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dr Paweł Bała

Kwestia stanów nadzwyczajnych stanowi wspólny przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, 
nauk prawnych i nauk politycznych. Ustrojodawca poświęcił rozdział XI Konstytucji RP z 1997 r.1 tej 
problematyce, decydując się na jurydyzację stanów nadzwyczajnych na poziomie Ustawy zasadniczej. 
Konstytucja RP z 1997 r. wskazuje expressis verbis w rozdziale XI trzy stany nadzwyczajne: stan wojenny, 
stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej (odpowiednio art. 229, 230 i 232).

1. Regulacje ogólne stanów nadzwyczajnych w Konstytucji RP

Stany nadzwyczajne wprowadza się w przypadkach nagłych, poważnych zagrożeń dla bytu 
państwowego, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a także wystąpieniu klęsk żywiołowych, 
awarii technicznych etc. Przez pojęcie stanu nadzwyczajnego rozumieć należy anormalną sytuację 
w funkcjonowaniu państwa; sytuację szczególnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania 
aparatu państwowego, dla likwidacji której zwykłe (konwencjonalne) konstytucyjne środki pozostające 
w gestii kompetentnych władz są niewystarczające. Stany nadzwyczajne jako instytucje prawne zakładają 
odstępstwo od konwencjonalnego funkcjonowania systemu prawa na rzecz szczególnego reżimu. Stany, 
o których mowa, oznaczają odstąpienie od konstytucyjnego systemu sprawowania władzy; oprócz 
ograniczeń lub nawet zawieszenia praw podstawowych jednostek, przewidują zmianę w systemie 
sprawowania władzy, mającą zwykle na celu maksymalizację efektywności działań tejże władzy, 
uproszczenie i przyśpieszenie procedur decyzyjnych, przy ograniczeniu, a nawet wykluczeniu systemów 
kontroli działań administracji typowych dla normalnego funkcjonowania państwa. 

Kwestią kluczową dla wyjaśnienia, czym są stany nadzwyczajne, jest zdefiniowanie pojęcia „szczególnych 
zagrożeń”, uzasadniających wprowadzenie stanów o których mowa. Sytuacja, w której zwykłe 
konstytucyjne środki będą niewystarczające, oznaczać powinna wyjątkowość wyzwań, którym nie są 
w stanie sprostać konwencjonalne środki sprawdzające się w sytuacji braku tych zagrożeń. Zagrożenia, 
o których mowa, winny mieć charakter obiektywny, tj. nie opierać się jedynie na subiektywnym odczuciu 
czy ocenie podmiotów odpowiedzialnych za zaprowadzenie tych stanów. Zwracano uwagę na fakt, że 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczące tej kwestii cechuje 
rozszerzająca wykładnia zawieszania praw człowieka, „przychylna” państwom2. 

Szczególna moc prawna ustawy zasadniczej powoduje przyznanie jej najwyższego miejsca 
w zhierarchizowanym systemie aktów prawa stanowionego. Najwyższa moc prawna tego aktu powoduje, 
że wszystkie inne akty prawne muszą być z nim zgodne (niesprzeczne - negatywny aspekt nadrzędności 
konstytucji), ale także i spójne, tj. ich treść jest zdeterminowana w ten sposób, że powinny najpełniej 
oddawać treść i sens norm konstytucyjnych (pozytywny aspekt nadrzędności konstytucji)3. Konstytucja 
wreszcie musi być stosowana przez adresatów norm, które zawiera, a to znaczy, że działania tychże 

1  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum 
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

2  K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 251-252. 

3  L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2010, s. 38–39. Por. D. Dudek, Konstytucja RP a zaniechanie ustawodawcze, w: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 67–69 i n.
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podmiotów – na czele z organami władzy publicznej – nie mogą stać w sprzeczności z tymi normami, 
ale - w przypadku organów władzy publicznej - należy mówić o obowiązku konkretyzowania norm 
konstytucyjnych w prawodawstwie i działaniach faktycznych. 

Konstytucja RP ramowo reguluje tryb wprowadzenia tych stanów, cel, przesłanki zaprowadzenia, zakres 
terytorialny, maksymalny czas obowiązywania, granice zastosowanych środków nadzwyczajnych. 
Jednocześnie czyni to w sposób precyzyjny, unikając niejasnych (nieostrych) deklaracji i postanowień, 
co można przypisać innym jej fragmentom. Stany nadzwyczajne prawodawca oparł więc o zasady 
wyjątkowości, legalności, proporcjonalności, celowości, ochrony podstaw systemu prawa i ochrony 
systemu organów przedstawicielach4. Precyzyjnie – jak na standard ustawy zasadniczej, której z zasady 
szkodzi nadmierna kazuistyka - definiuje tryby i przesłanki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, 
w znacznym stopniu eliminując możliwość arbitralnego rozstrzygania o tych kwestiach przez organy 
władzy publicznej. 

2. Konstytucyjne dyrektywy wprowadzenia stanów 
nadzwyczajnych

Ustrojodawca wskazał expressis verbis dwie generalne dyrektywy obowiązujące przy wprowadzeniu 
i trwaniu stanów nadzwyczajnych. Działania przedsięwzięte przez władze publiczne w okresie trwania 
stanu nadzwyczajnego winny odpowiadać stopniowi zagrożenia, a ich głównym celem powinno być 
przywrócenie normalnego funkcjonowania struktury państwa poprzez likwidację przyczyn, jakie 
warunkowały wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Warto przytoczyć brzmienie normy art. 228 ust. 
5 Konstytucji RP w całości: „Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą 
odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego 
funkcjonowania państwa”. Zauważmy, że wyeksponowano konieczność jak najszybszego przywrócenia 
normalnego funkcjonowania państwa (zasada celowości), pomijając konieczność zaniechania ograniczeń 
w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela, które zwykle wynikają z wprowadzenia stanów 
nadzwyczajnych. Powodowało to, że niektórzy przedstawiciele nauki formułowali zarzut „etatyzmu” 
wobec takiej regulacji5. Jeżeli jednak przyjąć, że to państwo gwarantuje ochronę praw i wolności 
człowieka i obywatela, to jednak jest w tym pewna logika: możliwie szybkie przywrócenie normalnego 
funkcjonowania państwa automatycznie pociągać będzie za sobą należytą ochronę praw i wolności, 
o których mowa. 

Zasada proporcjonalności, jak wskazuje doktryna, odnosi się do:

a. Prezydenta RP i Rady Ministrów podczas procesu wprowadzania stanów nadzwyczajnych,

4  K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005, s. 15. 

5  T. Jasudowicz, Granice korzystania z praw człowieka – rozwiązania Konstytucji RP na tle standardów europejskich, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 1999, s. 65. 
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b. Do wszystkich organów władzy publicznej w trakcie trwania tych stanów,

c. Do organów rozpatrujących kwestię odpowiedzialności wobec podmiotów, które były odpowiedzialne 
za wprowadzenie tych stanów,

d. Wobec Trybunału Konstytucyjnego podczas badania zgodności aktów prawnych dotyczących stanów 
nadzwyczajnych6. 

Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że zasada ta odnosi się do wszelkich działań organów związanych 
z kwestią wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i podjętymi w związku z tym działaniami faktycznymi 
i prawnymi7. 

3.  Wpływ stanów nadzwyczajnych na funkcjonowanie państwa 
oraz limitację praw i wolności człowieka i obywatela

Podstawą regulacji stanu nadzwyczajnego może być tylko ustawa, a właściwą formą wprowadzenia - 
rozporządzenie (art. 228 ust. 2), które – co zupełnie zrozumiałe – podlega promulgacji w Dzienniku Ustaw. 
Na konieczność uchwalenia ustaw regulujących stany nadzwyczajne, normujących sytuacje szczególnych 
zagrożeń, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wskazał m.in. Trybunał 
Konstytucyjny8.

Ustrojodawca wskazał dwa główne pola, na które szczególny wpływ wywiera ogłoszenie stanu 
wyjątkowego – funkcjonowanie aparatu państwa i zakres ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności 
jednostek. Konstytucja RP reguluje te kwestie ramowo, pozostawiając rozwinięcie norm konstytucyjnych 
aktom prawnym niższego rzędu – w pierwszej kolejności ustawom. Przypomnieć należy raz jeszcze zasadę, 
iż działania podejmowane przez kompetentne władze po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego - który 
jest traktowany jako stan przejściowy, temporalny - muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia, a ich celem 
jest możliwie najszybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa.

Konstytucja RP wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu w pierwszej kolejności władzy ustawodawczej, 
czyli zgodnie z normą art. 10 Konstytucji RP, Sejmu i Senatu, a to poprzez:

a. Ograniczenia w zakresie funkcji ustrojodawczej i ustawodawczej; zgodnie z art. 228 ust. 6 w okresie 
stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja RP, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu 
i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy 
o stanach nadzwyczajnych,

6  K. Prokop, Stany…, s. 31.

7  Por. K. Działocha, Komentarz do art. 229, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 11. 

8  Np. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2001 r., S 1/01.
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b. Zmianę czasu trwania kadencji izb. Kadencje Sejmu i Senatu nie mogą w tym okresie zostać skrócone 
i nie mogą się zakończyć, co oznacza obligatoryjną konieczność wydłużenia kadencji (por. art. 228 ust. 6 
i 7). 

W okresie 90 dni od zakończenia stanu nadzwyczajnego nie istnieje prawna możliwość przeprowadzenia 
referendum ogólnokrajowego, wyborów do Sejmu i Senatu, na urząd Prezydenta RP i samorządowych. 
Konstytucja RP dopuszcza przeprowadzenie wyborów samorządowych tylko na obszarach, na których nie 
był wprowadzony stan nadzwyczajny (art. 227 ust. 7).

Drugą szczególną cechą stanów nadzwyczajnych, obok wpływu na funkcjonowanie aparatu państwa, jest 
czasowe ograniczenie praw i wolności człowieka i obywatela9. Ograniczenie zakresu ochrony wolności 
i praw jednostki to kwestia niezwykle istotna, dlatego Konstytucja RP organom władzy publicznej 
zostawia tylko ograniczoną swobodę w określaniu, jakie wolności i prawa mogą podlegać ograniczeniom. 
Ustrojodawca w art. 233 ust. 1 wskazał enumeratywnie katalog praw i wolności człowieka i obywatela, 
który nie może podlegać ograniczeniom (a więc wolności i prawa niewymienione w tym katalogu mogą 
być ograniczone). Będą to wolności i prawa określone w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 
(obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 
(ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie 
i religia) i inne. Jednocześnie w ust. 2 wskazano, że niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw 
człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia 
społecznego, urodzenia oraz majątku (klauzula antydyskryminacyjna). Zapewne zamysłem prawodawcy 
było to, że takie ograniczenia nie mają logicznego związku z  efektywnym przezwyciężeniem „szczególnych 
zagrożeń” dla funkcjonowania państwa, a jednocześnie godziłyby w aksjologiczny fundament ustroju, 
jakim jest zasada równości wobec prawa czy ochrona godności człowieka. Szczegóły dotyczące 
ograniczeń, o których mowa, reguluje ustawa; ustawa taka może ograniczyć wolności i prawa tylko 
spoza katalogu enumeratywnie wyszczególnionych praw i wolności, stanowiących niejako „esencję” 
wszelkich praw i wolności. Domniemywać należy, że to rozporządzenie o wprowadzeniu odpowiedniego 
stanu nadzwyczajnego winno regulować ograniczenia ochrony praw i wolności w zakresie delegacji 
konstytucyjnej i ustawowej10. Stan nadzwyczajny wprowadzany jest w drodze rozporządzenia, zatem 
rozporządzenie takie winno precyzyjnie wskazywać, które z wolności i praw człowieka i obywatela mogą 
zostać ograniczone w czasie trwania stanu nadzwyczajnego. Konstytucja RP nie dopuszcza (art. 228 ust. 
6 i 7), by w okresie stanu nadzwyczajnego mogły być zmieniane regulacje prawne odnoszące się do 
sytuacji jednostki. Stąd wynika też zakaz zmiany ustawy zasadniczej oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych. 
Jednocześnie, podniósł W. Skrzydło, ustrojodawca do minimum zawęził uprawnienia Prezydenta RP 
w zakresie ustawodawstwa delegowanego, gdyż w istocie materia rozporządzeń z mocą ustawy może 
dotyczyć wyłącznie spraw nieuregulowanych w ustawie o stanie wojennym11. 

W analizowanym przypadku to na Radzie Ministrów w pierwszej kolejności spoczywał obowiązek 

9  Zob. J. Filaber, Zarządzanie kryzysowe a prawa i wolności człowieka – wybrane uwagi, w: Prawa człowieka. Idea, instytucje, krytyka, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, „Studia 
Erasmiana Wratislaviensia”, z. IV, Wrocław 2010, s. 249 i n. 

10  Por. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 1998, s. 249.

11  W. Skrzydło, Konstytucja…, s. 249; W. Skrzydło,  Ustawodawstwo delegowane w polskim prawie konstytucyjnym, w: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia 
i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 278.
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wniesienia w ramach inicjatywy ustawodawczej projektów ustaw umożliwiających wprowadzenie 
w życie stanów nadzwyczajnych. Przekonanie takie wynika z treści art. 236 ust. 112, także art. 146 ust. 
1 i 213 Konstytucji RP, konstrukcji rady ministrów w systemie parlamentarno-gabinetowym, wreszcie 
faktu dysponowania fachowym zapleczem, pozwalającym na prawidłowe wykonanie dyspozycji ustawy 
zasadniczej. Nie należy jednak czytać normy zawartej w art. 236 ust. 1 Konstytucji RP w ten sposób, 
że Radzie Ministrów przysługuje wyłączna kompetencja występowania z inicjatywą ustawodawczą 
we wskazanej tam materii. Intencją ustrojodawcy było raczej wskazanie podmiotu, który zobowiązany 
byłby podjąć się takich zabiegów w sytuacji, gdyby żaden z innych podmiotów dysponujących  prawem 
inicjatywy ustawodawczej14 nie podjął się stosownych działań. 

Ustrojodawca wprowadził możliwość – „ustawa może określić podstawy, zakres i tryb…” - wyrównywania 
strat majątkowych wynikających z ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie 
obowiązywania stanu nadzwyczajnego (art. 228 ust. 4). 

Uznając szczególną wagę materii, jaką reguluje rozporządzenie wprowadzające stan nadzwyczajny, 
ustrojodawca w art. 228 ust. 2 zastrzegł, że ten akt normatywny podlega dodatkowemu podaniu do 
publicznej wiadomości. W tym ujęciu termin „dodatkowy” rozumieć należy jako „rozszerzony” („coś 
ponad”) tryb konwencjonalny ogłaszania aktów prawnych. Właściwe organy władzy publicznej, opierając 
się o to postanowienie Konstytucji i ustaw, winny dokonać tej czynności w sposób możliwie dostępny dla 
możliwie szerokiego grona odbiorców15.

Jak należy odczytać konstytucyjny katalog stanów nadzwyczajnych? Czy prawidłowa jest konstatacja, że 
ustrojodawca wskazał na te trzy stany i tylko trzy stany nadzwyczajne, poświęcając tym instytucjom aż 
rozdział w Ustawie zasadniczej, gdyż wykluczył apriorycznie istnienie innych stanów «zbliżonych», czyli 
wykazujących właściwości prawne, o jakich mowa w art. 228, ale nie zawierających się w konstytucyjnym 
katalogu? W mojej ocenie należy odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, inna odpowiedź nie mieściłaby 
się w logice na jakiej oparta jest ustawa zasadnicza. 

Istnieją różne teoretyczne wyjaśnienia podstaw i celów stanu nadzwyczajnego. Najbardziej pierwotne 
z nich nawiązują do teorii tzw. konieczności państwowej, która legitymizuje działania władzy 
publicznej (ewentualnie wyłącza bezprawność działania piastunów tej władzy) w próżni prawnej lub 
nawet z naruszeniem obowiązującego prawa w celu odparcia zagrożenia publicznego. Lapidarnym 

12  „W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji”.

13  „1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego”.

14  Por. art. 118 Konstytucji RP, gdzie czytamy: „Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów”, i 2: „Inicjatywa 
ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa”. Por. M. 
Laskowska, Dostosowanie prawa do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2010, s. 217–220. 

15  Postanowienie ustawowe rozwija normę konstytucyjną. I tak np. w art. 5 ust. 3 ustawy o stanie klęski żywiołowej czytamy: „Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, 
ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia właściwego wojewody przez rozplakatowanie 
w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze.

4. Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości 
rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, przekazanego im przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę redakcji lub nadawcy”. 

Na ostatnią kategorię osób ustawodawca nałożył normą zawartą w art. 26 ustawy obowiązek nieodpłatnego rozpowszechniania komunikatów i decyzji organów prowadzących 
akcję ratowniczą - Ustawa z dn. 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,  Dz.U. 2017, poz. 1897, tekst jedn. Analogiczne postanowienia znajdujemy w art. 4 ust. 3 
i art. 5 Ustawy z dn. 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1301 oraz art. 4 ust. 3 i art. 6 Ustawy z dn. 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. 2002, nr 113, poz. 985.
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podsumowaniem takiej praktyki jest konstatacja, że konieczność państwowa nie znosi żadnych ograniczeń, 
w tym ograniczeń normatywnych. Teoria konieczności państwowej została zarzucona we współczesnych 
państwach demokratycznych, urzeczywistniających postulat rządów prawa. Stany nadzwyczajne są 
obecnie poddawane jurydyzacji – nierzadko mają status konstytucyjny – i stanowią trwały i niezbywalny 
element ustroju politycznego państwa. Konstytucjonalizacja stanów nadzwyczajnych w polskiej Ustawie 
zasadniczej prowadzić powinna do wniosku, że pozakonstytucyjna regulacja stanu wypełniającego 
znamiona „konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego”, jest zabroniona. W tym miejscu nie będziemy 
roztrząsać praktyki legislacyjnej w ramach tzw. „ustawodawstwa antycovidowskiego”, które wykreowało 
pozakonstytucyjny „stan nadzwyczajny”.

Katalog konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych jest zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne, co 
jest równoznaczne z zakazem ustanawiania w drodze ustawowej innych stanów nadzwyczajnych niż 
wymienione w rozdziale IX Konstytucji RP i decydująca tutaj będzie nie tyle intytulacja określonego 
stanu, co jego właściwości. Możemy taką konstrukcję potraktować jako pewnego rodzaju „bezpiecznik 
konstytucyjny” dla stanów niosących z sobą tak silne zagrożenie praw i wolności człowieka i obywatela, 
które stanowią rdzeń demokratycznego państwa prawnego. Słusznie w przeszłości wskazywał Trybunał 
Konstytucyjny, iż np. regulacje ustawowe dot. sytuacji kryzysowych nie mogą nabierać cech właściwych 
stanom nadzwyczajnym: „analizowana definicja zawiera element negatywny, tzn. sytuacja kryzysowa nie 
może być utożsamiana ze stanami nadzwyczajnymi, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji RP. 
Ustawa zasadnicza zawiera zamknięty katalog stanów nadzwyczajnych, ustanawiając tym samym zakaz 
wprowadzania na drodze ustawowej innych stanów nadzwyczajnych”16, przy czym regulacje ustawowe 
nie mogą naruszać, ale także prowadzić do „obchodzenia”, regulacji konstytucyjnych. Tyle teoria prawa.

4. Finanse państwa

Konstytucja RP z 1997 r. poświęciła rozdział X finansom publicznym. I tak w Ustawie zasadniczej 
uregulowano:

1. podstawy ustroju ekonomicznego państwa (art. 216);

2. zastrzeżenie ustawowej formy nakładania danin publicznych, umorzeń i ulg (art. 217);

3. regulacje dotyczące ustawy budżetowej (art. 219, 221 - 226);

4. regulacje dotyczące deficytu budżetowego (art. 220);

5. podstawy ustroju i cele Narodowego Banku Polskiego (art. 227).

16  Wyrok TK z 21 kwietnia 2009 r., K 50/07; vide wyrok TK z 26 maja 1998 r., K. 17/98 i wyrok TK z dnia 3 lipca 2012 r., K 22/09.
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Ustawa zasadnicza formułuje pojęcie finansów publicznych i publicznej działalności finansowej jako 
gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych na cele publiczne. Ta kategoria finansów publicznych 
obejmuje swym zasięgiem zarówno finanse państwa, jak i finanse innych organów władzy publicznej - 
przede wszystkim finanse jednostek samorządu terytorialnego. Zostaje ona rozszerzona o dysponowanie 
majątkiem państwowym w postaci nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, udziałów lub akcji 
oraz emisji papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne państwowe 
osoby prawne, o ustanowienie monopolu państwowego, o zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji 
i poręczeń finansowych przez państwo17.

Gospodarka odgrywa niebagatelną rolę w funkcjonowaniu struktury państwowej - administracja państwa 
zależy przecież od gospodarki, która wytwarza dobra, będące znów podstawą funkcjonowania państwa 
w ujęciu ekonomicznym. Ustrojodawca tworząc kompleks norm zawartych w rozdziale X Konstytucji 
RP wprowadził techniczne zasady ekonomicznego funkcjonowania aparatu państwa. Dostrzegalne 
przy tym jest zaakcentowanie roli ustawy w polityce ekonomiczno - fiskalnej państwa - ustrojodawca 
przesądził w sposób arbitralny, że cała ta sfera życia podlega regulacjom ustawowym. Podkreślić należy 
również troskę prawodawcy o wskazanie granic dla zaciągania pożyczek, udzielania gwarancji i poręczeń 
finansowych. W tej dziedzinie Konstytucja RP wprowadziła zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania 
gwarancji i poręczeń finansowych, gdyby ich wysokość miała przekraczać 3/5 wartości rocznego produktu 
krajowego brutto. Regulacja taka nie jest bynajmniej czymś oczywistym na gruncie materii regulowanej 
przez ustawę zasadniczą. Troską ustrojodawcy było więc stworzenie mechanizmu konstytucyjnego dla 
przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu państwa, co zagraża bezpieczeństwu państwa i w sferze 
suwerenności i w sferze realizacji jego zadań, a także może ograniczyć lub nawet uniemożliwić realizację 
części konstytycyjnych praw człowieka i obywatela. Być może również zaważyły ekonomiczne 
doświadczenia schyłkowego okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

5. Ekonomia a bezpieczeństwo państwa – stan wyższej 
konieczności gospodarczej

W tym miejscu zauważyć należy, że Konstytucja RP z 1997 r. nie przewidziała odrębnego stanu 
nadzwyczajnego, którego wprowadzenie uzasadnione byłoby kryzysem o charakterze ekonomicznym18, 
który pozwoliłby np. zawieszać lub radykalnie limitować wydatki socjalne państwa. Zauważmy również, 
że enumeratywne wymienienie stanów nadzwyczajnych w ustawie zasadnicznej nie jest modelem 
bezdyskusyjnym i jako takie może podlegać zmianom w trybie nowelizacji Konstytucji RP. Normy rozdziału 
XI Konstytucji RP nie znają stanu nadzwyczajnego, będącego efektem zagrożenia państwa z powodu 
kryzysu ekonomicznego lub finansowego, choć próbowano, niestety nieskutecznie, zawrzeć i te przesłanki 
w przepisie konstytucyjnym w trakcie prac nad obowiązującą ustawą zasadniczą. Obecny stan zagrożenia 
epidemicznego determinuje jednak potężne trudności dla gospodarki narodowej. Dzisiaj nikt przekonująco 

17  M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014 (lex).

18  Por. S. Sagan, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 243; K. Działocha, Komentarz do art. 228, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 4–5.
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nie potrafi wskazać, jakie skutki dla wzrostu gospodarczego i finansów publicznych będzie miał obecny 
kryzys ekonomiczny. Mowa jest o pierwszej od 1991 r. recesji, czyli spadku produktu krajowego brutto. 

Państwo jako struktura i pewna rzeczywistość społeczno-polityczna ma dwa cele: przede wszystkim 
egoistyczny - troska o swoje wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo, i „altruistyczny” - troskę 
o cielesny i duchowy dobrobyt obywateli. W sytuacji ostrego kryzysu ekonomicznego państwo musi 
w pierwszej kolejności zapewnić funkcjonowanie swojego aparatu w najbardziej podstawowych aspektach 
funkcjonowania struktury państwowej. 

Konstytucja RP wprowadziła bardzo szeroki19 katalog praw socjalnych, tzn. takich, które co do zasady 
zakładają pozytywne działania ze strony państwa celem ich realizacji. Rozwiązania w kwestii praw 
socjalnych przyjęte w Konstytucji RP i jej projektach oparto o inspiracje pochodzące z niemieckiej myśli 
ustrojowej, podejścia neoliberalnego, także wzorców iberyjskich20. Zależność realizacji praw socjalnych od 
uwarunkowań ekonomicznych i koniunktury gospodarczej państwa usprawiedliwiła pogląd podważający 
konieczność uregulowania tej kwestii na drodze norm konstytucyjnych i zapewnienia konkretnych praw 
i wolności socjalnych w szerokim rozumieniu tego pojęcia tylko na drodze ustawowej21. Truizmem jest 
stwierdzenie, że wydatki ponoszone przez budżet państwa m.in. na realizację pozytywnych świadczeń 
realizujących prawa socjalne, wymagają należytego finansowania z środków publicznych22. Świadczenia 
pozytywne wymagają zabezpieczenia środków finansowych z budżetu państwa; ochrona praw 
negatywnych również wymaga opłacenia aparatu państwa, który stoi na straży tych praw. Stan wyższej 
konieczności ekonomicznej oznacza m.in. niemożność realizacji tych praw w zakresie, a to z powodu 
sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie gospodarki narodowej. Zauważyć 
należy, co ma szczególne znaczenie w realizacji świadczeń socjalnych, że kryzys ekonomiczny w myśl 
postanowień Konstytucji RP z 1997 r. raczej nie uzasadnia zawieszenia praw i wolności w ramach stanów 
nadzwyczajnych. Jest to pewnego rodzaju paradoks: na gruncie przepisów Konstytucji szersze możliwości 
ograniczenia wolności gospodarczej, prawa własności i praw socjalnych, ściśle związanych z sytuacją 
gospodarczą, dają stany nadzwyczajne wprowadzone z przyczyn pozaekonomicznych23. 

Pewnego rodzaju rysu stanu nadzwyczajnego opisanego powyżej doszukać się możemy w dyspozycji 
art. 216 ust. 5 Konstytucji RP o brzmieniu: „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji 
i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości 
rocznego produktu krajowego brutto”. Wartością chronioną przez komentowaną normę jest równowaga 
ekonomiczno-finansowa państwa. Norma art. 216 ust. 5 Konstytucji RP ustanawia bowiem zakaz 
zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy 
dług publiczny przekroczyłby 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Z woli ustrojodawcy 

19  R. Graczyk, Konstytucja dla Polski. Tradycje, spory, doświadczenia, Kraków 1997, s. 159.

20  P. Policastro, Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Polski przykład, Lublin 2002, s. 403. Współczesne ustawy zasadnicze w swej treści odniosły 
się, obok praw uznanych za tzw. klasyczne (osobiste i polityczne), także w różnym stopniu i charakterze do praw o charakterze ekonomicznym, społecznym i kulturalnym. 
Prawa socjalno-kulturalne służyć więc mają zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, przyznaniu, choćby w minimalnym zakresie, uprawnień do wartości materialnych 
i duchowych. Por. J. Galtung, Menschenrechte – anders gesehen, Frankfurt a. M 1994, s. 164.

21  Por. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2002, s. 204. Por. C. Sunstein, Against positive rights. Why social and 
economic rights don’t belong in the constitutions of post-communist Europe, „East European Constitution Review” 1993, nr 1.

22  Por. S. Holmes, C. Sunstein, Koszt praw. Dlaczego wolność zależy od podatków, Warszawa 2003, s. 27–59. 

23  Por. M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, s. 168 i n.; K. Działocha, Komentarz do art. 228…, s. 4.
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maksymalna dopuszczalna relacja długu publicznego do PKB wynosi więc 60%. Celem tej regulacji 
konstytucyjnej jest przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu państwa, zapobiegające powiększaniu 
się deficytu w kolejnych latach budżetowych i zwiększające gospodarczą wiarygodność Polski24. Deficyt 
budżetowy należy definiować jako nadwyżkę wydatków budżetu państwa nad dochodami. Ustanowiony 
zakaz adresowany jest do władz publicznych władnych zaciągać pożyczki lub udzielać gwarancji 
i poręczeń, w szczególności do Rady Ministrów i Narodowego Banku Polskiego, a pośrednio do Sejmu 
u Senatu. Postanowienie to jest, jak już podkreślono, „istotnym novum” Konstytucji RP w perspektywie 
historycznego dorobku polskiego konstytucjonalizmu25. Prawodawca konstytucyjny wprowadził zakaz 
zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finansowych. Taka norma motywowana była troską 
o finanse publiczne, przeciwdziałaniem zadłużenia państwa ponad wskazany próg, który został uznany jako 
zagrażający stabilności gospodarki narodowej, a w konsekwencji bezpieczeństwu państwa. Dodać należy 
jeszcze, że sposób obliczania długu publicznego, w tym ustalanie jego elementów składowych, stanowi 
bezwzględnie materię ustawową.

Deficytowa metoda finansowania wydatków publicznych – przy szeroko zakrojonej redystrybucji bogactwa 
za pomocą metod administracyjnych – cechuje dzisiejsze funkcjonowanie państw i społeczeństw 
europejskich, stanowiąc naczelną zasadę funkcjonowania ich gospodarek narodowych. Powstaje 
pytanie – jakże aktualne w kontekście obecnego kryzysu właściwie wszystkich gospodarek europejskich 
– jakie skutki praktyczne wywoła przekroczenie konstytucyjnej bariery zadłużenia publicznego? 
Deficyt budżetowy jest immanentną cechą rzeczywistości znakomitej większości budżetów państw 
europejskich, w tym i Rzeczypospolitej Polskiej. Rezygnacja z deficytowego finansowania wydatków 
sektora publicznych, którą wymusiłby przepis rangi konstytucyjnej po przekroczeniu wskazanego pułapu 
zadłużenia publicznego, oznaczałaby konieczność zbilansowania wydatków publicznych z dochodami, 
a więc znaczącego ograniczenia wydatków w stosunku do sytuacji obecnej. Rzeczą oczywistą jest, że 
konsumpcja społeczna, także działania administracji publicznej czy inwestycje publiczne, musiałby zostać 
bardzo mocno ograniczone. Takie funkcjonowanie państwa ocenić należy jako anormalne, porównując do 
sytuacji obecnej. Byłby to więc pewien bardzo szczególny rodzaj „nienazwanego” stanu nadzwyczajnego, 
wprowadzonego drogą ustawy budżetowej/ prowizorium budżetowego, gdzie wydatki zostałyby 
zbilansowane z przychodami, a intensywność oddziaływania na funkcjonowanie państwa, społeczeństwa, 
jednostek, byłaby porównywalna ze stanami nadzwyczajnymi wyszczególnionymi w rozdziale XI 
Konstytucji RP. 

Stan wyższej konieczności gospodarczej powinien uzasadniać wprowadzenie stanów nadzwyczajnych i źle 
się stało, że nie znalazło to wyrazu w Konstytucji RP. Pozwoliłoby to w okresie kryzysów ekonomicznych 
np. na szybkie ograniczenie wydatków na konsumpcję społeczną, co ułatwiałoby uporanie się z poważnymi 
gospodarczymi czy finansowymi zagrożeniami.

24  M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej...

25  H. Zięba-Załucka, Głos w dyskusji, w: System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa 
Konstytucyjnego. Nałęczów 1-3 czerwca 2000, Lublin 2000, s. 106.
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Podsumowanie:

Obecnie obowiązująca Konstytucja RP poświęca stosunkowo dużo miejsca regulacji dotyczących stanów 
nadzwyczajnych, a także stanów zbliżonych do nadzwyczajnych (np. stan wojny, o którym mowa w art. 116, 
czy stan „równowagi budżetowej”, a więc zaniechania deficytowego finansowania wydatków publicznych); 
zawiera również szereg regulacji kształtujących podstawy ustroju gospodarczego państwa. Mimo pewnych 
zastrzeżeń co ostatecznego kształtu niektórych norm, wyrazić należy aprobatę dla regulacji tej materii, 
jakiej dokonał polski ustrojodawca, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmu «bezpiecznika» 
w postaci konstytucyjnego progu zaciągania zobowiązań przez państwo. Jednocześnie oceniam, że 
mankamentem ustawy zasadniczej jest pominięcie możliwości wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 
z przyczyn stricte ekonomiczno - finansowych, pozwalającego na szybką racjonalizację wydatków 
publicznych, m.in. na konsumpcję społeczną. 
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