, Moc..., s. 206.
89 Por. T. Woś, Moc..., s. 205.
90 Por. L. Żukowski, Zmiana..., s. 56.

Niezależnie od interesów indywidualnych, w przypadku uchylenia lub zmia
ny decyzji ostatecznej poświęcana jest również samoistna wartość, jaką jest 
zasada trwałości aktów administracyjnych. W tym kontekście pojawia się pro
blem charakteru art. 161 kpa. Z całą pewnością jest to przepis wyjątkowy, 
o czym będzie mowa niżej86. Rozstrzygnięcia jednak wymaga, czy rzeczywiście 
ustanawia on odstępstwo od zasady trwałości aktów administracyjnych. W dok
trynie występują dwa poglądy. Zgodnie z pierwszym z nich, omawiany przepis 
jest wyjątkiem od zasady trwałości87. Przedstawiciele poglądu drugiego wska
zują, że jest to raczej ograniczenie tej zasady88. Stanowisko to należy poprzeć. 
Niewadliwa decyzja administracyjna, formalnie i materialnie prawomocna, jest 
bowiem trwała aż do chwili jej wzruszenia w jednym z trybów znanych Kodek
sowi postępowania administracyjnego.

Przepis art. 161 kpa może być zastosowany tylko wówczas, gdy po uprawo
mocnieniu się aktu administracyjnego ulegnie zmianie stan faktyczny, w spo
sób, który powoduje, że realizacja praw nabytych z aktu zagrażałby podstawo
wym wartościom: życiu i zdrowiu, gospodarce narodowej, ważnym interesom 
państwa89. Konstrukcja ta odwołuje się do bardzo ogólnych sformułowań. Nie 
wskazuje na źródła zagrożenia. Pozwala dzięki temu na stworzenie pojemnej 
formuły, którą objąć można bardzo wiele niebezpieczeństw, jakim administra
cja publiczna będzie zobowiązana przeciwdziałać90. Naturalnie, katalog dóbr 
określonych w art. 161 kpa ma charakter zamknięty.

Nie oznacza to jednak, że wzruszenie decyzji w trybie art. 161 kpa jest pozo
stawione swobodnemu uznaniu organu administracyjnego. Mimo że omawiany 
przepis posługuje się czasownikiem „może”, należy uznać, że z istoty sytuacji, 
w której ma on być stosowany, wynika, że owo rzekome „uprawnienie” w grun
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cie rzeczy jest obowiązkiem organu administracyjnego91. Jak podnosi się dok
trynie, „niepodobna jednak sobie wyobrazić, aby bez jakichś rozsądnych przy
czyn organ korzystający z możliwości nie-uchylenia szkodliwej decyzji tolerował 
zagrożenie życia ludzkiego, zdrowia lub gospodarki narodowej”92.

91 Por. E. Iserzon [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks..., s. 288-289.
92 Por. E. Łętowska, Odszkodowanie..., s. 91.
93 Tak M. Szypliński, Uchylenie..., s. 44, J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks..., 

s. 745, uwaga 4 do art. 161 kpa, L. Żukowski, Zmiana..., s. 55.
94 Por. L. Żukowski, Zmiana..., s. 56, J. Borkowski, Warunki..., s. 250, T. Woś, Moc..., s. 207.
95 Por. J. Jendrośka, Trwałość rozstrzygnięć administracyjnych [w:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Do

bosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubile
uszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 299, J. Borkowski [w:] B. Adamiak, 
J. Borkowski, Kodeks..., s. 745, uwaga 4 do art. 161 kpa, Por. F. Longchamps, Problem trwałości 
decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo” 1961, nr 12, s. 916.

96 Por. T. Woś, Moc..., s. 204-205.
97 Por. T. Woś, Moc..., s. 207, L. Żukowski, Zmiana..., s. 56-67.
98 Por. T. Woś, Moc..., s. 207 i cyt. tam literatura.
99 Por. L. Żukowski, Zmiana..., s. 55.

Z drugiej strony, nawet w przypadku wystąpienia zagrożenia dla dóbr pra
wem chronionych, nie zawsze możliwa jest zmiana lub uchylenie decyzji admi
nistracyjnej. Muszą być bowiem spełnione łącznie trzy przesłanki.

Po pierwsze, zgodnie z art. 161 § 1 kpa, możliwe jest wzruszenie wyłącznie 
decyzji ostatecznych w rozumieniu art. 16 § 1 kpa93. A zatem decyzji, od któ
rych nie ma odwołania. Wydaje się, że zasada ta nie dotyczy decyzji wydanych 
przez ministra. W tym przypadku trzeba przyjąć, że omawiany tryb może być 
zastosowany tylko wówczas, gdy nie jest możliwe uchylenie lub zmiana na pod
stawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 kpa). Wynika to 
z subsydiarnego charakteru analizowanej instytucji, który zostanie omówiony 
niżej.

Po drugie, wzruszenie decyzji na podstawie omawianego przepisu może na
stąpić tylko wówczas, gdy w inny sposób nie można usunąć stanu zagrożenia 
albo zapobiec zagrożeniu dla dóbr prawem chronionych94. Tryb ten ma zatem 
wyłącznie charakter subsydiarny95. Organ administracyjny jest zobowiązany do 
podjęcia wszelkich działań, które usunęłyby stan zagrożenia lub zapobiegłyby 
powstaniu szkody96. Nie oznacza to jedynie wyeliminowania decyzji z obrotu 
prawnego na podstawie innego przepisu. Chodzi o podjęcie wszelkich działań 
faktycznych i prawnych, które mogłyby usunąć zagrożenie. Dopiero gdy organ 
jest pewny, że nie istnieje możliwość podjęcia jakichkolwiek czynności lub pod
jęte czynności, realnie oceniając rzeczywistość, byłyby nieskuteczne, może 
wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji 
w trybie art. 161 kpa97. Za nieskuteczne należy uznać zarówno działania, które 
organ już podjął, jak również takie działania, które w ocenie organu wiążą się 
z niedopuszczalną przewlekłością postępowania (długotrwałe poszukiwanie 
adresata aktu) oraz niemożnością szybkiego osiągnięcia na tej drodze pożąda
nych efektów98.

W szczególności organ administracyjny winien zbadać, czy nie istnieje moż
liwość wzruszenia decyzji administracyjnej w trybie art. 154 i 155 kpa lub na 
podstawie przepisów szczególnych, o których mowa w art. 163 kpa99.
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Biorąc pod uwagę subsydiarny charakter omawianej instytucji, należy za
tem uznać, że niedopuszczalna jest w trybie art. 161 kpa zmiana lub uchylenie 
decyzji administracyjnej, z której strona nie nabyła prawa (art. 154 kpa).

W przypadku decyzji przyznającej prawo, zmiana lub uchylenie w omawia
nym trybie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy strony nie godzą się na takie 
działanie100, ewentualnie konieczność działania uniemożliwia zasięgnięcie ta
kiej zgody101.

i«° Por. L. Żukowski, Zmiana..., s. 48.
101 Por. F. Longchamps, Problem..., s. 915, W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej 

w postępowaniu administracyjnym. Warszawa 2002, s. 205.
Por. T. Woś, Moc..., s. 207.

103 Por. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks..., s. 745, uwaga 4 do art. 161 kpa.
104 Por. J. Jendrośka, Trwałość..., s. 299, J. Borkowski, Warunki..., s. 250.
105 Por. L. Żukowski, Zmiana..., s. 57, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 

z dnia 26 marca 1987 roku, sygn. II SA 1553/86, publ. OSPiKA 1988, nr 9, poz. 199.
106 Tak J. Borkowski, Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 

1967, s. 161-162.
><" Por. T. Woś, Moc..., s. 206.
i°8 Por. J. Jendrośka, Trwałość..., s. 299, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 

z dnia 26 marca 1987 roku, sygn. II SA 1553/86.
108 Por. J. Borkowski, Warunki..., s. 250.
110 Por. L. Żukowski, Zmiana..., s. 57.

Subsydiarność trybu określonego w art. 161 kpa łączy się również z zakre
sem dopuszczalnej ingerencji organu. Wzruszenie decyzji jest bowiem dopusz
czalne tylko w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji dóbr102. Wydaje się, że 
takie sformułowanie przepisu odzwierciedla omawianą wyżej zasadę proporcjo
nalności. Jest to o tyle ciekawe, że ograniczenie to istniało w polskim prawie 
administracyjnym na długo przed wprowadzeniem go do prawa konstytucyjnego.

Trzecia przesłanka jest określona w sposób alternatywny103. Wzruszenie de
cyzji ostatecznej może bowiem nastąpić tylko wówczas, gdy w inny sposób nie 
można usunąć zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo zapobiec poważ
nym szkodom w gospodarce narodowej lub dla ważnych interesów państwowych.

Zagrożenie musi być realne i obiektywne104. Na organie ciąży obowiązek wy
kazania, że stan zagrożenia w ogóle występuje105. W odniesieniu do życia 
i zdrowia ludzkiego, niedopuszczalne jest uprawdopodobnienie, że taki stan 
powstał ani przewidywanie „prawdopodobnych i najbliższych skutków istnienia 
decyzji”106. Nie wystarczy również ustalenie, że negatywne skutki aktu mogą 
zdarzyć się w określonej sytuacji faktycznej w każdej chwili. Natomiast w przy
padku ochrony ważnych interesów państwa lub gospodarki narodowej przed 
poważnymi szkodami, chodzi raczej o zapobieżenie przyszłym, niepożądanym 
zjawiskom107.

Sporne jest źródło zagrożenia. W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że 
winno ono wynikać przede wszystkim z treści samej decyzji ostatecznej lub 
całokształtu okoliczności jej wydania, a tylko wyjątkowo z jej wykonania108. 
Inni przedstawiciele doktryny uważają natomiast, że niebezpieczeństwo płynie 
z istnienia i wykonania decyzji109 lub z samego wykonania110. Uzasadniony jest 
ostatni pogląd. W moim przekonaniu, tylko realizacja decyzji w niesprzyjają
cych okolicznościach faktycznych uzasadnia przyjęcie możliwości jej zmiany lub 
uchylenia. Abstrakcyjne zagrożenie wynikające z treści decyzji nie spełnia bo
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wiem warunku realności zagrożenia. Biorąc pod uwagę niesprzeczność i spój
ność systemu prawa, należy uznać, że gdyby organ administracyjny był przeko
nany, że wydana decyzja stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub 
ważnych interesów państwowych czy gospodarki narodowej i na wydanie takiej 
decyzji zdecydowałby się, uniemożliwiałby jej uchylenie lub zmianę w trybie 
art. 161 kpa. Trzeba byłoby bowiem uznać, że przepis stanowiący podstawę 
prawną takiej decyzji jest lex specialis w stosunku do art. 161 kpa. Oznaczałoby 
to, że ustawodawca godzi się na stworzenie, w drodze aktu administracyjnego, 
stanu zagrożenia dla dóbr prawem chronionych i z jakiś powodów w tym przy
padku daje pierwszeństwo innym wartościom.

Wyjątkowy charakter wzruszenia decyzji w stanie wyższej konieczności ad
ministracyjnej podkreśla również umiejscowienie organów zobowiązanych do 
jego stosowania111. Zgodnie z art. 161 § 1 i 2 kpa, kompetencja w tym zakresie 
przysługuje ministrowi oraz wojewodzie. Norma ta wzbudza poważne wątpli
wości. Po pierwsze, pojawia się problem właściwości rzeczowej upoważnionego 
organu. Po drugie, zastrzeżenia wzbudza relacja pomiędzy kompetencjami mi
nistra i wojewody. Po trzecie, nie jest jasne, z jakich powodów kompetencja do 
wzruszenia decyzji wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorial
nego została przyznana wojewodzie.

111 Por. T. Woś, Moc..., s. 205.
112 Por. W. Chróścielewski, Organ..., s. 207.
113 Por. np. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks..., s. 688; A. Wróbel [w:] M. Jas

kowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze 2000, s. 953, 
teza 8.

Wydaje się, że właściwość rzeczową ministra w odniesieniu do każdej kon
kretnej decyzji należy ustalać na podstawie przepisów ustawy o działach admi
nistracji rządowej112. Przy czym nie ma znaczenia, czy organ, który wydał 
wzruszaną decyzję jest hierarchicznie podporządkowany danemu ministrowi.

O wiele bardziej skomplikowany jest problem stosunku kompetencji mini
stra do kompetencji wojewody. Sprowadza się on w gruncie rzeczy do ustalenia 
relacji pomiędzy §1 a § 2 art. 161 kpa. Zgodnie z § 1, minister może wzruszyć 
każdą decyzję ostateczną. Wojewoda może uchylać lub zmieniać tylko decyzje 
wydane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w sprawach należą
cych do zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2). Zatem, kompetencje wo
jewody określane są za pomocą dwóch kryteriów: podmiotowego i przedmioto
wego. Zestawienie tych dwóch przepisów pozwala na wyciągnięcie dwojakiego 
rodzaju wniosków. Po pierwsze, można uznać, że kompetencja wojewody wy
klucza kompetencję ministra (§ 2 jest lex specialis w stosunku do § 1). Po dru
gie, dopuszczalna jest również taka interpretacja, zgodnie z którą kompetencja 
wojewody jest subsydiarna w stosunku do upoważnienia ministra. Za takim 
poglądem opowiada się większość przedstawicieli doktryny113. Pogląd ten jest 
zasadny. Tym bardziej, że ustawodawca nie używa w § 1 art. 161 kpa sformu
łowania „z zastrzeżeniem § 2” lub innego równoważnego.

Wątpliwości wzbudza również powierzenie kompetencji do uchylania lub 
zmiany decyzji organów jednostek samorządu terytorialnego właśnie wojewo
dzie. Należy bowiem zauważyć, że wojewoda nie jest, co do zasady, organem 
wyższego stopnia w stosunku do organów samorządowych. Kompetencje w tym 
zakresie mają charakter wyjątkowy, na co wskazuje sformułowanie art. 7 pkt 4
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ARzU („jeżeli ustawy szczególne tak stanowią”)114- Dotyczy to zarówno zadań 
własnych, jak i zleconych, niezależnie od formy zlecenia. W tej sytuacji kompe
tencja z art. 161 § 2 kpa raczej winna przynależeć do samorządowego kolegium 
odwoławczego, skoro organowi temu przysługuje generalna klauzula kompe
tencyjna w zakresie rozpatrywania odwołań od decyzji wydawanych przez or
gany gminy, powiatu i samorządu województwa.

114 Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 1994 r. o samorządowych kolegiach od
woławczych (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 856 ze zm.), kolegia te są organami wyższego stopnia, 
w rozumieniu przepisów zarówno Kodeksu postępowania administracyjnego, jak i Ordynacji podat
kowej, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości 
jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

115 Por. W. Chróścielewski, Organ..., s. 207.

Można naturalnie przyjąć, że kompetencja wojewody mieści się w konstytu
cyjnej formule przedstawiciela Rady Ministrów w województwie (art. 152 ust. 1 
Konstytucji). Ale w takim przypadku zupełnie niezrozumiałe jest ograniczenie 
zakresu działania wojewody wyłącznie do spraw z zakresu administracji rzą
dowej. Skoro bowiem kompetencja ministra w tym zakresie nie jest ograniczo
na, nie ma żadnych argumentów, które przemawiałyby za takim ograniczeniem 
w odniesieniu do wojewody115.

Jak już wspomniano wyżej, uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 
161 kpa ma znaczenie subsydiarne, w szczególności w stosunku do dwóch pozo
stałych trybów, regulowanych przez Kodeks postępowania administracyjnego 
(art. 154 i 155 kpa).

Po pierwsze, decyzja ostateczna, na mocy której nikt nie nabył prawa, może 
być w każdym czasie zmieniona lub uchylona, jeżeli przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony (art. 154 § 1 kpa).

Po drugie, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być 
w każdym czasie zmieniona lub uchylona za zgodą strony, jeżeli przepisy szcze
gólne się temu nie sprzeciwiają i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony (art. 155 kpa).

Organem kompetentnym w obydwu przypadkach jest organ, który wydał de
cyzję lub organ wyższego stopnia. Z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku 
spraw należących do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
kompetencja organu wyższego stopnia jest wyłączona.

W czasie klęski żywiołowej szczególną rolę może odegrać tryb regulowany 
przez art. 154 kpa. Większość decyzji wydawanych w tym okresie nakłada bo
wiem na adresata rozmaite ograniczenia. Jak wynika z powyższej analizy, tyl
ko kilka aktów ma charakter zezwoleń. W ich przypadku zastosowanie znaleźć 
może przepis art. 155 kpa.

W kontekście powyższych ustaleń, art. 23 ust. 5 i 6 SKZU należy uznać za 
niepotrzebny. Zgodnie z tym przepisem, wojewoda może uchylić decyzje o nało
żeniu ograniczeń do korzystania z praw i wolności wydanych przez wójta lub 
starostę (i pełnomocników powołanych w przypadku nienależytego wykonywa
nia zadań przez te organy), a właściwy minister może uchylić analogiczne decy
zje wojewody (i odpowiedniego pełnomocnika). Zważywszy, że omawiane decy
zje nakładają wyłącznie obowiązki, jest rzeczą oczywistą, iż znajdzie do nich 
również zastosowanie art. 154 kpa, którego zakres podmiotowy jest znacznie 
szerszy.
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5.4. SPECYFIKA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 
W CZASIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Niezależnie od materialnoprawnych instrumentów ułatwiających działanie 
administracji w czasie klęski żywiołowej, ustawodawca reguluje również liczne 
instytucje postępowania administracyjnego, które w takim przypadku mogą być 
wykorzystane. Można ogólnie stwierdzić, że wszystkie one mają na celu przy
spieszenie i uproszczenie postępowania, a w konsekwencji zapewniają większą 
skuteczność podejmowanych działań. W zasadzie przepisy postępowania admi
nistracyjnego, które mogą znaleźć zastosowanie w czasie klęski żywiołowej, 
ustanawiają wyjątki od instytucji ogólnego postępowania administracyjnego. 
Wyjątki te dotyczą czterech grup spraw:

• odstępstw od zasady pisemności postępowania administracyjnego,
• odstępstw od zasady wykonalności decyzji ostatecznych,
• odstępstw od przewidzianych w kpa terminów na dokonanie określonych 

czynności,
• odstęp od zasady dwuinstancyjności postępowania116.

116 Por. Cz. Martysz, Postępowanie administracyjne w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kry
zysowych [w:] G. Szpor (red.), Stany Nadzwyczajne i Zarządzanie Kryzysowe. Zagadnienia społecz
no-ekonomiczne, prawne i informatyczne, b.m.w., s. 2.

Zgodnie z art. 14 § 1 kpa, sprawy administracyjne należy załatwiać w formie 
pisemnej. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje od tej zasady 
jeden wyjątek (art. 14 § 2), zgodnie z którym sprawy mogą być załatwiane ust
nie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na 
przeszkodzie. W takim przypadku, treść i istotne motywy załatwienia powinny 
być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adno
tacji. Zasadę tę uszczegóławia art. 109 § 1 kpa, zgodnie z którym decyzję dorę
cza się stronom na piśmie. Jeżeli zachodzi przewidziany w art. 14 § 2 wyjątek, 
decyzja może być stronom ogłoszona ustnie. Liczne przepisy szczegółowe, które 
mogą znaleźć zastosowanie w czasie klęski żywiołowej, wyjątek ten przewidują 
express is verbis.

Przykładem takiej regulacji są przepisy rozporządzenia wykonawczego do 
dekretu (SZKZR). Zgodnie z § 4 SZKZR, wezwanie do wykonania świadczeń 
osobistych i rzeczowych w sytuacji, w której zwłoka grozi niebezpieczeństwem, 
może być ogłoszone ustnie. Wydaje się jednak, że omawiany przepis nie może 
być stosowany. Po pierwsze, wykracza on poza dopuszczalny zakres regulacji 
w drodze rozporządzenia. Po drugie, jest, przynajmniej w niektórych przypad
kach, sprzeczny z art. 14 § 2 kpa. Trudno bowiem uznać, że interes strony 
przemawia za taką formą działania. Wezwanie do obowiązku świadczeń osobi
stych lub rzeczowych jest dla strony uciążliwe i w większości przypadków 
sprzeczne z jej interesami. Tym samym należy uznać, że wezwanie do spełnie
nia obowiązku świadczeń może być wydane tylko w formie pisemnej.

Szczególny tryb wydawania aktów administracyjnych przewiduje również 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 
przez kierującego działaniami ratowniczymi. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 KDRR, 
decyzje o zarządzeniu ewakuacji, wprowadzeniu zakazu przebywania w rejonie 
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objętym działaniami ratowniczymi, ewakuacji mienia, wyburzeniu lub rozbiór
ce obiektów budowlanych, wstrzymaniu komunikacji i rekwizycji, w stanie 
wyższej konieczności, mogą być wydane w formie ustnej. Potwierdzenie na pi
śmie jest wymagane tylko na prośbę zainteresowanego. Również w tym przy
padku rozporządzenie narusza materię ustawową. W tym stanie rzeczy należy 
postulować przeniesienie omawianych zapisów do ustawy o ochronie przeciw
pożarowej.

Podobnie należy traktować upoważnienie wynikające z rozporządzenia wy
konawczego do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Zdziwienie wzbu
dza tylko fakt, że w tym stosunkowo nowym akcie normatywnym (z 2003 roku) 
zapis taki się pojawił. Zgodnie z § 3 ust. 2 TKOER, decyzje o skierowaniu do 
pracy przy zapobieganiu epidemii wojewoda może przekazać ustnie zarówno 
zobowiązanemu, jak i jego pracodawcy, jeżeli to uzasadnia sytuację epide
miczną. Nie zmienia faktu, że wojewoda jest zobowiązany do doręczenia decyzji 
o skierowaniu na piśmie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia pra
cy. Również w tym przypadku nie można uznać, iż spełnione są przesłanki od
stępstwa od formy pisemnej, o których mowa w art. 14 § 2 kpa i należy postu
lować przeniesienie tej niewątpliwie potrzebnej regulacji do ustawy.

Ustawową regulację wyjątku od zasady pisemności decyzji administracyj
nych zawiera ustawa o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 2 
SKZU, decyzja o nałożeniu któregokolwiek z ograniczeń określonych w art. 21 
SKZU może być w nagłych przypadkach wydawana ustnie. Organ administra
cyjny jest jednak zobowiązany do jej niezwłocznego potwierdzenia na piśmie. 
Z punktu widzenia zasad techniki legislacyjnej, sformułowanie „decyzja wyda
na ustnie” należy uznać za mało poprawne. Wydaje się, że decyzja administra
cyjna nie jest wydawana ani ustnie ani pisemnie. Co najwyżej, jak stanowi art. 
109 § 2 i art. 129 § 2 kpa, decyzja może być ogłoszona ustnie.

Podobną regulację zawiera Prawo ochrony środowiska (art. 247 ust. 3 POŚ). 
Decyzje wydawane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w razie 
wystąpienia poważnej awarii, a dotyczące zakazów lub ograniczeń w korzysta
niu ze środowiska, mogą być ogłaszane ustnie, jeżeli charakter awarii uzasad
nia konieczność podjęcia szybkich działań (w szczególności, gdy ich zaniechanie 
mogłoby spowodować zwiększenie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub bezpo
średnie zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach). 
Treść decyzji winna być zaprotokołowana. Omawiany przepis ustanawia rów
nież szczególną instytucję wniosku o wydanie decyzji na piśmie. Wniosek taki 
może być złożony przez adresata w terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji (art. 
247 ust. 4 POŚ). Decyzja winna być doręczona niezwłocznie. W związku z takim 
ukształtowaniem sposobu wydania decyzji, pojawia się istotny problem począt
ku terminu na złożenie odwołania. Wydaje się, że w tym zakresie należy stoso
wać art. 129 § 2 kpa i termin na wniesienie odwołania winien być liczony od 
dnia ogłoszenia. Wniosek ten nie prowadzi do realnego naruszenia praw i wol
ności jednostki, ponieważ, zgodnie z art. 128 kpa, odwołanie może ograniczać 
się jedynie do wskazania decyzji organu I instancji i stwierdzenia, że adresat 
jest niezadowolony z jej treści.

Kolejna grupa przepisów przewiduje odstępstwo od wyrażonej w art. 130 § 1 
kpa zasady, zgodnie z którą wykonaniu podlegają decyzje ostateczne. Omawiane 
wyjątki podzielić można, zgodnie z art. 130 § 2 pkt 1 i 2 kpa, na dwie podgrupy:
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• decyzje, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
• decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Wydaje się, że trzeci wyjątek (decyzje zgodne z żądaniem wszystkich stron) 

w czasie klęski żywiołowej nie znajdzie większego zastosowania.
Rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 108 § 1 kpa, może być 

nadany każdej decyzji nieostatecznej, o ile jest to niezbędne dla ochrony zdrowia 
lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed 
ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo 
ważny interes strony. W tym przypadku dochodzi do konfliktu pomiędzy wyżej 
wspominanymi wartościami chronionymi przez prawo a zasadą dwuinstancyjno
ści postępowania administracyjnego oraz zasadą wykonalności decyzji ostatecz
nych. Wydaje się, że konflikt ten ze szczególną siłą ujawnić się może w czasie 
klęski żywiołowej. Omawiana instytucja będzie jednak stanowiła dopełnienie 
(uzupełnienie) przepisów szczególnych. A zatem, będzie ona miała znaczenie 
tylko subsydiarne. Organ administracyjny będzie mógł sięgnąć po rygor natych
miastowej wykonalności tylko wówczas, gdy nie pojawi się przepis szczególny, 
który przewiduje natychmiastową wykonalność decyzji nieostatecznych.

Analiza przepisów regulujących wydawanie poszczególnych aktów admini
stracyjnych nakazuje jednak wyodrębnienie trzeciej podgrupy przypadku. Zda
rza się bowiem, że ustawodawca nie nadaje decyzji atrybutu natychmiastowej 
wykonalności, a jedynie zobowiązuje organ orzekający do nałożenia tego rygoru, 
często pozostawiając temu organowi rozstrzygnięcie o czasie jego obowiązywa
nia. Takie rozwiązanie przewiduje art. 202 ust. 4 POOU. Zgodnie z powołanym 
przepisem, wójt, wydając decyzję o nałożeniu obowiązku świadczenia osobistego 
w czasie pokoju, jest zobowiązany do nadania decyzji rygoru natychmiastowej 
wykonalności w terminie w niej określonym.

Rozwiązanie to wzbudza jednak pewne wątpliwości. Wydaje się, że skoro 
ustawodawca widział potrzebę wykonania decyzji zanim stanie się ostateczna, 
winien z mocy ustawy, nakazać jej natychmiastową wykonalność. Odróżnić 
bowiem należy wykonalność decyzji od terminu jej wykonania. Należy zauwa
żyć, że w art. 202 ust. 5 POOU ustawodawca wyraźnie wskazuje, że adresat 
decyzji winien stawić do wykonania świadczenia w terminie w decyzji wskaza
nym. Oznacza zatem termin wykonania obowiązku. Nie wiadomo zatem, jakie 
znaczenie miałoby mieć nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności z datą 
inną niż wydanie decyzji. Gdyby przyjąć proponowane wyżej rozwiązanie, decy
zja byłaby również wykonalna z upływem określonego w niej terminu, a w ja
kimś zakresie upraszczałoby to postępowanie.

Identyczne rozwiązanie ustawodawca przewidział w odniesieniu do wezwań 
do wykonania świadczenia rzeczowego przez posiadacza rzeczy, wobec którego 
wydano ostateczną decyzję o przeznaczeniu na cele świadczeń rzeczowych (art. 
211 POOU).

Również Prawo ochrony środowiska, w art. 247 ust. 2 przewiduje obligato
ryjne nałożenie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska rygoru 
natychmiastowej wykonalności decyzji, które wprowadzają zakazy lub ograni
czenia w korzystaniu ze środowiska.

Podobne rozwiązanie zawiera art. 126 GNU, zgodnie z którym starosta (pre
zydent miasta na prawach powiatu) nadaje rygor natychmiastowej wykonalno
ści zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości.
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Należy zauważyć, że natychmiastowa wykonalność decyzji administracyj
nych może być określona w rozmaity sposób. Za równoznaczne z przewidzianym 
w art. 130 § 2 pkt 2 kpa należy uznać sformułowanie użyte w art. 34 ust 4 
ChZU (wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji).

Na tle przedstawionych wyżej przepisów za niemal modelowy należy uznać 
zapis art. 23 ust. 4 pkt 1 SKZU, zgodnie z którym decyzje o wprowadzeniu 
ograniczeń w zakresie praw i wolności, określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, podlegają natychmiasto
wemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Zastrzeżenia, z punk
tu widzenia techniki legislacyjnej, wzbudza tylko owo ogłoszenie. Wydaje się, że 
pod tym pojęciem ustawodawca rozumie wydanie decyzji w sytuacji, o której 
mowa w pkt 2 powołanego przepisu (procedura „ustna”).

Zważyć jednak należy, co już zrozumiałe nie jest, że termin na wniesienie 
odwołania od omawianych decyzji jest liczony od dnia doręczenia lub potwier
dzenia na piśmie decyzji wydanej ustnie (art. 23 ust. 4 pkt 3 SKZU).

Również rozporządzenie wykonawcze do dekretu zawiera przepis, zgodnie 
z którym wezwanie do spełnienia obowiązku wykonania świadczeń osobistych 
lub rzeczowych jest natychmiast wykonalne (§ 5 ust. 1). Biorąc jednak pod 
uwagę, iż przepis art. 130 § 3 kpa wyraźnie stanowi, iż natychmiastowa wyko
nalność może wynikać tylko z przepisu ustawy lub nałożonego przez organ ry
goru, należy uznać, iż w tym zakresie rozporządzenie utraciło swoją moc. Nie 
zmienia to faktu, że organ wydający wezwanie może nadać tej decyzji rygor 
natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 kpa.

Przepis regulujący wykonalność decyzji zawiera również rozporządzenie Ra
dy Ministrów w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego 
działaniami ratowniczymi. Zgodnie z § 1 ust. 2 KDRR, decyzjom kierującego 
akcją ratunkową może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności w try
bie Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten jest przykładem 
regulacji zupełnie niepotrzebnej. To oczywiste i bez § 1 ust. 2 KDRR, że rygor 
ten może być takim decyzjom nadany, po spełnieniu warunków określonych 
w art. 108 kpa.

Kolejna grupa ułatwień proceduralnych obowiązująca w czasie klęski ży
wiołowej obejmuje te wszystkie przepisy, które skracają terminy na dokonanie 
poszczególnych czynności w porównaniu z regułami przyjętymi przez Kodeks 
postępowania administracyjnego. Przede wszystkim dotyczy to terminu do zło
żenia odwołania. Zgodnie z art. 129 § 2 kpa, odwołanie wnosi się w terminie 
czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Wyjątek od tej zasady 
przewiduje m.in. art. 202 ust. 3 POOU. Zgodnie z tym przepisem, odwołanie od 
decyzji o nałożeniu świadczeń osobistych w czasie pokoju może być złożone 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej decyzji117.

117 Należy ponadto zauważyć, że powołany przepis określa swoisty katalog podmiotów legitymo
wanych do wniesienia odwołania. Oprócz adresata, środek ten może wnieść organ administracyjny, 
który złożył wniosek o wydanie decyzji (wojskowy komendant uzupełnień lub właściwy organ obro
ny cywilnej). Identyczny zakres legitymacji przewiduje art. 210 ust. 3 POOU - w stosunku do decy
zji o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych.

Bardzo poważne skrócenie terminu na wniesienie odwołania przewidują 
również przepisy ustawy o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 
3 SKŻU, odwołanie takie można wnieść w terminie trzech dni od dnia doręcze
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nia decyzji. Powołany przepis normuje również dwa terminy dotyczące czynno
ści organu orzekającego. Po pierwsze, odwołanie winno być przekazane orga
nowi II instancji w terminie trzech dni od dnia doręczenia. Reguła ogólna z art. 
133 kpa przewiduje w tym przypadku termin siedmiodniowy. Po drugie, organ 
II instancji winien rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni. W ogólnym postępo
waniu administracyjnym termin ten wynosi miesiąc (art. 35 § 3 in fine kpa). 
Wydaje się, że obydwa opisane terminy mają charakter instrukcyjny i ich prze
kroczenie nie łączy się praktycznie z żadnymi konsekwencjami.

Czwarta grupa ogranicza się do jednej instytucji. Zgodnie z art. 211 ust. 3 
POOU, od wezwania do wykonania świadczenia rzeczowego w czasie pokoju 
odwołanie nie przysługuje. To istotne, dozwolone na podstawie art. 78 Konsty
tucji RP, odstępstwo od zasady dwuinstancyjności, wynikającej z art. 15 kpa, 
rozwiązanie wzbudza pewne wątpliwości. Należy jednak zauważyć, że wezwa
nie może być wydane tylko na podstawie uprzedniej ostatecznej decyzji 
o przeznaczeniu rzeczy na cele świadczeń rzeczowych (art. 210 ust. 1 POOU). 
Zatem, minimum gwarancji dla praw jednostki jest w tym przypadku zapew
nione.



Rozdział 6

CZYNNOŚCI FAKTYCZNE 
ORAZ INNE FORMY DZIAŁANIA 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

W CZASIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Akt normatywny i akt administracyjny są podstawowymi formami działania 
administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej. Nie oznacza to jednak, że 
to formy jedyne. W pewnym zakresie organy administracyjne mogą się posłu
giwać również czynnościami faktycznymi, porozumieniami administracyjnymi 
i czynnościami (umowami) cywilnoprawnymi. Żaden z przepisów prawa po
wszechnie obowiązującego nie przewiduje kompetencji do zawierania w czasie 
klęski żywiołowej umów administracyjnych. Trudno zresztą wyobrazić sobie 
taką sytuację faktyczną, w której byłoby to uzasadnione.

Czynności faktyczne i umowy cywilnoprawne posiadają wspólną cechę: są 
dużo luźniej związane z przepisami prawa. Ich podstawę stanowi często tylko 
ogólna norma zadaniowa.

Zauważyć należy, że luźniejszy związek z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego powoduje większą elastyczność omawianych form działania. 
Skoro bowiem prawo nie wypełnia do końca treści tych działań, jest rzeczą 
oczywistą, że, tym samym, oczekuje skutecznego i szybkiego działania od orga
nów kierujących akcją ratowniczą.

W związku z ograniczoną do minimum regulacją prawną omawianych form 
działania i ogromną potencjalną ilością możliwych zachowań, prowadzenie 
szczegółowej analizy dogmatycznoprawnej jest niemożliwe. W gruncie rzeczy 
bowiem, analiza taka wykraczałaby daleko poza zakres niniejszych rozważań. 
Z tych też powodów konieczne jest ograniczenie się wyłącznie do takich form 
działania, które są przynajmniej wyraźnie przez przepisy prawa nazwane.

Zaproponowane w niniejszym rozdziale zgrupowanie form działania nie 
oznacza naturalnie, że stanowią one jednolitą kategorię. Różnią się one zarów
no charakterem, treścią, jak i funkcją.

Już pierwszy typ - czynności faktyczne - obejmuje swoim zakresem bardzo 
rozbudowaną i wewnętrznie zróżnicowaną grupę desygnatów1. Pojęcie „czynno
ści faktyczne” należy zresztą do bardzo kontrowersyjnych w doktrynie. Podnosi 
się, że ustalenie granic i cech, które takie formy wyróżniają na gruncie prawa 
pozytywnego, jest nader utrudnione2.

1 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 320.
2 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 320, A. Błaś, Prawne..., s. 331.
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Większość przedstawicieli doktryny przeciwstawia czynności faktyczne czyn
nościom prawnym. Zestawienie to pozwala na wskazanie zasadniczej cechy 
omawianej grupy. Czynności faktyczne, w odróżnieniu od działań prawnych, nie 
są nastawione na tworzenie, zmianę lub zniesienie stosunku prawnego3. Inni 
przedstawiciele doktryny wskazują, że czynności faktyczne nie powodują po
wstania normy postępowania. Zgodnie wskazuje się jednak, że mogą powodować 
skutki prawne. Ale w tym przypadku stosunki prawne kształtują fakty4. Z kate
gorią tą administracja będzie miała więc do czynienia w każdym przypadku, 
w którym przepisy „nakazują organowi dokonanie pewnego działania w sensie 
czysto fizycznym”5. Innymi słowy, czynności faktyczne służą bezpośredniej 
i praktycznej realizacji konkretnych zadań administracji6.

3 Por. M. Stahl, Prawne..., s. 379.
4 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 320, M. Stahl, Prawne..., s. 379.
5 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 320.
6 Por. M. Stahl, Prawne..., s. 379.
7 Por. A. Blaś, Prawne..., s. 330, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 320, M. Stahl, 

Prawne..., s. 379.
8 Por. A. Blaś, Prawne..., s. 331, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 321.
9 Por. J. Starościak, Prawne formy działania..., s. 287 i n.
10 Por. A. Blaś, Prawne..., s. 333-343.

Nie oznacza to jednak, że działania faktyczne mogą być podejmowane bez 
jakiejkolwiek podstawy prawnej7. Czynności te są dokonywane na podstawie 
prawa i w jego granicach. Tyle tylko, że regulacja jest niewyczerpująca. 
W szczególności nie są uregulowane warunki podjęcia poszczególnych działań, 
ich treść, forma, tryb kontroli8. Koniecznej konkretyzacji organ dokonuje często, 
opierając się na zasadach pozaprawnych, wiedzy specjalistycznej, ustalonych 
standardach działania.

W doktrynie zaproponowano kilka klasyfikacji poszczególnych form działa
nia. Powszechnie przyjmowana jest propozycja J. Starościaka, który wyróżnia 
dwie zasadniczo różne grupy - czynności materialno-techniczne i działalność 
społeczno-organizatorską9. Ich specyfika zostanie omówiona niżej.

Bardziej rozbudowaną klasyfikację buduje A. Błaś, który dzieli wszystkie 
czynności faktyczne na: ustalanie celów i zadań, ustalanie sytuacji faktycznych 
(zbieranie informacji), tworzenie sytuacji faktycznych, przeprowadzanie ocen, 
dokonywanie wyboru, tworzenie kryteriów oceniania i wyboru, projektowanie 
wariantów działań, tworzenie norm organizacyjnych (ustalanie reguł zachowa
nia wewnątrzorganizacyjnego), podejmowanie decyzji organizacyjnych, działa
nia zmierzające do nawiązania współpracy z obywatelami, działania informa
cyjne, czynności materialno-techniczne10.

Wydaje się, że przedstawiona wyżej klasyfikacja jest zbyt kazuistyczna. 
Wprowadzenie wyłącznie kryterium podmiotowego powoduje bowiem utracenie 
z pola widzenia innych cech specyficznych. Ponadto, pierwszych siedem grup 
czynności faktycznych stanowi, w gruncie rzeczy, poszczególne etapy wydawa
nia aktu administracyjnego. Takie zróżnicowanie prowadzi też do odmiennego 
rozumienia pojęcia „czynności materialno-techniczne”, o czym będzie mowa 
niżej. Podkreślić natomiast należy wyróżnienie działań zmierzających do na
wiązania współpracy z jednostkami i działań informacyjnych. W koncepcji 
J. Starościaka będą to działania społeczno-organizatorskie.
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W dalszych rozważaniach przyjęto podział J. Starościaka. Pozwala on bo
wiem na wskazanie specyficznych, niezależnych od przedmiotu, cech czynności 
faktycznych. Nie bez znaczenia jest również jego prostota.

Druga grupa - czynności cywilnoprawne — jest jeszcze bardziej fragmenta
rycznie uregulowana. W większości przypadków regulacja prawna sprowadza 
się do wskazania przez normę, iż dane działanie powinno być podjęte w formie 
umowy. Czasami zawarcie umowy jest uzależnione od uprzedniego wydania 
aktu administracyjnego. Szczególne znaczenie w tym zakresie odgrywać jednak 
będą przepisy regulujące sposób zawarcia takich umów. Normy te przede 
wszystkim upraszczają, na czas klęski żywiołowej, ogólne zasady udzielania 
zamówień publicznych.

6.1. CZYNNOŚCI MATERIALNO-TECHNICZNE

Czynności materialno-techniczne opierają się na wyraźnej podstawie prawnej 
i wywołują konkretne skutki prawne. Skutki te powstają dzięki faktom dokony
wanym przez organy administracyjne lub przedstawicieli tych organów11.

11 Por. A. Blaś, Prawne..., s. 342.
12 Por. J. Starościak, Prawo..., s. 250, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 322.
13 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 323.
14 Por. J. Starościak, Prawo..., s. 250.
15 Por. M. Stahl, Prawne..., s. 380.
16 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2002 roku, 

nr 147, poz. 1230 ze zm.).

Podstawą prawną czynności materialno-technicznych może być zarówno 
norma wynikająca z ustawy, innego aktu normatywnego, jak i norma indywi- 
dualno-konkretna wynikająca z aktu administracyjnego. Zakres prawnej regu
lacji poszczególnych rodzajów czynności materialno-technicznych jest różny. 
Niektóre z nich (np. czynności egzekucyjne) są wyczerpująco uregulowane przez 
przepisy12.

Czynności materialno-techniczne mają władczy charakter. Podobnie jak ak
ty administracyjne — mogą być dzielone na czynności wewnętrzne, skierowane 
do adresatów znajdujących się w strukturze organizacyjnej administracji pu
blicznej oraz zewnętrzne - skierowane do adresatów znajdujących się poza tą 
strukturą13. Czynności zewnętrzne mogą być egzekwowane przy zastosowaniu 
przymusu państwowego14. Oznacza to po prostu, że stan faktyczny może być, 
w drodze przymusu państwowego, zmieniony na stan zgodny z prawem.

Do typowych czynności materialno-technicznych zaliczyć należy: przeprowa
dzanie kontroli, wynik kontroli, legitymowanie, postawienie tablicy informa
cyjnej lub znaku drogowego, ogłoszenie aktu normatywnego, czynności egzeku
cyjne (zajęcie rzeczy ruchomej)15.

Ograniczając rozważania wyłącznie do czynności materialnoprawnych, ure
gulowanych przez przepisy prawa, zauważyć należy, że największy ich kom
pleks zawierają przepisy regulujące prowadzenie akcji ratowniczych przez jed
nostki ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej16, strażacy, 
biorący udział w akcji ratowniczej, mają prawo do korzystania z dróg, gruntów, 
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zbiorników wodnych, ujęć wody i środków gaśniczych, niezależnie od tego, kto 
jest ich właścicielem. Oznacza to, że mogą podejmować wszelkie czynności fak
tyczne, jakie mieszczą się w pojęciu „korzystania”. Mogą poruszać się po dro
gach prywatnych, zużywać prywatne środki gaśnicze, czerpać wodę z prywat
nych ujęć. Czynności te faktycznie ograniczają prawo własności (ewentualnie 
inne prawo rzeczowe lub obligacyjne). Podmiot uprawniony musi znosić działa
nie strażaków.

Kolejną czynnością materialno-techniczną jest wezwanie do pomocy. Zgod
nie z art. 23 ust. 1 OPU, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej może 
wezwać do udziału w akcji ratowniczej jednostki ochrony przeciwpożarowej, dla 
których obszar objęty akcją znajduje się poza terenem własnego działania. We
zwanie takie nie ma charakteru aktu administracyjnego. Powołany wyżej prze
pis stanowi bowiem, że jednostki ochrony przeciwpożarowej „mają obowiązek 
uczestniczyć, na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej.” Oznacza to, że obo
wiązek jest nałożony z mocy ustawy, a wezwanie jedynie konkretyzuje moment 
jego spełnienia. Tym samym, brak jest podstaw do uznania, iż wezwanie okre
śla prawa i obowiązki kogokolwiek.

Trzecim typem czynności, o znaczeniu wybitnie subsydiarnym i niezwiąza
nym bezpośrednio z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym, jest pokwitowa
nie rekwizycji rzeczy na potrzeby akcji ratowniczej (§ 3 ust. 1 pkt 2 KDRR). Na 
nikłe znaczenie tej czynności wskazuje ust. 3 § 3 KDRR, zgodnie z którym 
w przypadkach szczególnie uzasadnionych koniecznością natychmiastowego 
podjęcia czynności, kierujący działaniem ratowniczym może odstąpić od wyda
nia pokwitowania.

Kolejną grupą czynności materialno-technicznych podejmowanych w czasie 
akcji ratowniczej są działania wykonujące akty administracyjne wydane na 
podstawie art. 24 OPU, np. prowadzenie robót wyburzeniowych i rozbiórko
wych; blokowanie za pomocą środków technicznych dostępu do rejonu akcji 
ratowniczej. Czynności te nie są w ogóle uregulowane przepisami prawa. Nale
ży jednak zauważyć, że różnią się od przedstawionych wyżej charakterem pod
stawy prawnej. W tym przypadku jest to akt administracyjny o przeprowadze
niu koniecznych robót wyburzeniowych lub akt wstrzymujący komunikację 
w ruchu lądowym (ewentualnie ustanawiający zakaz przebywania). Typ ten 
będzie występował stosunkowo często również w przypadku działań opierają
cych się na przepisach ustaw szczególnych. Znajdzie on swoje miejsce wszędzie 
tam, gdzie organ administracyjny nakazuje znoszenie pewnego zachowania, 
które tylko on może podjąć. W przypadku bowiem, gdy organ nakazuje jakieś 
działanie lub zakazuje określonego działania, mogą być podejmowane tylko 
czynności egzekucyjne.

Bardzo często podejmowanie czynności materialno-technicznych ma ułatwić 
realizację innych zadań. Tak jest w przypadku wykonywania zadań przez pra
cowników Inspekcji Weterynaryjnej. Co prawda nie chodzi o zadania wykony
wane wyłącznie w czasie klęski żywiołowej, ale przydatne, ze względu na ewen
tualną praktyczną doniosłość, wydaje się wskazanie tej grupy czynności mate
rialno-technicznych. Zgodnie z art. 19 ust. 3 IWU, pracownicy Inspekcji (i inne 
wyznaczone osoby), mają prawo wstępu do: wszelkich miejsc przebywania zwie
rząt, rzeźni i miejsc badania mięsa, miejsc, w których prowadzona jest działal
ność związana z produkcją zwierzęcą lub przetwarzaniem środków spożywczych 
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pochodzących od zwierząt, wszelkich środków transportu używanych do prze
wozu zwierząt, mięsa, produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia 
zwierząt oraz obiektów, w których znajdują się te środki transportu. Pracowni
cy ci mogą również żądać pisemnych lub ustnych informacji, okazywania i udo
stępniania dokumentów, pobierania nieodpłatnie próbek do badań.

Podobny zakres upoważnień posiadają państwowi inspektorzy sanitarni. 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 PISU, mogą oni ponadto wchodzić o każdej porze dnia 
i nocy do wszelkich zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej, obiektów 
handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wzywać i przesłuchi
wać osoby, które posiadają informacje potrzebne dla wykonywania zadań In
spekcji Sanitarnej. Należy ponadto zauważyć, że państwowemu inspektorowi 
sanitarnemu przysługuje upoważnienie do naruszenia nietykalności mieszka
nia. Na podstawie art. 26 ust. 1 PISU, inspektor taki ma prawo wstępu do 
mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej lub zagroże
nia zdrowia czynnikami środowiskowymi.

Podobny zakres upoważnień posiadają również inspektorzy Państwowej In
spekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (art. 95 ORU).

Jak podniesiono wyżej, do typowych czynności materialno-technicznych na
leży publikacja aktów normatywnych. Została ona szczegółowo omówiona 
w rozdziale 4. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na specyficzną czynność 
materialno-techniczną jaką jest żądanie opublikowania informacji. Żądanie 
takie może opierać się na dwóch podstawach prawnych.

Jeżeli ogłoszono stan klęski żywiołowej, zgodnie z art. 26 SKZU, kierujący 
akcją ratowniczą organ administracyjny może żądać od redaktorów naczelnych 
dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych nieodpłatne
go, niezwłocznego publikowania lub zamieszczania komunikatów związanych 
z działaniami, w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

Jeżeli stan nadzwyczajny nie został ogłoszony, organy administracyjne szcze
bla centralnego mogą żądać nieodpłatnej publikacji komunikatu urzędowego. 
Warunkiem opublikowania jest przesłanie treści komunikatu przez rzecznika 
prasowego rządu ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa (art. 34 ust. 1 
PrPra). Obowiązek publikacji dotyczy również obwieszczeń, uchwał i zarządzeń 
wydanych na podstawie ustaw przez „terenowe organy władzy i administracji 
państwowej stopnia wojewódzkiego” (art. 34 ust. 2 PrPra). W obecnym stanie 
prawnym dyspozycja tego przepisu obejmuje tylko wojewodę (przepis dodatko
wo wymienia nieistniejący już organ — przewodniczącego wojewódzkiej rady 
narodowej).

Żądania publikacji to typowe czynności materialno-techniczne. Konkrety
zują one obowiązek wynikający bezpośrednio z ustawy. Są podejmowane w dro
dze niesformalizowanego postępowania, a regulacja ustawowa sprowadza się do 
wskazania warunków, w jakich złożenie żądania jest dopuszczalne.

Najbardziej specyficzną grupę czynności materialno-technicznych stanowią 
czynności egzekucyjne. Znaczna większość z nich jest podejmowana zarówno 
w czasie klęski żywiołowej, jak i wówczas, gdy zagrożenie takie nie istnieje. 
Z punktu widzenia działania administracji publicznej w czasie klęski żywioło
wej, na uwagę zasługują przede wszystkim środki egzekucji obowiązków nie
pieniężnych, upomnienie pisemne oraz tytuł wykonawczy, będące swoistymi 
czynnościami materialno-technicznymi.
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Definicję czynności egzekucyjnych zawiera art. la pkt 2 PEAU. Zgodnie 
z powołanym przepisem, pod tym pojęciem rozumie się wszelkie działania po
dejmowane przez organ egzekucyjny, zmierzające do zastosowania lub zreali
zowania środka egzekucyjnego. Egzekucję administracyjną odnosi się do obo
wiązków pozostających we właściwości organów administracji publicznej, gdy 
wynikają one z aktów administracyjnych (decyzji lub postanowień) albo bezpo
średnio z przepisu prawa (art. 3 § 1 PEAU)17 *.

17 Por. T. Hilarowicz, Przymus administracyjny (w:J Z. Cybichowski (red.) Encyklopedia..., s. 803,
Z. Leoński, Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968, s. 37, R. Hauser, 
Z. Leoński, Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992, s. 14, uwaga 4.

W postępowaniu egzekucyjnym występuje kilka rodzajów podmiotów. Są to: 
zobowiązany, wierzyciel, organ egzekucyjny, organ rekwizycyjny, egzekutor, 
organ asystencyjny.

Wierzycielem jest organ, który wydał akt administracyjny określający obo
wiązek lub, w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, organ 
bezpośrednio zainteresowany wykonaniem obowiązku (art. 5 § 1 PEAU). Często 
wierzyciel to równocześnie organ egzekucyjny. Zgodnie bowiem z art. 20 § 1 
PEAU, w zakresie egzekucji obowiązków niepieniężnych, organem egzekucyj
nym jest: wojewoda, organ jednostki samorządu terytorialnego — w zakresie 
zadań tej jednostki, kierownik wojewódzkiej lub powiatowej służby, inspekcji 
lub straży, w odniesieniu do obowiązków wynikających z aktów przez siebie 
wydanych. W przypadkach określonych szczególnymi przepisami (w tym 
w czasie klęski żywiołowej), organem egzekucyjnym jest każdy organ Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicz
nej, organ straży pożarnej kierujący akcją ratowniczą, a także inne organy po
wołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego lub 
mienia społecznego.

Organem rekwizycyjnym jest organ egzekucyjny o tej samej właściwości rze
czowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyj
ny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych (art. la pkt 8 PEAU).

Zadaniem organu asystencyjnego jest pomoc organowi egzekucyjnemu (lub 
egzekutorowi), który, w toku czynności egzekucyjnych w sposób uzasadniony 
przypuszcza, że natrafi na opór, lub natrafił na opór, który uniemożliwia lub 
utrudnia przeprowadzenie egzekucji. Organ asystencyjny może być wezwany 
na pomoc pisemnie lub w pilnym przypadku (np. w czasie klęski żywiołowej) 
ustnie. Pomoc w toku egzekucji są obowiązane świadczyć organy Policji, Straży 
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu (art. 
46 § 1 PEAU).

Postępowanie egzekucyjne, co do zasady, może być wdrożone tylko wówczas, 
gdy zobowiązany nie wykonał dobrowolnie ciążącego na nim obowiązku, a ter
min wykonania obowiązku upłynął. Ustawa wymaga, aby wszczęcie postępo
wania było poprzedzone pisemnym upomnieniem, które zawiera wezwanie do 
wykonania obowiązku i zagrożenie skierowania sprawy na drogę wykonania 
przymusowego. Konieczność doręczenia upomnienia jest konsekwencją tzw. 
zasady mediatyzacji (zagrożenia). Zgodnie z tą zasadą, by zastosować środek 
egzekucyjny nie wystarczy abstrakcyjne zagrożenie (jak, na przykład, w prawie 
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karnym). Konieczne jest jego zindywidualizowanie do konkretnego adresata 
i konkretnego obowiązku18.

19 Por. J. Filipek, Prawo..., cz. II, s. 187, R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 31, uwaga 1.
19 Por. również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 1998 ro

ku, sygn. I SA 122/98, publ. LEX nr 44676.
20 Por. R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 179, uwaga 4.
21 Por. R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 179, uwaga 4.

Zgodnie z art. 15 § 1 PEAU, od doręczenia upomnienia do wszczęcia egzeku
cji musi upłynąć siedem dni. Inaczej przeprowadzenie egzekucji staje się nie
możliwe. Zobowiązany może bowiem w takiej sytuacji wysunąć zarzut, który 
spowoduje umorzenie postępowania (art. 33 pkt 7 i art. 34 PEAU)19.

Naturalnie, zasada mediatyzacji jest zupełnie nieadekwatna do zagrożenia 
związanego z klęską żywiołową. Wydaje się, że, między innymi, z tego powodu 
przepis art. 15 § 1 PEAU przewiduje możliwość wprowadzania wyjątków od 
obowiązku doręczenia upomnienia. W obecnie obowiązującym stanie prawnym 
istnieje tylko jeden wyraźny wyjątek. Przewiduje go art. 150 § 3 PEAU, zgodnie 
z którym można odstąpić od doręczenia upomnienia tylko w przypadku obo
wiązku wynikającego bezpośrednio z przepisu prawa, o ile zwłoka w jego wyko
naniu zagraża życiu lub zdrowiu, albo może spowodować niemożność czy 
znaczne utrudnienie dochodzenia wykonania obowiązku.

Nieuregulowany wyraźnie pozostaje problem konieczności doręczenia upo
mnienia w przypadku obowiązków wynikających z aktu administracyjnego. 
W doktrynie wskazuje się, że za taką regulację może być uznany art. 117 
PEAU20. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku niektórych środków egzeku
cyjnych, dopuszczalne jest pominięcie niektórych czynności. Problem polega 
jednak na tym, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, w owym uprosz
czonym postępowaniu egzekucyjnym nie wystawia się tytułu wykonawczego ani 
nie doręcza postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego. Z kompetencji 
tej mogą skorzystać, tylko w celu egzekucji ustnych poleceń, organy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicz
nej, organy straży pożarnej kierujące akcją ratowniczą, a także inne organy 
powołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego 
lub mienia społecznego, jeżeli zwłoka w wykonaniu obowiązku groziłaby nie
bezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ciężkimi szkodami dla 
gospodarstwa narodowego, lub jeżeli wymaga tego szczególny interes społeczny.

Rozwiązanie to nie jest zatem zadawalające. Po pierwsze, przepis art. 117 
PEA nie dopuszcza wyraźnie pominięcia doręczenia upomnienia. W doktrynie 
wskazuje się wprawdzie, i pogląd ten należy podzielić, że względy celowości 
przemawiać będą za pominięciem również pisemnego upomnienia (ewentualnie 
celowe byłoby tu wprowadzenie upomnienia ustnego, czy ustnego „wezwania”, 
jak to przewiduje art. 150 § 3)21, pozostaje jednak drugi problem. Skoro bowiem 
omawiany przepis wyraźnie wskazuje, że w postępowaniu uproszczonym mogą 
być egzekwowane tylko obowiązki wynikające z ustnych poleceń, należałoby 
uznać, że obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych do tej katego
rii zaliczyć nie można. I to niezależnie od formy, w jakiej decyzja jest publiko
wana. Naturalnie i w tym przypadku względy celowości bardzo silnie przema
wiają za wykładnią rozszerzającą. Skoro bowiem ustawodawca decyduje się na 
wprowadzenie daleko idących odstępstw od ogólnych zasad postępowania ad
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ministracyjnego (pisemności, wykonalności decyzji ostatecznych), trudno uznać, 
że, na etapie przymusowego wykonania, przesłanki przemawiające za tymi 
odstępstwami nie mają już żadnego znaczenia. Trzeba jednak zważyć, że pro
ponowane rozwiązanie jest wynikiem wykładni praetem legem i z punktu wi
dzenia zarówno legalistycznego modelu działania administracji publicznej, jak 
i zasady ochrony praw jednostki może być kwestionowane. De lege ferenda na
leży postulować wyczerpujące uregulowanie omawianej kwestii. Bez takiej re
gulacji konstrukcja specyficznego sposobu działania administracji publicznej 
w czasie klęski żywiołowej traci bowiem jakikolwiek sens.

Po doręczeniu upomnienia wierzyciel jest zobowiązany do wystawienia ty
tułu egzekucyjnego, który stanowi podstawę prowadzenia egzekucji. W tytule 
tym określić należy m.in. wierzyciela, zobowiązanego, treść podlegającego egze
kucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że obo
wiązek jest wymagalny, podstawę prawną prowadzenia egzekucji (art. 27 § 1 
PEAU). Wyjątkiem od zasady prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wy
konawczego jest wskazany już wyżej art. 117 PEAU, który znajdzie zastosowa
nie w czasie klęski żywiołowej. Pewne uproszczenie procedury zawiera oma
wiany również art. 150 § 3 PEAU, zgodnie z którym wierzyciel co prawda ma 
obowiązek wystawić tytuł wykonawczy, ale organ egzekucyjny nie ma obowiąz
ku doręczenia go zobowiązanemu22. Konstrukcja ta wzbudza istotne wątpliwo
ści. Nie wiadomo bowiem, czemu w takiej sytuacji tytuł miałby służyć. Jedyne 
racjonalne zastosowanie znajdzie on w sytuacji, w której wierzyciel nie jest 
równocześnie organem egzekucyjnym.

22 Odmiennie Z. Leoński, Glosa do wyroku NSA z dnia 4 marca 1993 r., SA/Wr 1799/92, „Moni
tor Prawniczy” 1994, nr 2, s. 51, który stwierdza, że bez konieczności wystawiania tytułu egzeku
cyjnego można prowadzić egzekucję administracyjną zarówno na podstawie art. 117 jaki i art. 150 § 
3 PEAU. Poza tymi wyjątkami, jak podnosi Autor, w świetle postanowień art. 26 PEAU, wystawie
nie tytułu wykonawczego jest koniecznym elementem postępowania egzekucyjnego.

Doręczenie tytułu wykonawczego, o ile w danej sytuacji jest przewidziane 
przez przepis prawa, pozwala na podjęcie środków egzekucyjnych. Organ egze
kucyjny może stosować tylko środki przewidziane w ustawie (art. 7 § 1 PEAU). 
Większość z opisanych wyżej obowiązków, jakie mogą być nałożone na jednost
kę w czasie klęski żywiołowej, ma charakter niepieniężny. Dlatego też ich egze
kucja może się odbywać tylko poprzez:

• nałożenie grzywny w celu przymuszenia,
• wykonanie zastępcze,
• odebranie rzeczy ruchomej,
• odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
• przymus bezpośredni (art. la pkt 12 lit. b PEAU).
Organ egzekucyjny nie może swobodnie dokonywać wyboru środków egzeku

cyjnych. Jest związany przede wszystkim przepisami szczególnymi, które wy
raźnie wskazują, do egzekucji jakich obowiązków mogą być stosowane poszcze
gólne środki. Jeżeli tych przepisów nie ma, zastosowanie znajdzie swoista hie
rarchia środków egzekucyjnych, wskazana przez ustawodawcę. Jeżeli i ta zasa
da nie wytyczy jednego sposobu działania, organ egzekucyjny winien oprzeć się 
na zasadzie proporcjonalności, która, na potrzeby postępowania egzekucyjnego, 
jest precyzowana przez art. 7 § 2 PEAU. Zgodnie z tym przepisem, organ egze
kucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykona
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nia obowiązku. A jeżeli istnieje kilka takich środków - najmniej uciążliwego dla 
zobowiązanego.

Ponieważ w przypadku obowiązków niepieniężnych wierzyciel, we wniosku 
o przeprowadzenie egzekucji, winien wskazać właściwy środek (naturalnie, o ile 
nie jest równocześnie organem egzekucyjnym), ustawodawca dodatkowo 
wzmacnia zasadę proporcjonalności i wskazuje w art. 30 PEAU, że organ egze
kucyjny może zastosować inny środek egzekucyjny niż wskazany we wniosku, 
jeżeli jest mniej uciążliwy dla zobowiązanego. Przypadek taki będzie jednak 
stosunkowo rzadki w przypadku egzekucji obowiązków w czasie klęski żywio
łowej, zazwyczaj bowiem wierzyciel będzie tu równocześnie organem egzeku
cyjnym.

Rozstrzygnięcie, jaki środek egzekucyjny zostanie zastosowany jest dokony
wane w formie aktu administracyjnego - postanowienia organu egzekucyjnego. 
Postanowienie to jest zaskarżalne, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje jego 
wykonania. Organ egzekucyjny lub organ odwoławczy może jednak w uzasad
nionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne - do czasu rozpa
trzenia zażalenia (art. 17 PEAU). Postanowienie winno naturalnie zostać dorę
czone zobowiązanemu. Wyjątek od tej zasady przewiduje wspominany już wy
żej, a podstawowy dla działania administracji publicznej w czasie klęski ży
wiołowej, przepis art. 117 PEAU. Zważyć jednak należy, że w trybie art. 117 
PEAU można tylko stosować wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej 
lub przymus bezpośredni. Wydaje się, że ograniczenie to jest podyktowane 
przede wszystkim znacznym osłabieniem gwarancji dla praw i wolności jed
nostki (oprócz braku obowiązku doręczenia postanowienia o nałożeniu środka 
nie ma również, jak wyżej wskazano, potrzeby wystawiania tytułu wyko
nawczego i prawdopodobnie doręczania upomnienia). Wyjątek od zasady dorę
czania postanowień o zastosowaniu środka egzekucyjnego nie dotyczy nałożenia 
grzywny, odebrania nieruchomości i opróżnienia pomieszczeń.

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia może być wydane, 
jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia 
lub zaniechania działania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczegól
ności czynności, której nie może spełnić inna osoba niż zobowiązany (art. 119 
§ 1 PEAU). Ma ona charakter subsydiarny, ponieważ może być również stoso
wana, jeżeli nie jest celowe zastosowanie innego środka egzekucyjnego (np. 
wówczas, gdy pozostałe środki nie prowadzą bezpośrednio do wykonania obo
wiązku). Nałożenie grzywny nie zmierza w gruncie rzeczy do bezpośredniego 
wykonania obowiązku. Środek ten, poprzez dolegliwość finansową, ma bowiem 
zmusić zobowiązanego do określonego zachowania23. Pośredni charakter 
grzywny niewątpliwie ogranicza skuteczność wykonania obowiązków. Nie moż
na bowiem wykluczyć, że zobowiązany, mimo wielokrotnego nałożenia grzywny, 
obowiązku nie wykona.

23 Por. Z. Leoński, Egzekucja..., a. 60.

Grzywna w celu przymuszenia może być nałożona zarówno na osobę fizyczną 
jak i prawną. Zgodnie z art. 120 § 1 PEAU, grzywną może być też obciążona 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W tym jednak 
przypadku pojawia się istotna wątpliwość. Wydaje się bowiem, że jednostka 
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organizacyjna nie może być podmiotem obowiązków. A zatem, grzywna będzie 
nałożona na substrat osobowy takiej jednostki.

Wymiar kwoty grzywny zależy od uznania organu administracyjnego. Usta
wodawca wskazuje tylko, że jednostkowa grzywna nie może przekraczać kwoty 
5 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposia- 
dających osobowości prawnej kwoty - 25 000 zł. Ponieważ środek ten może być 
stosowany wielokrotnie, ustawodawca określa również maksymalną łączną 
kwotę grzywien, która wynosi 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jed
nostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 100 000 zł.

Wykonanie zastępcze jest stosowane w czynności, którą można zlecić innej 
osobie (art. 127 § 1 PEAU). Odbywa się ono na koszt i niebezpieczeństwo zobo
wiązanego, któremu organ egzekucyjny może również nakazać uiszczenie za
liczki na koszty tego wykonania oraz dostarczenie m.in. posiadanych materia
łów i środków przewozowych, niezbędnych do zastępczego wykonania egzekwo
wanej czynności.

Odebranie rzeczy ruchomej to typowa czynność materialno-techniczna. Może 
nastąpić w trzech przypadkach. Po pierwsze, zgodnie z art. 136 § 1 PEAU, je
żeli zobowiązany uchyla się od obowiązku wydania rzeczy (np. w przypadku 
niewykonania obowiązku świadczeń rzeczowych). Po drugie, gdy egzekwowany 
jest obowiązek zniszczenia rzeczy. Po trzecie, jeżeli obowiązek polega na ujaw
nieniu posiadania oznaczonej rzeczy (art. 136 § 2 PEAU).

Omawiany środek egzekucyjny może być stosowany nie tylko wobec zobo
wiązanego, ale również wobec innych osób, które władają rzeczą, a w przypad
ku, gdy egzekwowany jest obowiązek zniszczenia, także wobec nabywcy rzeczy 
(art. 137 PEAU).

Ponieważ odebranie rzeczy ma charakter faktyczny, nie może być realizo
wane przez organ, który z natury rzeczy nie jest w stanie przekształcać stanu 
faktycznego. Obowiązek ten jest realizowany przez egzekutora, wyznaczonego 
przez organ egzekucyjny.

Podobny charakter ma obowiązek wydania nieruchomości i opróżnienia po
mieszczeń (art. 141 § 1 PEAU). Podejmowane w tym zakresie czynności fak
tyczne prowadzą do odebrania zobowiązanemu nieruchomości albo usunięcia go 
z zajmowanego lokalu lub pomieszczenia (np. w przypadku przejęcia przez kie
rującego akcją ratowniczą użytkowania nieruchomości).

Odebranie nieruchomości lub opróżnienie pomieszczeń jest połączone 
z usunięciem z nich ruchomości oraz wezwaniem osób tam przebywających do 
opuszczenia, z zagrożeniem zastosowania przymusu bezpośredniego (art. 144 
PEAU). Usunięte ruchomości są oddawane zobowiązanemu lub na przecho
wanie innej osobie, albo na skład, na koszt i niebezpieczeństwo zobowiązane
go. Można również zarządzić przeniesienie tych ruchomości na koszt i niebez
pieczeństwo zobowiązanego na inną jego nieruchomość lub do innego lokalu 
(art. 146 PEAU).

Również w przypadku omawianego środka egzekucyjnego rozszerzony jest 
podmiotowy zakres obowiązku. Egzekucję prowadzi się bowiem nie tylko prze
ciw zobowiązanemu, ale również członkom jego rodziny i domownikom oraz 
innym osobom zajmującym nieruchomość lub pomieszczenie.

Ze względu na czysto faktyczny charakter, obowiązek wydania nieruchomości 
i opróżnienia pomieszczeń jest realizowany przez egzekutora (art. 142 PEAU).
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Specyficzny środek egzekucyjny stanowi przymus bezpośredni. Szczególne 
znaczenie ma on w sferze policji administracyjnej. Jak podkreśla się w doktry
nie, przymus stanowi ultima ratio policji24. Organ administracyjny musi posia
dać bowiem środki konieczne do przeprowadzenia swej woli. W przeciwnym 
razie wszelkie administrowanie byłoby niemożliwe25.

24 Por. W. Kawka, Policja..., s. 27.
25 Por. M. Zimmermann, Zapewnienie wykonania aktu administracyjnego [w:] M. Jaroszyński, 

M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna. Warszawa 1956, 
s. 400.

26 Por. J. Zaborowski, Prawne..., s. 42.
27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków 

oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U., 
nr 70, poz. 410 ze zm.).

28 Por. E. Ura, Prawne..., s. 117.
29 Por. R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 207, uwaga 1.

Ogólnie można stwierdzić, że przymus bezpośredni polega na zagrożeniu za
stosowaniem lub zastosowaniu bezpośrednio skutecznych środków, nie wyłą
czając siły fizycznej, w celu usunięcia oporu osoby zobowiązanej lub innych osób 
utrudniających egzekucję administracyjną (art. 148 § 1 PEAU)26.

Istotne jest, że ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie 
określa, jakie „bezpośrednio skuteczne środki” mogą być stosowane. W innych 
przypadkach ustawodawca decyduje się na wyraźne określenie środków przy
musu. Przykładem takiego uregulowania jest ustawa o Policji. Zgodnie z art. 16 
PU, policjant może użyć następujących środków przymusu bezpośredniego:

• fizycznych, technicznych i chemicznych środków służących do obezwład
niania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów,

• pałek służbowych,
• wodnych środków obezwładniających,
• psów i koni służbowych,
• broni palnej.
Przypadki i warunki zastosowania środków przymusu są określone w rozpo

rządzeniu wykonawczym do ustawy o Policji27. Środki te mogą zostać wykorzy
stanie tylko w ściśle określonych przypadkach: odpierania czynnej napaści, 
pokonywania czynnego lub biernego oporu, przywracania porządku publicznego 
w razie jego rażącego zakłócenia, ścigania, obezwładniania albo zatrzymywania 
sprawcy przestępstwa lub osoby podejrzanej, obrony obiektów28.

W zakresie administracyjnego postępowania egzekucyjnego dokładne okre
ślenie środków działania byłoby niecelowe. Zawsze zależeć one będą od kon
kretnej sytuacji faktycznej. Trzeba jednak pamiętać, że brak dokładnego okre
ślenia w ustawie form przymusu bezpośredniego grozi niebezpieczeństwem ich 
nadużywania29.

Przymus, podobnie jak odebranie ruchomości, wydanie nieruchomości 
i opróżnienie pomieszczeń, nie może być stosowany przez organ administracyj
ny. Z tego też powodu, w celu przeprowadzenia egzekucji przez zastosowanie 
przymusu bezpośredniego, organ egzekucyjny powołuje egzekutora. Sam przy
mus natomiast może być stosowany tylko w odniesieniu do osób fizycznych, 
aczkolwiek nie tylko w stosunku do zobowiązanego. Egzekutor może bowiem, 
w toku czynności egzekucyjnych, zastosować przymus bezpośredni również wobec 
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innej osoby, jeżeli jej zachowanie stanowi przeszkodę w doprowadzeniu do wy
konania egzekwowanego obowiązku (art. 151 PEAU).

Analiza ustawodawstwa prowadzi do wniosku, że przymus bezpośredni nie 
jest kategorią o jednorodnym charakterze. Można wyróżnić co najmniej dwa 
jego rodzaje. Pierwszy nazywany jest egzekucyjnym, drugi policyjnym.

Przymus egzekucyjny prowadzi do wykonania obowiązków wynikających 
z aktów administracyjnych. Może on być stosowany w kilku przypadkach.

Po pierwsze, przymus bezpośredni może być stosowany jako środek pomoc
niczy w przypadku odebrania rzeczy lub opuszczenia pomieszczeń (art. 148 § 2 
PEAU)30. Stanowi wówczas integralną część innego środka egzekucyjnego31.

30 Por. Z. Leoński, Egzekucja..., s. 88.
31 Odmiennie R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 208, uwaga 3.
32 Por. J. Jendrośka, Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963, s. 77.
33 Por. Z. Leoński, Egzekucja..., s. 88-90.
34 Por. R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 209 (uwaga 3 do art. 148).
35 Por. R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 209 (uwaga 3 do art. 148).

Po drugie, przymus bezpośredni znajdzie zastosowanie w przypadku egze
kucji obowiązków polegających na zaniechaniu określonej czynności lub nie- 
przeszkadzaniu osobie trzeciej w wykonywaniu jej praw (art. 148 § 2 PEAU). 
Zważyć należy, że w analogicznej sytuacji może być zastosowana grzywna 
w celu przymuszenia. O wyborze jednej z form będzie rnusiał zadecydować or
gan administracyjny, opierając się na wszechstronnej ocenie całości stanu fak
tycznego. W czasie klęski żywiołowej pierwszorzędne znaczenie odgrywać bę
dzie raczej przymus bezpośredni.

Po trzecie, przymus bezpośredni jest ultima ratio32. Może zostać zastosowa
ny, jeżeli podjęte już inne środki okazały się bezskuteczne. Zwraca uwagę, że 
w omawianym przypadku o zastosowaniu najsurowszego ze środków egzeku
cyjnych nie decyduje organ, ale egzekutor. W takim przypadku postępowanie 
egzekucyjne nie toczy się jednak od nowa (po stwierdzeniu bezskuteczności 
innych środków). Wskazuje na to wyraźnie art. 151 PEAU in fine. Zgodnie 
z jego treścią, w tej sytuacji nie doręcza się bowiem ponownie odpisu tytułu 
wykonawczego i postanowienia o zastosowaniu przymusu. Egzekutor winien 
jedynie ustnie uprzedzić zobowiązanego, że, w razie dalszego uchylania się od 
wykonania obowiązku, środek ten zastosuje.

Po czwarte, przymus bezpośredni może zostać wykorzystany wówczas, gdy 
stosowanie innych środków egzekucyjnych nie jest możliwe (art. 148 § 2 PEAU 
in fine^fi3. Należy zauważyć, że ustawodawca, w odniesieniu do przymusu, po
sługuje się zupełnie innym sformułowaniem niż w przypadku grzywny w celu 
przymuszenia. Przepis art. 119 § 2 PEAU stwierdzał bowiem, że grzywna jest 
nakładana, jeżeli zastosowanie innego środka byłoby niecelowe. Niemożliwość 
skorzystania z innych środków egzekucyjnych może mieć zarówno charakter 
prawny, jak i faktyczny34.

Niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, że niemożliwość taka zachodzi 
w sytuacjach, w których dopuszczalny jest przymus natychmiastowy35. Wydaje 
się, że pogląd ten jest błędny, ponieważ w sytuacjach faktycznych, uzasadniają
cych przymus natychmiastowy, możliwe jest skorzystanie z innych środków 
egzekucyjnych. Tyle tylko, że ze względu na potrzebę ochrony najistotniejszych 
wartości, ustawodawca tę potencjalną możliwość redukuje. Argumentem prze
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mawiającym przeciwko traktowaniu przymusu bezpośredniego jako odmiany 
przymusu egzekucyjnego jest również jego specyfika, która zostanie omówiona 
niżej.

W doktrynie prezentowany jest również pogląd przeciwny, zgodnie z którym 
przymus policyjny36 (przymus natychmiastowy37) nie posiada znamion przymusu 
egzekucyjnego. Istota tego rodzaju przymusu sprowadza się bowiem do stosowa
nia określonych środków, przez ustalone w ustawie organy, w sytuacjach szcze
gólnych, wymagających szybkiego działania, i w swoistym, uproszczonym try
bie38. Innymi słowy, przymus natychmiastowy to prawny środek interwencji bez
pośredniej, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego39.

36 Por. Z. Leoński, Przepisy o postępowaniu przymusowym w administracji, Warszawa 1958, s. 27 i n.
37 Określenia tego używa F. Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, Tybinga 

1912. Podaję za J. Jendrośka, Zagadnienia..., s. 93-94.
38 Por. A. Matan, Policja..., s. 366.
39 Por. Z. Lukes, Zakłady bezpecnostniho praua, Praha 1971, s. 117 i n. cyt. za J. Zaborowski, 

Prawne..., s. 85.
40 Zwang ohne vorangehenden förmlichen Verwaltungsakt. Jellinek twierdzi, że możliwość stoso

wania przymusu bez uprzedniego aktu administracyjnego jest cechą charakterystyczną zarówno 
obrony koniecznej, jak i stanu wyżej konieczności w prawie administracyjnym. Por. W. Jellinek, 
Verwaltungsrecht, s. 341.

41 Por. J. Jendrośka, Zagadnienia..., s. 81.
42 Por. A. Matan, Policja..., s. 366.
43 Por. Z. Leoński, Egzekucja..., s. 178.
44 Por. A. Matan, Policja..., s. 366.

Przymus policyjny wywodzi się z niemieckiej koncepcji przymusu, bez 
uprzedniego rozkazu administracyjnego40 i stanowi najbardziej klasyczny wy
raz samoobrony administracji41 w stanie wyższej konieczności42. Najczęściej 
znajduje zastosowanie w czasie klęsk żywiołowych. Z instytucji tej można bo
wiem skorzystać tylko w wypadkach nagłych, wymagających szybkiego działa
nia, gdy opieszałość może spowodować skutki ujemne lub nieodwracalne43. 
I w tych specyficznych okolicznościach upatruje się różnice, które nie pozwalają 
na zrównanie przymusu policyjnego z egzekucyjnym. Trzeba bowiem pamiętać, 
że w czasie klęski żywiołowej (przynajmniej w niektórych przypadkach) jed
nostka nie przyczynia się do spowodowania zagrożenia, nie ma tu również nie
posłuszeństwa wobec prawa. Istotą działania jest w tej sytuacji odparcie bezpo
średnio zagrażających niebezpieczeństw. Z tego powodu byłoby więc rzeczą nie
celową wydawanie najpierw aktu administracyjnego. W tej sytuacji brakuje 
istotnych elementów dla pojęcia egzekucji, zatem stosowanie tego rodzaju 
przymusu nie można uznać za przymus egzekucyjny44. Pogląd ten nie jest uza
sadniony. W każdym przypadku bowiem przymus bezpośredni jest stosowany, 
jeżeli jednostka nie stosuje się do nakazu lub zakazu zawartego w akcie norma
tywnym lub administracyjnym. To, że podstawą egzekucji jest bezpośrednio 
przepis ustawy, również nie ma większego znaczenia. Być może jedynym wy
jątkiem są prace wyburzeniowe lub rozbiórkowe, podejmowane na podstawie 
decyzji kierującego akcją ratowniczą. Rzeczywiście w tym przypadku trudno 
uznać, że jednostka nie wykonuje określonych działań, ale jednocześnie zważyć 
należy, że, w drodze przymusu bezpośredniego, robót tych nie da się przepro
wadzić. A zatem przykład ten jest zupełnie nieadekwatny. Istota przymusu 
policyjnego ogranicza się wyłącznie do uproszczenia postępowania egzekucyjnego.
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Konieczność działania w czasie klęski żywiołowej wymusza uproszczenia, 
które są odstępstwami od ogólnych zasad postępowania egzekucyjnego. 
W szczególności, organ egzekucyjny odstępuje od zasady dobrowolnego wyko
nania obowiązku i przekonywania zobowiązanego do takiego działania45. 
W przypadku przymusu natychmiastowego, zobowiązany niekiedy może nie 
mieć żadnej okazji, żeby zapoznać się z treścią obowiązku, aż do momentu pod
jęcia egzekucji. Organ egzekucyjny nie musi bowiem doręczać żadnej informacji 
ani też żadnego z aktów wydawanych w ramach postępowania egzekucyjnego46.

45 Por. T. Hilarowicz, Przymus..., s. 798.
46 Por. Z. Leoński, Egzekucja..., s. 181.
47 Por. R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 177 (uwaga 1).
48 Por. R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 178 (uwaga 3 do art. 117).

Ze względu na uproszczenie postępowania egzekucyjnego i pozbawienie jed
nostki podstawowych gwarancji praw i wolności oraz dotkliwości skutków, 
przymus natychmiastowy musi być stosowany bardzo ostrożnie47.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera dwa przepi
sy, na podstawie których można konstruować treść pojęcia „przymus natych
miastowy” (policyjny). Są to wspominane już art. 117 i 150 § 3 PEAU.

Przypomnieć tylko należy, że przepis art. 117 PEAU może mieć zastosowa
nie tylko wówczas, gdy zaistnieje jedna z trzech przesłanek: 1) zwłoka w wyko
naniu obowiązku groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkie
go, 2) zwłoka w wykonaniu obowiązku groziłaby ciężkimi szkodami dla gospo
darstwa narodowego, 3) wymaga tego szczególny interes społeczny48. W takiej 
sytuacji organy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Gra
nicznej, organ straży pożarnej kierujący akcją ratowniczą, a także inne organy 
powołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego 
lub mienia społecznego, w granicach swojej właściwości do nakładania obo
wiązków o charakterze niepieniężnym, mogą stosować, między innymi, przy
mus bezpośredni, w celu wyegzekwowania wydanych bezpośrednio ustnych 
poleceń, bez potrzeby wystawiania tytułu wykonawczego i doręczania zobowią
zanemu postanowienia o zastosowaniu środka egzekucji.

Drugim przypadkiem przymusu natychmiastowego jest działanie w sytuacji, 
w której zwłoka może zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu albo spowodować 
niemożność czy znaczne utrudnienie w dochodzeniu wykonania przez zobowią
zanego obowiązku oraz w innych przypadkach określonych w odrębnych usta
wach. Wówczas organ egzekucyjny może niezwłocznie zastosować przymus 
bezpośredni do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, po ust
nym wezwaniu, bez uprzedniego upomnienia zobowiązanego i bez doręczenia 
mu odpisu tytułu wykonawczego oraz postanowienia wzywającego do wykona
nia obowiązku (art. 150 § 3 PEAU).

W konstrukcji przymusu natychmiastowego, stworzonej w art. 150 § 3 PEAU 
istnieje jednak pewna niekonsekwencja. Należy przypomnieć, że przymus bez
pośredni stosuje egzekutor, a nie organ egzekucyjny. Skoro zatem ustawodawca 
reguluje zupełnie wyjątkową sytuację działania administracji w stanie wyższej 
konieczności, zastanawiające jest dlaczego nie przyspiesza i nie upraszcza po
stępowania maksymalnie przez upoważnienie egzekutora do wydania ustnego 
upomnienia. Jest to o tyle niezrozumiałe, że już w przypadku bezskuteczności 
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innych środków egzekucyjnych w ramach przymusu egzekucyjnego (art. 151 
PEAU), upoważnienie takie przysługuje właśnie egzekutorowi49.

49 Por. R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja..., s. 211 (przypis nr 1).
60 Por. J. Radwanowicz, Metoda przymusu administracyjnego [w:) J. Łukasiewicz (red.), Nauka 

administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Rzeszów-Cisna 2002, s. 457.
51 Por. J. Starościak, Prawo..., s. 249.
52 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 321.

Porównanie obydwu rodzajów przymusu natychmiastowego pozwala na 
wskazanie kilku różnic obejmujących przesłanki działania oraz podobieństwa 
postępowania. Podstawą obowiązku egzekwowanego, opartego na art. 117 
PEAU, jest indywidualny akt administracyjny. W art. 150 § 3 PEAU to akt 
normatywny powszechnie obowiązujący. Innymi słowy, na podstawie art. 150 
§ 3 PEAU może być egzekwowany wyłącznie nakaz lub zakaz ustawowy. Nieco 
inna jest procedura zastosowania przymusu bezpośredniego w obu przypad
kach. Przepis art. 117 PEAU zezwala na pominięcie tytułu wykonawczego 
i pominięcie doręczenia postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego. 
Nie normuje natomiast kwestii upomnienia zobowiązanego. Przepis art. 150 
PEAU upoważnia do przystąpienia do egzekucji bez upomnienia i zwalnia od 
doręczenia tytułu wykonawczego i postanowienia o zastosowaniu środka egze
kucyjnego.

Na koniec zauważyć jednak trzeba, że każdorazowa ocena sytuacji należy do 
podmiotu uprawnionego do stosowania przymusu50. Co prawda, podmiot taki 
może być kontrolowany, ale będzie to już tylko kontrola następcza. W konse
kwencji niemożliwe stanie się usunięcie skutków wywołanych nieuzasadnio
nym zastosowaniem przymusu.

6.2. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-ORGANIZATORSKA

Analiza działalności społeczno-organizatorskiej jest równie skomplikowana, 
jak czynności materialno-techniczne. Przedmiot tej działalności wymyka się 
bowiem z zakresu przez prawo regulowanego, a liczba możliwych sposobów 
działania jest olbrzymia51. Pamiętać jednak trzeba, że ta forma działania ma 
bardzo istotne znaczenie w administracji publicznej. Wykonanie niektórych 
zadań może się odbywać tylko w ten sposób. Ponadto, prawo administracyjne 
przenosi w bardzo wielu dziedzinach autorytarne działanie na rzecz inspirowa
nia i pobudzania działalności jednostek.

Nazwa „działalność społeczno-organizatorska” pochodzi stąd, że takie same 
działania może wykonywać każda organizacja społeczna52. Na obecnym etapie 
rozwoju prawa administracyjnego odwoływanie się do organizacji społecznych 
utraciło swoje znaczenie. Aktualny jednak pozostaje drugi człon nazwy. 
W istocie bowiem - celem omawianej grupy czynności jest organizowanie sze
roko pojętego życia społecznego.

Mimo wskazanych wyżej trudności metodologicznych, możliwe jest wskaza
nie kilku cech charakterystycznych, które pozwalają na przybliżenie działalno
ści społeczno-organizatorskiej.
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Po pierwsze, to niewładcza forma działania administracji53. Oznacza to, że 
organ administracyjny w celu wyegzekwowania skuteczności podejmowanych 
działań nie może stosować jakiejkolwiek formy przymusu. Jak podkreśla się 
w doktrynie, nie wyklucza to jednak stosowania nagród54. W czasie klęski ży
wiołowej włączenie się jednostek w działalność społeczno-organizatorską nie 
jest motywowane możliwością uzyskania nagrody, a raczej solidarnością. Nie 
zmienia to jednak faktu, iż przepisy prawa przewidują pewne nagrody. Co 
prawda, w zakresie uregulowań działania administracji w czasie klęski żywio
łowej można wskazać tylko jeden taki przypadek, ale sam fakt jego istnienia 
jest znaczący. Zgodnie z art. 49 ust. 9 ZChZZU, Główny Lekarz Weterynarii, na 
wniosek lekarza wojewódzkiego, może przyznać nagrodę osobie, która przyczy
niła się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, a nie przysługuje jej prawo do 
odszkodowania za ubite zwierzęta lub zniszczone środki spożywcze.

53 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 321.
54 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 322.
55 Por. J. Starościak, Prawo..., s. 248.
56 Por. J. Starościak, Prawo..., s. 249.
57 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 321.
58 Por. A. Blaś, Prawne..., s. 340.
69 Por. A. Blaś, Prawne..., s. 339.
60 Por. A. Blaś, Prawne..., s. 340.

Po drugie, niewładczy charakter działania w naturalny sposób implikuje 
luźniejszy związek z przepisami prawa. Działalność społeczno-organizatorska 
może być bowiem podejmowana na podstawie ogólnej normy zadaniowej. Istot
ne jest tylko, aby cel podejmowanych czynności mieścił się w ramach zadań 
administracji publicznej. W konsekwencji, szczególną zaletą jest elastyczność 
podejmowanych działań55. Z drugiej jednak strony, omawiana grupa czynności 
wymaga od administracji publicznej większej kreatywności. Ustawodawca nie 
wskazuje bowiem zazwyczaj, co należy robić. Istotę działań organizatorskich 
w czasie klęski żywiołowej można sprowadzić do skierowanego do administracji 
nakazu czynienia wszystkiego, co zmniejszy zagrożenie i pozwoli uratować jak 
największą ilość dóbr prawem chronionych. Rodzaj czynności za każdym razem 
wytycza konkretna sytuacja faktyczna.

Po trzecie, działalność społeczno-organizatorska w większości przypadków 
ma znaczenie dopełniające (subsydiarne) w stosunku do innych form działa
nia56. W niektórych przypadkach, o czym była mowa wyżej, działalność ta może 
urastać do samodzielnej i jedynej formy działania57.

Biorąc pod uwagę zaproponowany przez A. Błasia58 podział wszystkich 
czynności faktycznych, stwierdzić można, że działania społeczno-organiza- 
torskie mogą obejmować: działania informacyjne i działania zmierzające do 
nawiązania współpracy z jednostkami. Ta ostatnia kategoria została stworzona 
przez F. Longchamps. Jej istotą jest zachęcanie jednostek do dobrowolnej współ
pracy w drodze czynności dwustronnych lub jednostronnych (apele)59.

Nie sposób przeceniać znaczenia działalności informacyjnej prowadzonej 
przez administrację. Jednak, w czasie klęski żywiołowej, traci ona swój pier
wotny cel. Jak wskazuje A. Błaś, celem tym jest przede wszystkim ochrona 
praw podmiotowych, polegająca na informowaniu o uprawnieniach i ostrze
ganiu przed działaniami mogącymi przynieść szkodę60. W czasie klęski ży
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wiołowej przede wszystkim będzie jednak chodziło o informację na temat za
grożeń.

Jak się wydaje, informowanie o rodzaju zagrożenia i sposobach zachowań 
powinno być podstawową czynnością administracji w przypadku każdej klęski 
żywiołowej.

Działania zmierzające do nawiązania współpracy z jednostkami w czasie 
klęski żywiołowej w ogóle nie są uregulowane przez przepisy prawa. Do grupy 
tej zaliczyć należy organizowanie wspólnej akcji umacniania wałów przeciwpo
wodziowych (obejmującej zgromadzenie niezbędnych środków, zorganizowanie 
grup zajmujących się poszczególnymi robotami), organizacja wyżywienia dla 
osób dotkniętych kataklizmem, miejsc zakwaterowania w lokalach prywatnych, 
usuwanie zniszczeń etc. Jednostronnymi czynnościami zmierzającymi do współ
pracy będą wszelkie apele o oddawanie krwi, żywności, ubrań, środków higie
nicznych.

Kolejna grupa czynności społeczno-organizatorskich obejmuje działania, które 
bezpośrednio skierowane są na ratowanie dóbr prawem chronionych. Obejmuje 
ona ewakuację ludzi i ich mienia poprzez zapewnienie odpowiednich środków 
transportu, organizację miejsc pobytu dla osób ewakuowanych w budynkach 
użyteczności publicznej, dowóz żywności, paszy, odzieży, leków, oznakowanie 
i wydzielenie strefy bezpośrednich działań ratowniczych, udzielanie pierwszej 
pomocy, przeniesienie w bezpieczne miejsce, zorganizowanie pomocy lekarskiej, 
hospitalizacja, wyszukiwanie poszkodowanych, identyfikację zwłok itp.61

61 Por. B. Niemiec, Działalność MO w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i epidemii, Warszawa 
1973, s. 15.

62 Por. A. Sosnowski, Wybrane problemy bezpieczeństwa publicznego w świetle ustawy o stanie 
klęski żywiołowej, s. 19 [w:] J. Konieczny (red.), Bezpieczeństwo publiczne w wypadkach, katastro
fach i stanie klęski żywiołowej, Problemy organizacyjno-prawne, ekonomiczne, logistyka i ratownic
two. Materiały przedstawione podczas sesji naukowej VII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa 
w Inowrocławiu, Inowrocław 2002, Ed. Ura, Prawne..., s. 195.

Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej będzie podejmowała 
również liczne czynności społeczno-organizatorskie w sferze wewnętrznej. Dla 
przykładu: utrzymanie łączności dla potrzeb kierowania akcją ratunkową, roz
poznanie sytuacji i przewidywanie jej rozwoju, pełnienie dyżurów, patrolowanie 
i obchód terenu62.

Kolejna grupa czynności obejmuje działania oparte na specjalistycznej wie
dzy poszczególnych pionów organizacyjnych administracji. Należy do niej zali
czyć wszelkie działania, które są podejmowane, na przykład, w celu ugaszenia 
pożaru. Katalog takich czynności, rozwiązanie zupełnie wyjątkowe w polskim 
systemie prawnym, zawiera rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, które wskazuje w po
szczególnych przepisach, jakie grupy czynności winny być wykonywane w ra
mach poszczególnych rodzajów czynności ratowniczych.

W szczególności, organizacja ratownictwa technicznego obejmuje przewie
trzanie lub wentylowanie pewnych stref, wykonywanie przejść i dojść do po
szkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt, usuwanie przeszkód natural
nych i sztucznych, wypompowywanie, obwałowywanie lub uszczelnianie miejsc 
wycieku substancji stwarzającej zagrożenie, ale również wdrożenie technik 
stosowanych do poszukiwania, uwalniania i ewakuacji poszkodowanych, i za
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grożonych ludzi oraz zwierząt, w zależności od rodzaju i miejsca zdarzenia (§ 9 
KSRGR). W przypadku ratownictwa chemicznego, jednostki krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego podejmują działania polegające m.in. na zatrzymaniu 
emisji toksycznych środków przemysłowych, stawianiu kurtyn wodnych, neu
tralizacji substancji niebezpiecznej substancjami chemicznymi, związywaniu 
substancji niebezpiecznej sorbentami, stawianiu zapór na ciekach lub obsza
rach wodnych zagrożonych skutkami rozlania substancji toksycznych hydrofo
bowych, zbieraniu substancji niebezpiecznej z powierzchni wody lub gleby (§ 10 
KSRGR).

Element specjalizacji jest szczególnie widoczny w zakresie ratownictwa me
dycznego. Rozporządzenie ogranicza się bowiem do wskazania, iż jednostki 
winny wprowadzić właściwe procedury i techniki, które nie mają charakteru 
prawnego. Są to choćby techniki resuscytacji, które opierają się na specjali
stycznej wiedzy medycznej.

Naturalnie, wskazane wyżej czynności nie wyczerpują zakresu działalności 
społeczno-organizatorskiej, którą administracja publiczna ma obowiązek podjąć 
w czasie klęski żywiołowej. Wyczerpanie tego zakresu, z wyżej wskazanych 
powodów, jest po prostu niemożliwe.

6.3. UMOWY CYWILNOPRAWNE

Organy administracji publicznej wykorzystują umowy cywilnoprawne 
w dwóch zasadniczych celach - uzyskania dóbr niezbędnych dla funkcjonowa
nia aparatu administracyjnego i zapewnienia usług i świadczeń jednostkom63. 
Forma ta ma naturalnie niewładczy charakter. Dla zaistnienia oczekiwanego 
skutku konieczna jest zgodna wola przynajmniej dwóch względnie równorzęd
nych stron.

63 Por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne..., s. 318.
64 Por. J. Starościak, Prawo..., s. 246.

Przepisy prawa administracyjnego w większości przypadków ograniczają się 
do wskazania przedmiotu umowy cywilnoprawnej, pozostawiając dalsze kwe
stie regulacji cywilnoprawnej. Nie oznacza to jednak, że prawo administracyjne 
nie kształtuje treści stosunków umownych. Po pierwsze, skoro administracja 
publiczna może działać tylko w granicach i na podstawie prawa, konieczne jest 
istnienie choćby najbardziej ogólnych norm admnistracyjnoprawnych, które 
mogłyby być za takie podstawy uznane. Po drugie, w przypadku większości 
regulacji dotyczących czasu klęski żywiołowej, umowa cywilnoprawna jest zaw
sze poprzedzana aktem administracyjnym, który w jakimś zakresie kształtuje 
treść tej umowy64. Można zatem postawić tezę, że w tych przypadkach równo- 
rzędność stron ma charakter tylko względny i organowi administracyjnemu 
służy upoważnienie do władczego kształtowania przynajmniej części umowy. 
Często zasada swobody kontraktowania bywa nawet tak ograniczona, że jed
nostka nie może uchylić się od zawarcia umowy. Po trzecie, prawo administra
cyjne bardzo szczegółowo reguluje procedurę zawarcia umów. Zarówno tych, na 
podstawie których administracja nabywa jakieś dobra, jak tych, na podstawie 
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których je zbywa. Gdyby pod pojęciem prawa administracyjnego rozumieć rów
nież prawo finansowe, które posługuje się tą samą metodą, trzeba byłoby 
uznać, że regulacja prawna, jak na niewładczą formę działania, jest zadziwiają
co dokładna.

Wśród umów cywilnoprawnych zawieranych w czasie klęski żywiołowej 
można wyróżnić co najmniej dwie grupy. Do pierwszej zalicza się przypadki, 
w których administracja świadczy, wyzbywając się części posiadanych dóbr. Do 
kategorii tej należy przede wszystkim zwolnienie niektórych rezerw państwo
wych. Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie rezerw państwowych65, w razie 
wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej wynikających, 
między innymi, z klęsk żywiołowych, rezerwy gospodarcze mogą być zwalniane 
przedsiębiorcom lub innym jednostkom. Zwolnienie jest wykonywane w drodze 
umowy sprzedaży lub innych umów. Zawarcie umowy poprzedza akt admini
stracyjny o zwolnieniu rezerw. Rozporządzenie wskazuje, że przy sprzedaży 
rezerw mogą być pobieranie dodatkowe opłaty z tytułu kosztów zakupu, maga
zynowania i sprzedaży rezerw, stanowiące przychody agencji państwowych 
zajmujących się tworzeniem poszczególnych rezerw. Regulacja ta wzbudza da
leko idące wątpliwości. Nie wiadomo bowiem, do czego dodatkiem mają być owe 
opłaty, skoro uwzględniają wszystkie elementy ceny poszczególnych dóbr 
z wyjątkiem zysku.

65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 roku w sprawie tworzenia, gospodaro
wania, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informa
cyjnego o rezerwach gospodarczych (Dz. U. nr 5, poz. 15).

“ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania 
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U., nr 50, poz. 449).

W drodze umów o charakterze nieodpłatnym mogą być w czasie klęski ży
wiołowej przekazywane, zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, ruchomości na
dające się do obrotu handlowego. Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji66, beneficjentem przekazania mogą być zakłady opieki zdro
wotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświato
we, instytucje kultury, organizacje charytatywne, inne organy administracji 
publicznej, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe. Naturalnie, w przy
padku, gdy beneficjent jest jednostką organizacyjną tej samej osoby prawnej co 
przekazujący (Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego), prze
kazanie odbywa się na podstawie czynności faktycznej.

Przekazaniu nie podlegają dobra kultury oraz przedmioty wykonane z metali 
szlachetnych. W odniesieniu do ruchomości, które są przedmiotem praw autor
skich lub praw do projektów wynalazczych, przekazanie może odbyć się tylko za 
zgodą dysponenta prawa lub, o ile to możliwe, po usunięciu znamion naruszonego 
prawa (np. usunięcie metek i znaków towarowych z odzieży markowej).

Omawiane umowy poprzedzać winno, zgodnie z ogólną regułą art. 17 § 1 
PEAU, postanowienie o przekazaniu. Warunkiem przekazania ruchomości jest 
ich przydatność w łagodzeniu bezpośrednich skutków klęski żywiołowej.

Druga grupa umów cywilnoprawnych obejmuje te przypadki, w których or
gany administracji publicznej zobowiązują jednostki znajdujące się na zewnątrz 
administracji do określonego zachowania. Zauważyć należy, że w takich sytu
acjach ustawodawca równie dobrze mógł wprowadzić, jako właściwą formę 
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działania, akt administracyjny. Decyduje się jednak na wprowadzenie formy 
sprzężonej - umowy poprzedzonej aktem indywidualnym.

Przykładem takiej regulacji jest art. 60 PPU, zgodnie z którym - po nałożeniu 
przez organ założycielski na przedsiębiorstwo państwowe obowiązku wykonania 
określonego zadania lub wprowadzenia zadania do planu przedsiębiorstwa, pod
miot ten jest zobowiązany do zawarcia umowy z jednostką organizacyjną, wska
zaną w akcie o nałożeniu obowiązku. Identyczne postanowienia zawarte są w 
ustawach regulujących działalność poszczególnych przedsiębiorstw państwowych 
(np. w ustawie o przedsiębiorstwie państwowym - „Porty Lotnicze”).

Analogiczną sytuację przewiduje art. 29 JBRU. W tym przypadku ustawo
dawca przewiduje dwa sposoby nałożenia obowiązku. Organ sprawujący nadzór 
może bowiem ograniczyć się do wydania aktu indywidualnego, w którym za
gwarantuje finansowanie kosztów wykonania zadania lub w wydanym akcie 
może wskazać podmiot, z którym jednostka badawczo-rozwojowa ma obowiązek 
zawarcia stosownej umowy.

W identyczny sposób uregulowana jest możliwość zawierania umów w spra
wie wykonania określonych zadań z zakładami opieki zdrowotnej (art. 67a 
ZOZU) oraz kolumnami transportu sanitarnego.

Umowa jest również podstawą zajęcia nieruchomości należących do osób fi
zycznych i prawnych, innych niż Skarb Państwa i jednostka samorządu teryto
rialnego, w celu zakwaterowania jednostek Sił Zbrojnych RP (art. 66 pkt 2 
ZSZRPU). Co ciekawe, umowa ta nie jest poprzedzana żadnym aktem admini
stracyjnym. Nieruchomości zajęte na zakwaterowanie przejściowe podlegają 
zwolnieniu nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia ich zajęcia, a korzy
stanie z nieruchomości nienależących do Skarbu Państwa i jednostek samorzą
du terytorialnego winno mieć charakter wyjątkowy.

Na koniec należy wskazać na administracyjno-prawne ograniczenia sposobu 
zawarcia i treści umów cywilnoprawnych, których stroną są organy admini
stracyjne. Co do zasady, rygory postępowania, w przypadku udzielania zamó
wień mających na celu zapewnienie funkcjonowania aparatu administracyjne
go, reguluje Prawo zamówień publicznych67. Zgodnie jednak z art. 136 ust. 2 
powołanej ustawy, w sytuacji wystąpienia lub bezpośredniego zagrożenia wy
stąpieniem klęski żywiołowej zamówienia publiczne mogą być udzielane na 
zasadach szczególnych.

67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 roku w sprawie prowadzenia postępo
wań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych (Dz. U. nr 55, poz. 475) - cyt. dalej jako SZPR.

Do zamówień publicznych udzielanych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
klęską żywiołową stosuje się tryb zamówienia z wolnej ręki. Dodatkowym uła
twieniem jest zwolnienie zamawiającego od obowiązku żądania od wykonawców 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępo
waniu i wymogu zatwierdzenia trybu postępowania przez Prezesa Urzędu Za
mówień Publicznych. Zamawiający ma jedynie obowiązek niezwłocznego poin
formowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia 
na zasadach szczególnych.

Wszystkie te ułatwienia mają zwiększyć efektywność działania administra
cji. Zważyć jednak należy, że nieuchronnie prowadzą do ograniczenia jawności 
gospodarki finansowej i przezroczystości działania administracji publicznej.



PODSUMOWANIE

Punktem wyjścia niniejszych rozważań jest przekonanie, że jednym z pod
stawowych warunków skutecznego działania administracji publicznej jest wy
posażenie w takie instytucje prawne, które pozwolą na szybką i adekwatną 
reakcję na szczególne, nagłe i nadzwyczajne niebezpieczeństwo, jakie wynika 
z klęski żywiołowej. Tylko bowiem sytuacja ekstremalna stanowi skuteczny test 
dla mniej lub bardziej skomplikowanych struktur administracyjnych. Innymi 
słowy, administracja publiczna może być uznana za dobrą i skuteczną jedynie 
wówczas, gdy sprawdza się w przypadku powodzi, epidemii lub innych zagrożeń 
dla życia społecznego* 1. A zatem, gdy nadzwyczajność zagrożenia nie oznacza 
dla administracji niemożności działania. Z drugiej jednak strony, skuteczność 
działania nie może być jedynym składnikiem oceny administracji. Należy bo
wiem pamiętać, że organ administracyjny przede wszystkim ma powstrzymać 
się od nadmiernego wkraczania w sferę praw i wolności jednostki, od rządzenia 
jej losami. To jednostka ma prawa i wolności, administracja jedynie obowiązki. 
Jedynym celem istnienia administracji jest służba pro publico bono.

1 Por. M. Grzywna, Narzędzia ekonomiczno-prawne wykorzystywane w zakresie zarządzania kry
zysowego, b. 121 [w:] J. Konieczny (red.), Bezpieczeństwo publiczne w wypadkach, katastrofach
i stanie klęski żywiołowej, Problemy organizacyjno-prawne, ekonomiczne, logistyka i ratownictwo. 
Materiały przedstawione podczas sesji naukowej VII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Ino
wrocławiu, Inowrocław 2002.

Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że ustawodawstwo polskie, 
regulujące działanie administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej, nie 
daje właściwego instrumentarium do skutecznej reakcji. Ustawodawcy brak 
pomysłu na stworzenie jednego sprawnego systemu. W gruncie rzeczy ustawo
dawcy nie udało się stworzyć nawet spójnego aparatu pojęciowego określającego 
klęskę żywiołową i jej rodzaje.

Podsumowując część teoretyczną analizy, należy stwierdzić, że nie ma po
trzeby tworzenia jakiegoś specyficznego typu form działania administracji wła
ściwego dla czasu klęski żywiołowej. Specyfika działania administracji publicz
nej w tym czasie znajduje swój wyraz wyłącznie w przedmiocie poszczególnych 
form działania. W czasie klęski żywiołowej na pierwszy plan wysuwają się poli
cyjne akty prawa miejscowego wydawane na podstawie szczegółowych upoważ
nień ustawowych, rozporządzeń rozstrzygnięć i aktów indywidualnych bezpo
średnio zobowiązujących. Przynajmniej niektóre akty prawa miejscowego 
i rozporządzenia rozstrzygnięcia nie posiadają cech, których doktryna prawa 
administracyjnego wymaga od aktów normatywnych. Zasadnym w tej sytuacji 
byłoby zatem wyróżnienie aktów administracyjnych generalnych, które są 
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skierowane do nieskonkretyzowanego adresata, ale zawierają konkretne obo
wiązki.

Przeprowadzona analiza wskazała również dysfunkcję doktrynalnego poglą
du na temat kompetencji do stanowienia przepisów powszechnie obowiązują
cych. Przyjmując, iż niedopuszczalne jest stanowienie przez administrację tzw. 
przepisów administracyjnych, ustawodawca odbiera administracji publicznej 
szczebla centralnego najbardziej efektywne narzędzie działania. Ponieważ nie
zasadne jest ponowne przytaczanie argumentacji przemawiającej przeciwko 
takiemu rozwiązaniu, w tym miejscu ograniczyć się należy tylko do jednej kon
statacji. Niewytłumaczalne jest odebranie omawianej kompetencji organom 
centralnym, przy równoczesnym jej pozostawieniu organom terenowym. I to 
przy tak szerokim upoważnieniu ustawowym, które, w gruncie rzeczy, prowadzi 
do usamodzielnienia się przepisów miejscowych.

W tym zakresie wskazać również należy na konieczność przedefiniowania 
pojęcia „przepisy porządkowe”. W moim przekonaniu, pojęcie to nie może być 
zarezerwowane wyłącznie dla aktów wydawanych przez organy administracji 
publicznej na podstawie generalnego upoważnienia. Taki zabieg klasyfikacyjny 
niczemu bowiem nie służy. Jak wynika z analizy dogmatycznej, nie istnieje 
praktycznie żadna różnica pomiędzy policyjnymi aktami prawa miejscowego, 
wydawanymi na podstawie szczegółowego upoważnienia i aktami powszechnie 
uznawanymi za porządkowe.

Szczególnego znaczenia w czasie klęski żywiołowej nabierają czynności fa- 
tyczne. Należy jednak zważyć, że większość tych czynności nie jest przez prawo 
regulowana w sposób wyczerpujący. Dlatego też ich dokładna charakterystyka 
jest możliwa dopiero na gruncie nauki administracji i wykracza poza granice 
niniejszych rozważań. Pozostaje tylko jedna konstatacja. Niewyczerpująca re
gulacja prawna stawia przed organami administracyjnymi wymagania większej 
kreatywności w działaniu. W tym przypadku organ nie może bowiem liczyć, że 
ustawodawca wskażę sposób postępowania w każdej sytuacji. Otwiera się tu 
pole do wykorzystania rozmaitych norm planowych, które mogą takie „scena
riusze” działań dla przewidywalnych sytuacji regulować.

Rozważając podstawy prawne i granice ingerencji administracji w sferę 
praw i wolności jednostki, jednoznacznie opowiadam się za dopuszczeniem 
norm ogólnych (np. zadaniowych). Wbrew wielu wyrażonym w doktrynie poglą
dom, uważam, że w czasie klęski żywiołowej legalność musi być poświęcona dla 
zwiększenia skuteczności. Administrację publiczną stworzono bowiem przede 
wszystkim w celu ochrony żywotnych interesów jednostek i ich wspólnot. 
W moim przekonaniu, obiektywna konieczność działania, szczególnie w czasie 
klęski żywiołowej, musi przeważać nad przywiązaniem do zasady działania 
wyłącznie na podstawie wyczerpującej regulacji prawnej. W konsekwencji, do
puszczam również działanie administracji w ramach niepisanego prawa ko
nieczności. Nie zmniejsza to jednak rygoryzmu oceny warunków podejmowania 
działań wyraźnie i wyczerpująco uregulowanych. Niezależnie od sposobu regu
lacji, uważam, że w każdym przypadku działanie administracji musi odpowia
dać skali zagrożenia. Innymi słowy, za bezwzględnie obowiązującą uznaję zasa
dę proporcjonalności, która, w przypadku działania nieuregulowanego, w pełni 
powinna przekształcać się w test konieczności wprowadzany przez Europejską 
Konwencję Praw Człowieka. Dlatego też konieczne jest stworzenie maksymal
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nie spójnego systemu norm będących podstawą działania administracji w czasie 
klęski żywiołowej. Naturalnie, o czym pisał już Marian Zimmermann, ze 
względu na nieprzewidywalność i różnorodność zagrożeń, nie jest możliwe cało
ściowe i wyczerpujące uregulowanie wszystkich form działania administracji 
w czasie klęski żywiołowej i konieczne jest wprowadzenie do systemu prawa 
norm wartościujących lub zadaniowych, które wymagają od administracji bar
dziej kreatywnego działania. Nie oznacza to jednak, że system prawny ma za
wierać tylko tego rodzaju normy. Te jedynie mogą stanowić uzupełnienie, a nie 
podstawę. Spójny system wyeliminuje liczne wątpliwości podnoszone w niniej
szych rozważaniach, a dotyczące poszczególnych rozwiązań prawnopozytyw- 
nych. Z drugiej strony, w maksymalnym możliwym zakresie ograniczy sferę 
stanów faktycznych, w których administracja nie będzie znajdowała wyczerpu
jących podstaw dla swoich działań.

W zakresie analizy dogmatycznej, dochodzę do przekonania, że niespójność 
systemu reakcji na klęskę żywiołową wynika nade wszystko z olbrzymiej ilość 
norm organizacyjnych i bytów - często tylko normatywnych - ponad konieczną 
potrzebę. Ustawodawca nakazuje całej administracji podejmowanie walki 
z klęską żywiołową, bez wskazania pionu organizacyjnego, na którym spoczywa 
główny ciężar tej walki. Należy przedefiniować założenia, zgodnie z którymi 
podmiotem, na którym ma spoczywać obwiązek zapewnienia sił i środków wy
starczających dla przeciwdziałania klęskom żywiołowym, są organy gminy. 
Zważyć bowiem trzeba, że przepisy prawne w gruncie rzeczy nie przyznają tym 
organom jakichkolwiek istotnych kompetencji. Gmina nie uczestniczy również 
w większości systemów, które, z definicji, mają chronić społeczeństwo przed 
klęskami. Poziomem podstawowym w zakresie zwalczania „zwykłych” klęsk 
żywiołowych winien być powiat. W tym kontekście, niezależnie od przedstawio
nej niżej charakterystyki ustawy o stanie klęski żywiołowej, należy rozważyć, 
czy klęska, która dotyka jednej gminy rzeczywiście stanowi tak poważne zagro
żenie, że zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające i konieczne jest 
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Być może należałoby uznać, że w czasie 
stanu klęski żywiołowej, organem na którym spoczywa ciężar zwalczania klęsk 
i ich skutków jest wojewoda.

Jak zaznaczono wyżej, podstawowe wątpliwości budzi ustawa o stanie klęski 
żywiołowej. Jak wynika z uzasadnienia projektu, ma ona stanowić podstawowy 
akt prawny regulujący reakcję administracji na zagrożenie związane z klęską 
żywiołową. Po pierwsze, jest to założenie sprzeczne z konstytucyjną ideą stanu 
nadzwyczajnego. Po drugie, ustawa nie jest w stanie spełnić pokładanych 
w niej oczekiwań. Prawdziwym problemem w polskim systemie prawnym jest 
bowiem brak zwykłych środków konstytucyjnych. A zatem, brak regulacji 
prawnej działania w stanie klęsk żywiołowych o rozmiarach nieuzasadniają- 
cych wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. O ile generalnie pozytywnie ocenić 
należy regulacje w zakresie zagrożeń epidemicznych, wynikających z chorób 
zwierząt i roślin, to z wyjątkiem dwóch przepisów, w Polsce nie istnieje regula
cja dotycząca działania administracji w czasie powodzi. Ustawodawca pozosta
wia ten problem archaicznemu dekretowi, którego stosowanie jest praktycznie 
niemożliwe.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej zawiera liczne uregulowania, szczególnie 
w zakresie organizacji administracji publicznej, które wzbudzają uzasadnione 
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wątpliwości natury konstytucyjnej. Sprzeczny z zasadami konstytucyjnym jest 
model podporządkowania sobie organów poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego. Wątpliwy jest przewidziany przez tę ustawę system nadzoru 
nad prowadzoną akcją ratunkową. O ile mechanizmy te mogą być dopuszczone 
w sytuacji klęski żywiołowej, na miarę powodzi z 1997 roku, o tyle bardzo wąt
pliwe jest ich stosowanie w przypadku, zdarzających się każdego roku, zdarzeń 
lokalnych.

Główną cechą ustawy o stanie klęski żywiołowej jest powtarzanie uregulo
wań ustawowych. Gdyby powtarzające się przepisy z ustawy tej wykreślić, 
zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, okazałoby się, że ustawa musi ogra
niczyć się do artykułów wstępnych, zasad organizacji administracji i dwóch 
ograniczeń dotyczących reglamentacji zaopatrzenia w towary i usługi. Pozo
stałe przepisy są kalką innych unormowań. Dodatkowo należy zważyć, że 
ustawodawca nie wykorzystał szansy, która wynika z konstytucyjnej formuły 
stanu nadzwyczajnego. Regulowane przez ustawę o stanie klęski żywiołowej 
ograniczenia w żaden sposób nie wykraczają poza granice ingerencji dopusz
czalnej w ramach zwykłych środków konstytucyjnych.

W tej sytuacji podstawowym postulatem de lege ferenda winno być uchwale
nie ustawy, która regulowałaby działalność administracji w czasie klęsk ży
wiołowych niespełniająca warunków wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. 
A limine należy odrzucić w tym zakresie wszelkie argumenty, które upatrują 
w takiej ustawie jakiegoś dodatkowego stanu nadzwyczajnego. Administracja 
publiczna niewątpliwie potrzebuje ustawy, która w sposób jasny i precyzyjny 
wskazywałaby dopuszczalne formy działania w czasie „zwykłych” klęsk żywio
łowych. Skoro ustawodawca nie był w stanie wykroczyć poza zwykłe granice 
ingerencji w sferę praw i wolności w ustawie o stanie klęski żywiołowej, za zu
pełnie nieuzasadnione należy uznać obawy, iż może to uczynić w przypadku 
postulowanego aktu.

Analizując ustawy szczegółowe, regulujące działalność organów administra
cyjnych w czasie poszczególnych klęsk żywiołowych, wskazać należy przede 
wszystkim na dysfunkcjonalność zapisów ustawy o administracji rządowej 
w województwie. Uregulowane tam polecenie wojewody, które miało być głów
nym instrumentem prowadzenia zintegrowanej i sprawnej akcji ratunkowej, 
jest w przypadku jednostek samorządu terytorialnego niemożliwe do zastoso
wania.

Należy również zwrócić uwagę na liczne powtórzenia w zakresie podstaw 
działania. Niedopuszczalne, z punktu widzenia praw jednostki, jest, na przy
kład czterokrotne regulowanie obowiązku świadczeń osobistych w tej samej 
sytuacji faktycznej. Można nawet postawić tezę bardziej ogólną. Przepisy sta
nowiące podstawę działania w czasie klęski żywiołowej są formułowane nie
chlujnie i niejednoznacznie. Ustawodawca ignoruje podstawowe zasady prawa 
i postępowania administracyjnego. W obliczu istniejącego ciągle zagrożenia 
klęską żywiołową, marnym pocieszeniem jest stwierdzenie, że w zasadzie prze
pisy te nie różnią się niczym od całego systemu prawa. Wszystko to nie pozwala 
na sformułowanie wniosku, iż polska administracja publiczna jest w stanie 
skutecznie działać w czasie klęski żywiołowej.
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SUMMARY

The subject of these considerations is judicious administrative action for the 
public welfare and the necessary legal forms required in time of an emergency. 
This topic is rarely undertaken in the tenet of Polish administrative law. This 
is inexplicable as natural disasters of smaller or larger magnitude occur fre
quently and often without warning. When faced with these events, the general 
expectation is that public administration will undertake firm actions limiting 
or removing the consequences of these events.

In order to work efficiently, the administrative branch must be equipped 
with laws allowing adequate and quick response at a time when the population 
may be thrust into chaos and confusion. Of equal consideration is the effec
tiveness of the administrative action. It can never disregard the rights and 
freedoms of an individual. It is the individual who empowers the government 
whereas the administration fulfils only those duties as allowed it by the popu
lation. Service pro publico bono is the only reason why the administration 
exists.

Before analysing various forms of administrative actions and their effec
tiveness, it is necessary to define the term “natural disaster.” Administrative 
actions at the time of a natural disaster are a part of so-called “administrative 
policy” that has been developed since the time of an absolute state. There is not 
just one legal definition of a natural disaster in the Polish legal acts. This in
consistency may explain the ineffective actions of the public administration.

Polish legislators find difficulty agreeing upon the clear and coherent defini
tions of terms and words, such as “natural disasters,” “calamity,” “catastrophe,” 
“industrial catastrophe.” In such case, one should demand far-reaching changes 
in particular legal acts. The best solution would be accepting a system where 
the superior term would be “catastrophe (disaster)” or “calamity” with accor
dance to the nomenclature included in the Polish legal acts issued before the 
World War II. This solution would have removed the ambiguous term 
“catastrophe” now included in the Polish penal code. Thus, natural disaster 
and accident (either naturally-occurring or man-made) would be a type of dis
aster. This solution would be the most methodically correct and would be con
sequently introduced in all the above mentioned regulations and assist in in
fluencing the coherence of the whole regulation.

Consider that the fulfilment of the above-mentioned postulate de lege fer- 
enda would inevitably lead to the necessary changes in the Polish Constitution. 
It seems impossible to alter the Constitution only for this reason. Therefore, it 
is crucial to propose the compromise, recognising that according to the positive 
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law, the term “natural disaster” differs essentially from its general meaning (in 
that it does not have to be connected with forces of nature, independent of hu
man will).

A “natural disaster” is then, an event caused by a sudden or anticipated in
cident, the cause being either human action or forces of nature threatening the 
life and wellbeing of a significant number of people, possessions on large scale, 
or the environment, with the outcome a serious disturbance in the function of 
the state. In the agreed-upon meaning, natural disaster is one of the various 
meanings of — created in a law doctrine — “a state of an elevated administrative 
emergency.” The occurrence of a natural disaster may (but not necessarily) be 
a basis for implementing the state of emergency. When the state of emergency 
is declared it leads to reconstruction and strengthening of the executive power 
and widening the limits of interference into an individual’s civil liberties, also 
the administrative legislature undergoes transformation, regarding its rules of 
organisation, funds and procedures.

First, the reorganization of a public branch, for the purpose of strengthening 
the executive branch, currently requires, reorganisation of the administrative 
branch. During a state of emergency the function of the administrative branch 
is forced into implementing a cohesive plan to protect the populace.

Secondly, with the extension of the public administration’s right to get in
volved, it is also allowed to implement new forms of action (in particular 
branches), that are impossible to undertake in a normal situation. One must 
remember that these changes are not connected with a natural disaster, but 
only with a formally declared state of emergency. Here is the essential problem.

In the absence of a legal act regarding operations of an administrative 
branch during (but not in a state) a natural disaster, there may exist strong 
temptation to declare the state of emergency even if sufficient Constitutional 
premises are not met. The above indicated infirmities of the law do not provide 
sufficient guarantee that would remove apprehension regarding possibilities of 
such actions. Since all governmental operations during the natural disaster 
state are created as address that disaster, one may easily assume that there 
may be abuses of the system. For this reason it is necessary to emphasize that 
declaring a state of emergency has no direct influence on the existence of such 
a state. The public administration must make certain that, in every given cir
cumstance, the legal actions taken are proportional to the threat. When a state 
of emergency is declared the administrative action, supported by the existence 
of such conditions is more frequent but such relation will be viewed as statistic 
only not as a substantive law.

Actions of the administrative branch during a natural disaster become the 
police actions, loosely connected to the rules of law. Most important is adminis
trative discretion. Rules that are the foundation of the administrative work are 
quite general and often contain only the authorisation act. A specific meaning 
in such a context is acquired by certain general rules that outline the limits for 
the administrative work.

The public administration possesses the most far-reaching means to deal 
with emergencies. The problem here is that the legal acts are too general; the 
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system of law guarantee is the least effective. Too often the legal ground for 
administrative actions will be a valuation rule that provides the most flexibility 
for administration. Acting upon those rules demands that the administration 
solves conflicts between protected inviolate values and sacrificed ones. This 
conflict can only be resolved in relation to a specific situation. The value de
scribed in the rule of law (and the necessity of its protection) is the condition for 
administrative actions, but at the same time sets the limits for these actions.

Another specific group of rules of law are legal warrants and prohibitions. In 
their case the way the administrative law works in altered. A jurisdiction stage 
(instantiation) is not in existence. After the decision stage is the stage of execu
tion. In the case of warrants and prohibitions, administration is obliged to as
sure that the conduct of an individual agrees with the contents of the rule of 
law.

For the full profile of the legal foundations of the administrative actions 
during a natural disaster it is necessary to also consider the problem of the 
completeness of the legal foundations for administrative actions. There has 
been for many years, in the tenet of administrative law, a dispute on the sub
ject of the character of administrative activity. In truth, it is inadmissible that 
administration should work without a legal foundation. The principle matter, 
however, is how detailed they are.

In the case of rules of law regulating the administrative actions in a time of 
natural disaster providing extra room in the decision making cannot be 
avoided. The authoritative actions of the administration in emergency must be 
based only upon a general rule of law, defining its tasks. Such liberal treatment 
of the foundations of the law for its actions is necessary, but does not have to 
lead into insubordination. The means of counteracting such insubordination 
could be enforced by the administrative court and certain general rules of ad
ministration (the principle of good administration).

The extent of administrative involvement in the individual’s rights and 
freedoms during a time of an emergency has been defined in the Polish law 
system as well as international treaty that Poland has accepted. That fact has 
a direct result for the activities of the public administration. By accepting from 
the tenet of human rights distinctive terminology (exemption, limitation, dero
gation), one should notice that their derogation occurs only in time of natural 
disaster, however, the Polish act regardless of the difficulties in defining the 
extent of the law, does not use this term.

Despite Constitutional permission to suspend a given law, the common leg
islator has restricted him/herself to limitations. Limitations result, first from 
Article 3 of the Constitution. The vital principle for the administration is the 
rule of proportionality (the remaining means of setting limits upon rights and 
freedoms are the domain of the legislator).

There appears a controversial question of the unwritten law of necessity in 
relation to a natural disaster. This particular law allows for administrative 
actions in times of need without being supported by any legal act. This part of 
consideration has a purely theoretical character, and it is impossible to indicate 
particular cases when such actions could occur. The starting point could be the 
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French tenets, formed in the 1920’s (for example legal illegality). Their authors 
allowed for the administrative actions without any legal acts to support them 
when in the highest emergency state. It seems possible to allow administrative 
actions based either upon the necessity (without any legal foundation) or the 
matter of the state or based on the general rules that describe limits and tasks 
of the administrative actions. Again, supervision of the administrative actions 
and their standards are of enormous significance.

During a time of a natural disaster the administration is organised in a spe
cial way. In such time dispersion, co-ordination and a principle of single-person 
management, as well as freely handing over the authority in proportion to the 
threat are vital. The Central government is to co-ordinate the tasks, but the 
local government executes them. The Polish legislature is not clear in this mat
ter and it does not provide a transparent picture of the administrative struc
ture. The law concerning a state of emergency is effective at such time, but it 
also regulates the administrative structure in a normal situation (mostly in 
a prevention or preparation stage). It also violates constitutional principles of 
adequate sufficiency of a single local government by means of creating undes
ignated proxies, who, at the time of natural disaster, assume the authority to 
direct the rescue, but it does not work improperly.

Upon examining the competence of particular sections of the administration 
during various natural disasters, we have come to a conclusion that particular 
legal norms, when faced with emergency, do not allow for creation of an effi
cient administrative system. For too long, there has not existed an idea for 
creating a system of a public safety. The struggle against natural disasters has 
been divided between the national system of fire and rescue unit and inade
quate or non-existent civil defence.

One basis for administrative actions during a time of natural disaster is 
a regulatory act. In the tenet of administrative law there does not exist an 
agreement upon the meaning of this term. There are act, specifying responsi
bilities without specifying the addressee. In general, these are the administra
tive acts. Considering that the Constitutional Tribunal denied any legal bind
ing power to acts other than issued according to Chapter III of the Polish Con
stitution. This means that regulatory acts are all the acts directed to a par
ticular addressee.

Such a solution is doubtful. Even the die-hard supporters of a completed re
cord that is the source of law currently in effect agree that there exist at least 
two kinds of regulations (decrees) in constitutional system that accepts purely 
executive character of its decrees. They point out that there are decrees that 
are just conclusions (decisions). Such perception of the source of legal acts cur
rently in effect leads to the termination of so-called administrative legislation 
that has existed since the 19th century. A definite closure of the record of the 
source of the legal acts now in effect would, in all truth, make it impossible for 
spreading unchecked regulations of administrative actions, but such a solution 
may not be the best.

It would seem sufficient to set a “stoppage” in the creation of a “more flexi
ble” administrative legislature in a specific legal ruling regarding each specific 
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actual case. The general public acts as well as the principles of administrative 
actions may also act as such a “stopping mechanism.” It is also important to 
remember, that in other systems of law (at least equally democratic and legal
istic) the executive government and public administration has a far more ex
tensive part in creating the legal acts than according to their privileges in the 
Polish Constitution.

Characterising particular regulatory acts issued in time of natural disaster, 
the decree of the Ministers Council declaring the states of emergency, need to 
be brought to the attention of the public. From the individual’s rights’ opinion, 
such authority should be attributed to the President of the Republic of Poland. 
In addition, it must be noted that the procedure the Polish legislators agreed 
upon to limit the rights and freedoms of the individual, is too complicated. (In 
stages, the limitations are indicated in the Constitution, specified in the act of 
a time of natural disasters, additionally detailed in the Ministers Council’s 
executive act and introduced through another regulatory or administrative 
act.)

Such a remedy is made more ill-conceived, because the state does not intro
duce the act of natural disasters, other than with three exemptions regarding 
an individual’s rights that could not have been introduced according to authori
sations provided in a “normal” situation in specific acts.

The next problem considers the necessity of revising the term “rules of or
der,” that are traditionally connected with legal acts issued upon the general 
legal authorisations. Substance must be the standard; not formality. For that 
reason, among acts of order, are those issued upon general authority, as well as 
particular authority as found in the law. Only such a procedure allows for at
tributing the correct role for the legal acts issued upon the general authority, in 
the reaction to a natural disaster. Their role is to supplement the legal system, 
not to be its foundation.

Individual administrative acts issued during a state of emergency are con
structed in a specific way. In this group of acts, those directly affecting duties 
and orders should be examined first. Some may be internal acts, as well as 
external, and in some cases even acts of supervision. The latter acts seem in
admissible because of the constitutional supervision over the activities of par
ticular local councils.

During the natural disaster state, the institution of general administrative 
conduct is transformed independent of administrative acts. In that period the 
public administration will employ the rule of an immediate execution and so- 
called action in a state of intensified need (cessation or alteration of the final 
administrative decision according to art. 161 kpa - administrative procedure 
code). Rules of special acts may also allow for administrative acts issued in 
a time of natural disaster, enacting the so-called rule of immediate execution, 
as well as, allow for oral decision or to shorten the deadline for appeals.

Among actions undertaken in a natural disaster, a direct compulsion is vi
tal. This regulation assures, to the widest extent, the effectiveness of adminis
trative actions. Critical are the non-ruling actions, assuring the necessary help 
for the natural disaster victims.
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To summarize: it is obligatory to create a law regulating the administrative 
actions during a time of natural disaster without declaring a state of emer
gency and that standardise the forms of actions originating in special acts 
(particular laws). Only the resolution of such law will allow for creation of 
a system of an effective administrative action. In this system, the state of 
emergency should be of secondary importance, and its declaration should be 
reserved for disasters of a major magnitude.

Our Polish legislature proceeds in the opposite direction. For these reasons, 
one must agree with the Constitutional Court’s view; in the democratic state it 
is unacceptable for administrative action to be instituted upon a non-lawful 
regulatory act. Its archaic form does not allow for that particular application. 
One cannot agree that the act of natural disaster fills that void.

transl. E. Lasoń



ZUSAMMENFASSUNG

Der Gegenstand der Dissertation sind gesetzmäßige Formen der Maßnah
men der öffentlichen Verwaltung während einer Naturkatastrophe. Während 
einer Naturkatastrophe erwarten wir seitens der Verwaltungsorgane entschie
dene Maßnahmen, die deren Folgen beseitigen oder begrenzen; hauptsächlich 
aus dem Grund ist dieses Thema ansprechend. Die grundsätzliche Vorausset
zung für wirksame Maßnahmen ist jedoch die Entwicklung für die Verwaltung 
der entsprechenden Rechtsinstitute. Andererseits jedoch darf die Wirksamkeit 
der Maßnahmen die Werte des demokratischen Rechtsstaates nicht verletzen - 
in erster Linie die Freiheit jedes Menschen, die übermäßig nicht eingeschränkt 
werden darf.

Am Anfang definiere ich in meiner Dissertation den Begriff „Naturkatastro
phe”. Sicherlich sind die Maßnahmen der Verwaltung während einer Naturka
tastrophe ein Teil der sogen. Verwaltungspolizei, die sich schon im Zeitalter 
des absolutistischen Staates (insbesondere in Österreich und in Deutschland) 
entwickelte. Polnisches Recht definiert diesen Begriff weder klar noch zusam
menhängend. In verschiedenen Gesetzen gelten als Naturkatastrophen ver
schiedene Ereignisse. Rücksichtlich verschiedener Definitionen von einzelnen 
Rechtsakten lässt sich schlussfolgern, dass rechtliche Bedeutung des Begriffs 
„Naturkatastrophe” von der gewöhnlichen abweicht. Rechtliche Bedeutung 
muss nicht unbedingt eine Naturkatastrophe mit dem Element in Verbindung 
stellen, das als eine von dem Willen des Menschen unabhängige Naturkraft 
erscheint. Ich nehme an, dass Naturkatastrophe eine Erscheinung ist, die 
durch ein un- oder erwartetes Ereignis infolge des Einsatzes des Menschen 
oder der Naturgewalten erkennbar wird, die das Leben und die Gesundheit 
mehrerer Personen, Vermögen in einem bedeutenden Umfang oder die Umwelt 
gefährdet, und deren Folge eine beträchtliche Störung des Funktionieren eines 
Staates ist. Erreicht eine Naturkatastrophe die erhebliche Reichweite, darf 
aufgrund der Verfassungsvorschriften der Zustand einer Naturkatastrophe 
bekanntgegeben werden. Angesichts solch eines Zustandes ändert sich die 
Struktur der öffentlichen Verwaltung. Gestärkt wird die vollziehende Gewalt. 
Zweitens darf die Verwaltung im Angesicht des Zustandes einer Naturkata
strophe in Rechte und Freiheiten der Einheit tiefer eingreifen. Es tauchen auch 
neue Formen des Einsatzes auf, wie bspw. Arbeitszwang.

Die Maßnahmen der Verwaltung in Anbetracht einer Naturkatastrophe 
sind - ähnlich den gesamten polizeilichen Einsätzen - mit den Rechtsvorschrif
ten lockerer verbunden. Eine ausgesprochen größere Rolle spielt in diesem Fall 
freies Ermessen der Verwaltungsbehörde. Paradoxerweise, in dem Bereich, wo 
die öffentliche Verwaltung über die drastischsten Mittel verfügt, ist hinsicht- 
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lieh der Allgemeinheit der Rechtsgrundlagen der Maßnahmen das System der 
Rechtsgarantien am wenigsten wirksam.

Bezüglich einer Naturkatastrophe gebiert eine äußerst strittige Frage nach 
dem ungeschriebenen Notstandsrecht. Dieses Recht lässt die Handlungen der 
Verwaltung ohne irgendwelche Rechtsgrundlage zu, die sich aus dem Notstand 
ergeben, laut dem deutschen Prinzip „Not kennt kein Gebot“.

Aus der Analyse der Zuständigkeit von bestimmten Verwaltungsorganen 
während der Naturkatastrophen verschiedener Art ist Schlussfolgerung abzu
leiten, dass bestimmte Rechtsregelungen die Bildung eines leistungsfähigen 
Verwaltungssystems während einer Naturkatastrophe hindern. Seit einigen 
Jahren fehlt es an einem Aufbaukonzept hinsichtlich des Systems der öffentli
chen Sicherheit. Die Aufgaben aus dem Bereich des Kampfes gegen Naturkata
strophen sind nämlich den inländischen Rettungs-Lösch-Einheiten zugeteilt, 
die durch Staatsfeuerwehr sowie durch den tatsächlich nicht mehr bestehen
den Zivilschutz koordiniert werden.

Eine der grundsätzlichen Formen der während einer Naturkatastrophe sei
tens der Verwaltung zu ergreifenden Maßnahmen ist juristisches Gesetz. Von 
außerordentlichem Belang ist die den Zustand der Naturkatastrophe einfüh
rende Verordnung des Ministerrates. Die Zuständigkeit für solch eine Verord
nung sollte vom dem Standpunkt der Gewährleistung der Rechte der Einheit 
aus eher dem Präsidenten der Republik Polen zustehen. Überdies ist es zu 
bemerken, dass der durch den polnischen Gesetzgeber angenommene Mecha
nismus der Einführung der Einschränkungen der Rechte und Freiheiten der 
Einheit allzu kompliziert ist (in nächstfolgenden Etappen werden die Ein
schränkungen in der Verfassung benannt, in dem Gesetz über den Zustand 
einer Naturkatastrophe präzisiert, durch die Verorodnung des Ministerrates 
nachbestimmt und durch das nächste juristische Gesetz oder den nächsten 
Verwaltungsakt eingeführt). Diese Lösung ist doppelt zweifelhaft, weil das 
Gesetz über den Zustand einer Naturkatastrophe - mit drei Ausnahmen - kei
nerlei Einschränkungen der Rechte der Einheit einführt, die aufgrund der Er
mächtigungen von Sondergesetzen in einer „normalen“ Situation nicht einge
führt werden könnten.

Eine spezifische Konstruktion besitzen auch individuelle während einer Na
turkatastrophe erlassene Verwaltungsakte. In dieser Gruppe sind vor allem 
Akte des direkt verpflichtenden Charakters hervorzuheben, sowie Anweisun
gen, die sowohl als interne als auch externe, und in manchen Fällen selbst als 
Aufsichtsakte gelten können.

Unabhängig von den einzelnen Arten der Verwaltungsakte während einer 
Naturkatastrophe kommt es zur Umwandlung des Rechtsinstituts des allge
meinen Verwaltungsverfahrens. Unter diesen Umständen wird die öffentliche 
Verwaltung zur Androhung der sofortigen Vollstreckbarkeit und zu sogen. 
Maßnahmen in erhöhtem Notstand (Aufhebung oder Änderung eines endgülti
gen Verwaltungsbeschlusses laut Art. 161 der Verwaltungsverfahrensordnung 
[art. 161 kpa]) besonders häufig greifen.

Unter den tatsächlichen während einer Naturkatastrophe zu ergreifenden 
Maßnahmen spielt vor allem der unmittelbare Zwang eine bedeutende Rolle. 
Dieses Rechtsinstitut sichert die Wirksamkeit der Maßnahmen der öffentlichen 
Verwaltung in dem größten Umfang. Wesentlich sind auch nicht befehlende 
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Maßnahmen, die den Opfern der Naturkatastrophen unentbehrliche Hilfe zu 
sichern haben.

Zusammenfassend ist es festzustellen, dass ein Gesetz erarbeitet werden 
sollte, das den Einsatz der Verwaltung regeln würde - angesichts einer Natur
katastrophe, falls die Bekanntmachung eines Ausnahmezustandes unbegrün
det ist, und das die Formen der sich aus den Sondergesetzen ergebenden Maß
nahmen vereinheitlichen würde. Das Verabschieden ausschließlich eines sol
chen Gesetzes erlaubt, ein wirksames System der Maßnahmen seitens der öf
fentlichen Verwaltung zu bilden. In solch einem System sollte der Ausnahme
zustand eine Marginalbedeutung haben, und dessen Einführung sollte für Na
turkatastrophen riesigen Umfangs zutreffen. Polnische Gesetzgebung schlägt 
die entgegengesetzte Richtung ein.
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