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SPOSÓB I CELOWOŚĆ DEFINIOWANIA POJ ĘCIA  
„SYTUACJI KRYZYSOWEJ” JAKO POJ ĘCIA NIEOSTREGO 

 
 
 
 

Referat stanowi próbę odpowiedzi na kilka pytań dotyczących celowości oraz sposobu de-
finiowania pojęcia „sytuacji kryzysowej”. Wszystkie postawione w pracy pytania oraz odpowiedzi  
poparte są rozwaŜaniami w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.04.2009 
r.1 Na podstawie tego wyroku z dniem 01.05.2010 r. art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 
uznany jako niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, miał utracić moc. Ustawodawca jednak z dniem 
19.09.2009 r. zmienił art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w związku z czym nastąpiło wyko-
nanie wyroku TK, którego celem było wyeliminowanie z obrotu prawnego definicji niekonstytu-
cyjnej. W pracy następuje próba odpowiedzi na pytanie, czy „sytuacja kryzysowa” jest na tyle 
pojęciem niedookreślonym, Ŝe wymaga skonkretyzowania zakresu znaczeniowego w formie defini-
cji legalnej. W opracowaniu prowadzone są rozwaŜania na temat, jakie argumenty przemawiają 
za celowością i sposobem występowania definicji „sytuacji kryzysowej” w obrocie prawnym oraz 
w jakim zakresie zmieniono niekonstytucyjną definicję „sytuacji kryzysowej” 
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1. POJĘCIE „SYTUACJI KRYZYSOWEJ” JAKO DEFINICJI LEGALNEJ 

Na wstępie rozwaŜań o definicji sytuacji kryzysowej warto poczynić kilka uwag 
na temat istoty definicji legalnej oraz pojęcia nieostrego. Uwagi te są niezbędne do okre-
ślenia kształtu definicji „sytuacji kryzysowej” z jednej strony będącej definicją legalną,     
z drugiej zaś zawierającą w swoim zakresie znaczeniowym szereg zwrotów niedookre-
ślonych bądź szacunkowych.   

W odniesieniu do samego terminu definicji legalnej, trzeba zaznaczyć, Ŝe podsta-
wową ich funkcją w tekście prawnym jest wymuszenie przyjmowania określonego zna-
czenia danego terminu albo w kontekście konkretnego aktu prawnego, albo w kontekście 
dziedziny unormowanej wieloma aktami prawnymi. Formułowanie definicji legalnych 
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1  Wyrok TK, z 21.04.2009 r. syg. TK 50/07, ogłoszony w Dz. U. 2009, Nr 65, poz. 553. 
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jest o tyle waŜne wtedy, gdy prawodawca posługuje się terminami niepochodzącymi        
z języka potocznego. Zatem, gdyby nie definicja legalna, pojęcie to nie byłoby dla nikogo 
zrozumiałe. Ponadto nawet, gdy pojęcie definiowane w ten sposób kojarzyłoby się z poję-
ciem uŜywanym w języku potocznym, dla uniknięcia błędnej wykładni, która mogłaby 
oprzeć się na potocznym znaczeniu uŜytego słowa, prawodawca jest zobligowany do ta-
kiego wytłumaczenia danego terminu, które w kontekście aktu normatywnego nadałoby 
znaczenie inne niŜ to występujące w języku potocznym, ale odzwierciedlałoby specyfikę 
normowanego zachowania bądź zjawiska. 

Wiele przykładów definicji legalnych odnaleźć moŜna w ustawie o słuŜbie woj-
skowej Ŝołnierzy zawodowych. Dobrym przykładem jest określenie znaczenia terminu 
„kontrakt”. W prawie cywilnym oznacza ono umowę w sensie egzekwowanego zobowią-
zania, natomiast w wyŜej wymienionej ustawie prawodawca nie pozostawia wątpliwości, 
Ŝe w rozumieniu tego aktu normatywnego chodzi o: „pisemną umowę zawartą między 
osobą zgłaszającą chęć pełnienia zawodowej słuŜby wojskowej jako słuŜby kontraktowej 
a organem właściwym do zawarcia takiej umowy”. Wspomniany sposób formułowania 
definicji legalnej przebiega w przypadku określenia, co prawodawca rozumie pod poję-
ciem „sytuacja kryzysowa”. Szczególnie definicje legalne poŜądane są m.in. wtedy, gdy 
dany termin jest nieostry, ale co najwaŜniejsze- wymaga się, aby minimalizować zakres 
dowolności w interpretacji takiego pojęcia2. Zatem jest to definicja nakreślająca pewien 
kierunek interpretacji, ale wymuszająca dalszą interpretację terminów, poprzez które po-
jęcie podstawowe zostało zdefiniowane. Dla przykładu, zgodnie  z kodeksem postępowa-
nia karnego „pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zosta-
ło bezpośrednio naruszone lub zagroŜone przez przestępstwo”. Następuje więc koniecz-
ność definiowania dobra prawnego, np.: czy chodzi zarówno o dobro materialne, jak         
i niematerialne, potem zaś pozostaje kwestia oceny bezpośredniości naruszenia, bądź za-
groŜenia tego dobra.  

RozwaŜając problem pojęcia „sytuacji kryzysowej”, nie sposób nie zwrócić uwagi 
na fakt, Ŝe zawarta w art. 3 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
(Dz. U. Nr 89, poz. 590) definicja, jest definicją legalną. Definicje legalne zatem tworzy 
się wtedy, kiedy:  

− dane określenie jest wieloznaczne; 

− dane określenie jest nieostre, a jest poŜądane ograniczenie jego nieostrości; 

− znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe; 

− ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowe-
go znaczenia danego określenia3. 

                                                 
2  Minimalizacja dowolności w interpretacji przepisów prawa wynika z konstytucyjnej zasady demokra-

tycznego państwa prawnego- art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. „Rzeczpospolita 
Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości spo-
łecznej”. Z zasady tej z kolei wynika zasada dostatecznej określoności przepisów prawnych. „Pojęcia 
nieostre, do których odwołuje się ustawodawca nie mają charakteru blankietowego, nie dają podstaw 
do dowolnego kształtowania ich treści. Na organach stosujących prawo ciąŜy obowiązek identyfikacji 
ich treści z uwzględnieniem podstawowych zasad prawa, ogólnosystemowych wartości i standardów 
konstytucyjnie chronionych” (wyr. TK z 5.10.1999 r., K 4/99, OTK 1999, Nr 6, poz. 118, s. 618). 

3  § 146. 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tech-
niki prawodawczej” (Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r.) Kolejna zasada - § 147. 1. JeŜeli w ustawie lub in-
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Powstaje zatem pytanie, czy „sytuacja kryzysowa” jest na tyle pojęciem niedo-
określonym, Ŝe wymaga skonkretyzowania zakresu znaczeniowego w formie definicji 
legalnej. Nie ulega wątpliwości, Ŝe o sytuacji kryzysowej mówić moŜna w wielu kontek-
stach: ekonomicznym, gospodarczym, ale takŜe w aspekcie bezpieczeństwa narodowego. 
Pojęcie sytuacji kryzysowej jak najbardziej uŜywane jest powszechnie w języku potocz-
nym. Zatem, to właśnie od kontekstu zakres znaczeniowy tego pojęcia zaleŜy, inaczej 
charakter okoliczności wypełniających znamiona sytuacji kryzysowej nakreśla jej zna-
czenie. Dla przykładu, tak samo sytuacją kryzysową moŜna nazwać zakłócenie porządku 
publicznego czy działanie terrorystyczne, jak i kryzys w znaczeniu ekonomicznym mają-
cy wpływ na działanie przedsiębiorstw. Sytuacją kryzysową jest równieŜ jakakolwiek 
sytuacja Ŝycia codziennego wprowadzająca niekorzystną utrzymującą się zmianę. Zatem 
nie moŜna zdefiniować jednoznacznie sytuacji kryzysowej, zupełnie pomijając kontekst, 
w którym to pojęcie zostało uŜyte. Rzecz jasna definicja sytuacji kryzysowej ma inny 
charakter, bo wyróŜniający, a nie stricte definiujący, jak w przypadku definicji Ŝołnierza 
zawodowego występującej w ustawie o słuŜbie wojskowej Ŝołnierzy zawodowych. Poję-
cie „Ŝołnierz zawodowy” jest kojarzone jednoznacznie niezaleŜnie od kontekstu. Inne 
pojęcia - „kadencja na stanowisku” podobnie jak w przypadku „sytuacji kryzysowej”, 
wymagają określenia zakresu znaczeniowego wyróŜniającego to pojęcie ze względu na 
kontekst dziedziny prawa, do której naleŜą. Czym innym jest bowiem kadencja Prezyden-
ta RP, a kadencja Ŝołnierza zawodowego, mimo Ŝe oba pojęcia oznaczają pewną sekwen-
cję czasową pozostawania na jakimś stanowisku słuŜbowym. 

W kontekście aktu normatywnego, którym w danym przypadku jest ustawa o za-
rządzaniu kryzysowym, występuje potrzeba definiowania sytuacji kryzysowej, a więc 
określenia konkretnego sposobu rozumienia tego zwrotu, co więcej definiowania go        
w sposób jak najbardziej rozszerzający jej zakres znaczeniowy. Rzecz jasna, przy jedno-
czesnym określeniu pewnych granic rozumienia tego terminu. 

Formułowanie definicji legalnych ma na celu uniknięcie wieloznaczności zwro-
tów uŜytych w akcie normatywnym. Wynika z tego, Ŝe zwroty wchodzące w skład defi-
nicji same w sobie równieŜ nie mogą budzić wątpliwości pod względem znaczeniowym. 
W przypadku określenia „sytuacji kryzysowej” pojawił się jednak problem polegający na 
niedostatecznej określoności terminu „sytuacja kryzysowa”. Nastąpiło otwarcie zbyt sze-
rokiego katalogu zjawisk i zachowań, które mogłyby wyczerpać znaczenie zwrotu „sytu-
acja kryzysowa”. Pojęcie „sytuacji kryzysowej” w swoim pierwotnym kształcie pozosta-
wało w sprzeczności z zasadą wynikająca z zasady demokratycznego państwa prawnego, 
a zatem zasadą dostatecznej określoności, z której moŜna wyprowadzić nakaz stano-
wienia norm zrozumiałych dla adresatów, pozwalających ustalić jednoznacznie ich treść, 
niebudzących wątpliwości interpretacyjnych i niepowodujących przez to rozbieŜności     
w procesie ich stosowania. „(...) niejasność przepisu moŜe uzasadniać stwierdzenie jego 
niezgodności z Konstytucją, o ile jest tak daleko posunięta, iŜ wynikających z niej roz-
bieŜności nie da się usunąć za pomocą zwyczajnych środków mających na celu wyelimi-
nowanie niejednolitości w stosowaniu prawa. (...) gdy inne metody usuwania skutków 
niejasności treści przepisu, w szczególności przez jego interpretację w orzecznictwie są-
dowym, okaŜą się niewystarczające”4. Warto zatem przyjrzeć się stanowisku Trybunału 
                                                                                                                                               

nym akcie normatywnym ustalono znaczenie danego określenia w drodze definicji, w obrębie tego ak-
tu nie wolno posługiwać się tym określeniem w innym znaczeniu. 

4  Por. wyr. TK z 3.12.2002 r., P 13/02, OTK-A 2002, Nr 7, poz. 90. 
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Konstytucyjnego w wyroku z dnia 21.04.2009 r., w którym Trybunał przyjął powyŜsze 
stanowisko i orzekł o niekonstytucyjności art. 3 definiującego „sytuację kryzysową”. 

2. ROZWAśANIA NAD SPOSOBEM DEFINIOWANIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ 
NA  PRZYKŁADZIE ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEG O K 50/07 

Definicja „sytuacji kryzysowej” zawarta w art. 3 Ustawy o zarządzaniu kryzyso-
wym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U.  Nr 89, poz. 590) w brzmieniu ustawy z dnia 
22.08.2007 r., w opinii organów stosujących prawo była wątpliwa, o czym świadczyć 
moŜe skutek rozwaŜań w tym temacie w postaci orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
postanawiającego o utracie mocy art. 3 w przywołanym brzmieniu ustawy. Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 21.04.2009 r. (Sygn. akt K 50/07) postanowił wycofać    
z obiegu prawnego pojęcie „sytuacji kryzysowej” z dniem upływu 12 miesięcy od dnia 
wejścia w Ŝycie przedmiotowego orzeczenia Trybunału. Nakreślając inny niŜ zasadniczy 
termin utraty mocy obowiązującej przepisu, Trybunał podkreślił niezbędność definiowa-
nia sytuacji kryzysowej w ustawie o zarządzaniu kryzysowym w ogóle. Nie podzielił sta-
nowiska jednego z podmiotów skarŜących art. 3, iŜ sytuacja kryzysowa jest na tyle poję-
ciem oczywistym w swoim znaczeniu, Ŝe nie wymaga definicji legalnych. 

Zatem Trybunał nie pozostawił wątpliwości i odrzucił spór o celowość definiowa-
nia sytuacji kryzysowej w ogóle, podkreślając zarazem, Ŝe ustawa o zarządzaniu kryzy-
sowym „stanowi uzupełnienie regulacji stanów nadzwyczajnych i jest waŜnym elemen-
tem kierowania bezpieczeństwem narodowym”. Trybunał stwierdził równieŜ, Ŝe ustawa 
ta nie moŜe być pozbawiona definicji tak podstawowego pojęcia jak „sytuacja kryzyso-
wa”, skoro całość reagowania kryzysowego jest odpowiedzią właśnie na daną sytuację 
kryzysową. Określa ona zakres przedmiotowy i podmiotowy całego aktu normatywnego. 
Trybunał jednak pozostawił i poparł kwestię terminologicznej nieścisłości pojęcia „sytu-
acja kryzysowa”. Warto przyjrzeć się definicji tego pojęcia w jej pierwotnym brzmieniu. 

Definicja sytuacji kryzysowej do obrotu prawnego wprowadzona została z dniem 
22.08.2007 r. Prawodawca tworząc definicję legalną „sytuacji kryzysowej” nakreślił pe-
wien kierunek interpretacji tego zwrotu, inny niŜ w języku potocznym. Definicję tę moŜ-
na podzielić na pewne części składowe, dające w rezultacie takie zestawienie terminolo-
giczne, które zdaniem prawodawcy wyczerpuje poŜądane znaczenie stwierdzenia „sytu-
acja kryzysowa”. Art. 3 ustawy w brzmieniu z 22.08.2007 r. określa sytuację kryzysową, 
jako sytuację:  

− będącą następstwem zagroŜenia i prowadzącej w konsekwencji do zerwania 
lub znacznego naruszenia więzów społecznych; 

− przy równoczesnym powaŜnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji pu-
blicznych;  

− jednak w takim stopniu, Ŝe uŜyte środki niezbędne do zapewnienia lub przy-
wrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia Ŝadnego ze stanów 
nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 
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Są to tzw. 3 czynniki skutkowe5 wyznaczające treść definicji i zarazem kwalifikujące,      
a raczej stwarzające moŜliwość kwalifikacji, dany stan faktyczny jako „sytuację kryzy-
sową”.  

Nietrudno zauwaŜyć, Ŝe pojęcie „sytuacji kryzysowej” w takiej formie wiązało się 
z postrzeganiem sytuacji kryzysowej, jako pojęcia o dość wąskim zakresie znaczenio-
wym. To z kolei stwarzało zagroŜenie eliminowania stanów bądź sytuacji niekorzystnych 
dla społeczeństwa i państwa, lecz niepowodujących „znacznego naruszenia więzów spo-
łecznych”. Wykluczałoby zastosowanie odpowiedniej reakcji w momentach zagroŜenia   
z tego tylko powodu, Ŝe stan faktyczny nie mógł wypełniać podstaw ustawowej definicji 
sytuacji kryzysowej. O sytuacji kryzysowej zatem moŜna było mówić tylko wtedy, gdy 
dany stan faktyczny prowadził do - co najmniej „znacznego naruszenia więzów społecz-
nych”. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe przesłanka ta występowała w definicji jako kryterium stoso-
wane „od dołu”, czyli minimum znaczeniowe „sytuacji kryzysowej”. Ponadto w równym 
stopniu decydującym czynnikiem był wymóg wystąpienia sytuacji, która jednocześnie 
byłaby następstwem zagroŜenia, nie zaś samym juŜ zagroŜeniem, które powodować moŜe 
jakieś negatywne skutki społeczne. 

Wydaje się zatem słuszną zmiana brzmienia art. 3 polegająca na takim zestawie-
niu i dobraniu słów, aby definicja posiadała szerszy zakres terminologiczny, a co za tym 
idzie równieŜ zakres zastosowania. Zmiany te, krótko mówiąc, wyglądają następująco: 

− stwierdzenie „znaczne naruszenie więzów społecznych” zastąpiono – „nega-
tywnym wpływem na poziom bezpieczeństwa”; 

− stwierdzenie „powaŜne zakłócenie w funkcjonowaniu organów administracji” 
zastąpiono – „ograniczeniem funkcjonowania”; 

− stwierdzenie „siły i środki nieuzasadniające wprowadzenia stanu nadzwyczaj-
nego” zastąpiono – stwierdzeniem „siły i środki nieadekwatne do zaistniałej sy-
tuacji”. 

NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ Trybunał Konstytucyjny odniósł się do treści art. 3        
z dnia 22.08.2007 r., gdyŜ w takiej niezmienionej formie wówczas artykuł ten obowiązy-
wał. JednakŜe argumenty Trybunału odnoszą się do celowości istnienia i wprowadzania 
do obrotu prawnego definicji „sytuacji kryzysowej” w ogóle. Uwagi w przedmiocie sku-
piają się na rozpatrzeniu kilku kwestii w formie następujących tez: 

− z pewnością pojęcia sytuacji kryzysowej nie moŜna zrównać znaczeniowo       
z terminem „stan nadzwyczajny”. Zgodzić naleŜy się z twierdzeniem, Ŝe sytu-
acja kryzysowa jest czymś pomiędzy sytuacją kryzysową jako „specyficzny 
stan narastania zagroŜeń usytuowany pomiędzy zwykłymi zagroŜeniami bez-
pieczeństwa państwa i obywateli” a „zagroŜeniami szczególnymi, uzasadniają-
cymi wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych”; 

− bezsprzecznie ustawa o zarządzaniu kryzysowym reguluje stany faktyczne 
niewypełniające przesłanek kwalifikujących pewne sytuacje, jako stany nad-
zwyczajne. Jest dopełnieniem unormowania materii prawnej mającej na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa narodowego w ogóle. Chodzi tu o unormowania 

                                                 
5  Opinia prawna  o projekcie ustawy zarządzeniu kryzysowym - druk sejmowy nr 1699 - Warszawa, 

dnia 18 marca 2009 r. 
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wynikające z Konstytucji RP w odniesieniu do wprowadzania stanów nadzwy-
czajnych; 

− trybunał przyznaje, Ŝe pojęcie sytuacji kryzysowej ma podstawowe znaczenie 
dla funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, lecz pojawia się pro-
blem wieloznaczności tego terminu, co moŜe pozostawać w stosunku niezgod-
ności z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji; 

− trybunał potwierdza nieprecyzyjność definicji sytuacji kryzysowej w tym 
względzie, Ŝe terminy określające zakres znaczeniowy „sytuacji kryzysowej” 
tworzące w rezultacie 3 czynniki skutkowe, o których była mowa, same w so-
bie determinują niejasność definicji. Trybunał podaje przykład określenia 
„wi ęzów społecznych”; 

− trybunał podkreśla subiektywizm oraz uznaniowy charakter decyzji wydawa-
nych w oparciu o ustawową definicję „sytuacji kryzysowej”, co przejawia się  
w konieczności dokonywania kaŜdorazowo oceny charakteru danej sytuacji      
i określenia granicy pomiędzy jej „normalnością” a znamionami kryzysu; 

− w rezultacie - tworzenie definicji sytuacji kryzysowej w oparciu o zwroty nie-
dookreślone „powoduje w konsekwencji niepewność adresatów co do ich praw 
i obowiązków” i prowadzi do naruszenia zasady demokratycznego państwa 
prawnego; 

− pojęcie jednak „sytuacji kryzysowej” wymaga definiowania, gdyŜ ustawa o za-
rządzaniu kryzysowym nie jest jedynym aktem prawnym, w którym takie okre-
ślenie występuje, jednakŜe w innym kontekście i zakresie znaczeniowym. Wy-
stępuje potrzeba stworzenia niebudzącej wątpliwości definicji legalnej „sytu-
acji kryzysowej”, rzecz jasna zgodnie z kontekstem, na tle którego pojęcie to 
występuje. 

Pierwsza nieścisłość, na którą zwraca uwagę Trybunał, to część definicji „sytuacji 
kryzysowej” mówiąca o tym, Ŝe jest to sytuacja będąca następstwem zagroŜenia. Z treści 
jednak nie wynika, o jaki charakter zagroŜenia chodzi.  Oczywiście czynniki tworzące 
sytuację kryzysową nie mogą być tak silne, Ŝeby tym samym uzasadniać wprowadzenie 
stanu nadzwyczajnego. Kolejny argument Trybunału dotyczył uŜycia terminu więzów 
społecznych. Jak wiadomo nie ma w naukach socjologicznych jednej definicji więzów 
społecznych. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy termin ustawowy sam w sobie będący 
pojęciem nieostrym, definiowany jest przez kolejny termin niedookreślony znaczeniowo. 
„Pojęcie to ze względu na swoją wieloznaczność nie moŜe być akceptowane jako element 
definicji ustawowej. Wszystkie próby precyzyjnego określenia „więzów społecznych” 
naleŜy traktować jako hipotezy badawcze o niewielkim znaczeniu dla analizy prawnej”. 
Ponadto Trybunał zwrócił uwagę na granice znaczeniowe  i skutkowe pomiędzy „znacz-
nym naruszeniem więzów społecznych” a ich „zerwaniem”. Wydaje się pozbawionym 
logiki stworzenie takiej alternatywy jako czynnika decydującego o tym , kiedy mamy do 
czynienia z sytuacją kryzysową, a kiedy jeszcze nie. Zatem powstaje pytanie o to, co sta-
nowi granicę znacznego naruszenia więzów społecznych. Zastosowanie zwrotu szacun-
kowego - „znaczne naruszenie więzów społecznych” wprowadza niejasność. Oznacza 
konieczność kaŜdorazowego oszacowania stopnia występowania danych cech, które wy-
pełniałyby zakres znaczeniowy tego zwrotu. Przy kaŜdym stanie faktycznym organ stosu-
jący prawo musiałby określać, z jakim naruszeniem więzów społecznych ma do czynie-



SPOSÓB I CELOWOŚĆ DEFINIOWANIA POJĘCIA „SYTUACJI KRYZYSOWEJ”… 

 279

nia. Powodowałoby to niebezpieczeństwo róŜnic w decyzjach organów – kaŜdy organ co 
do tego samego stanu faktycznego mógłby decydować w róŜny sposób. Dla jednego stan 
faktyczny byłby naruszeniem więzów społecznych o charakterze znacznym, dla innego 
mniej znacznym lub w ogóle nie stanowiłby naruszenia, o którym mowa. 

Kolejną nieścisłość terminologiczną trybunał zauwaŜa w przypadku wymogu 
„powaŜnego zakłócenia w funkcjonowaniu instytucji publicznych”. Przesłanka ta równieŜ 
obarczona została koniecznością szacowania rozmiaru występowania cech pewnego zja-
wiska w celu wypełnienia treści, w tym przypadku, „powaŜnego zakłócenia”. Ponadto 
Trybunał odwołuje się do szeregu róŜnego rodzaju powoływanych w tekście ustawy or-
ganów administracji rządowej czy publicznej oraz słuŜb i zwraca uwagę na nieadekwat-
ność rozwiązania terminologicznego w postaci oznaczenia wszystkich tych podmiotów 
wspólnym pojęciem – „instytucji publicznej”. Zdaniem Trybunału takie określenie jest na 
tyle nieprecyzyjne, iŜ wyklucza zgodność z art. 2 konstytucji RP. 

Definicja „sytuacji kryzysowej” w swojej pierwotnej wersji posiadała równieŜ 
obok zwrotów szacunkowych mających dookreślać jej znaczenie, przesłankę negatywną. 
Chodzi o okoliczności uzasadniające wprowadzenie jakiegoś ze stanów nadzwyczajnych 
w myśl przepisów ustawy zasadniczej. Trybunał postawił tezę, Ŝe „niedopuszczalność 
stosowania w sytuacji kryzysowej nadzwyczajnych środków działania oznacza, Ŝe sytu-
acja mieści się w tzw. normalnym funkcjonowaniu państwa”. Takie formułowanie defini-
cji „sytuacji kryzysowej” implikuje dokonywanie obiektywnego określenia, jakie zjawi-
ska czy zachowania mieszczą się w tak określonej „normalności”, a które juŜ bądź jeszcze 
nie uzasadnia wprowadzenie któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych. 

Trybunał zwraca uwagę równieŜ na pozostawanie art. 3 w sprzeczności z jeszcze 
inną zasadą wynikającą art. 2 Konstytucji, a więc zasadą zaufania obywateli do państwa. 
Przepisy prawa powinny być, jak podkreśla to TK: „formułowane w sposób precyzyjny    
i jasny. Warunek jasności oznacza obowiązek tworzenia przepisów klarownych i zrozu-
miałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy mogą oczekiwać stano-
wienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków   
i przyznawanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu powinna przejawiać się   
w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych praw, tak by ich treść była 
oczywista i pozwalała na ich wyegzekwowanie6”.  

Warto równieŜ zwrócić uwagę na przesłanki, jakimi Trybunał kierował się odra-
czając termin utraty mocy obowiązującej przepisu art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzyso-
wym. Konstytucyjną zasadą w rozpatrywanym aspekcie jest, Ŝe orzeczenie TK o nie-
zgodność z Konstytucją wchodzi w Ŝycie, a więc wywołuje skutki prawne z dniem jego 
ogłoszenia. Z dniem ogłoszenia powinno nastąpić wykonanie wyroku Trybunału w posta-
ci utraty mocy obowiązującej przepisy, w stosunku do którego Trybunał orzekł o niekon-
stytucyjności. O odroczeniu utraty mocy art. 3 w części definicji sytuacji kryzysowej 
była jednak mowa powyŜej.  

3. OBOWIĄZUJĄCA  DEFINICJA  „SYTUACJI  KRYZYSOWEJ”.  PODSUMOWANI E 

Wprowadzając definicję legalną sytuacji kryzysowej, prawodawca miał zapewne 
na celu utworzenie niebudzącego wątpliwości zakresu znaczeniowego tego terminu. Jed-
nakŜe lektura przepisu prawnego stanowiącego treść terminu sytuacji kryzysowej prowo-
                                                 
6  Por. wyr. TK z 23.10.2007 r., P 28/07, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 106. 
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kuje pytanie o jasność, bądź raczej stopień niejasności, definiowanego pojęcia. ZauwaŜyć 
moŜna, Ŝe definicja legalna, o której mowa, obejmuje w dalszym ciągu swoim zakresem 
szereg pojęć nieostrych takich, jak: „negatywny wpływ”, „znaczne ograniczenia” czy 
„nieadekwatność sił i środków”.  

Pytanie powstaje zatem takie, czy moŜliwe jest zdefiniowanie terminu za pomocą 
nakreślenia takiego zakresu terminologicznego, który sam w sobie jest niewątpliwie nie-
jasny. Kolejne pytanie, to na ile niejasności moŜna pozwolić w określaniu definicji „sytu-
acji kryzysowej”, aby z jednej strony nie tworzyć kazuistycznego wątku prawnego i do-
stosować pojęcie do specyfiki zarządzania kryzysowego, z drugiej zaś uniknąć wielo-
znaczności w stosowaniu tej definicji w rzeczywistości społecznej, a tym samym pod-
trzymywać zasadę zaufania obywateli do państwa. 

W brzmieniu obowiązującym od dnia 19.09.2009 r. (zmiana - Dz. U. 2009, Nr 
131, poz. 1076) treść pojęcia sytuacja kryzysowa wyczerpują 3 przesłanki: 

− negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych roz-
miarach lub środowiska; 

− wywoływanie znacznych ograniczeń w działaniu właściwych organów admini-
stracji publicznej;  

− wywoływanie tych ograniczeń ze względu na nieadekwatność posiadanych sił  
i środków. 

KaŜda z powyŜszych przesłanek zawiera pojęcie nieostre, które definitywnie kie-
ruje organ mający zastosować dany przepis do jakiegoś rodzaju oceny, a co najmniej sza-
cowania rozmiaru cech danego stanu faktycznego. Całość definicji legalnej „sytuacji kry-
zysowej” otwiera jej znaczenie na inne kryteria. Inne w sensie poza zakresem, nakreślo-
nym samą definicją terminu. Inaczej mówiąc, kaŜdorazowo organ stosujący przepis zmu-
szony jest do formułowania oceny w kontekście danego stanu faktycznego. Oceny, czy 
dla przykładu dany stan faktyczny wyczerpuje w zastanej sytuacji i okolicznościach zna-
czenie „negatywny wpływ”. Zatem odpowiedzieć na pytanie – na ile ten stan faktyczny 
jest negatywny dla bezpieczeństwa ludzi mienia czy środowiska, aby wypełniał znaczenie 
jednej z 3 przywołanych przesłanek sytuacji kryzysowej. Dalej idąc tym samym tropem, 
organ stosujący prawo przy stwierdzeniu, Ŝe stan faktyczny taki negatywny wpływ wy-
wiera, musi ocenić, czy wywołuje on jakieś ograniczenia w działaniu właściwych orga-
nów administracji publicznej, a co za tym idzie, musi odpowiedzieć na pytanie- na ile te 
ograniczenia są „znaczne” i co tego dowodzi, Ŝe są właśnie „znaczne”, nie zaś nikłe. Pra-
cę jednak nad uznaniem stanu faktycznego jako „sytuacja kryzysowa” wymagają jeszcze 
jednej oceny organu, a mianowicie zbadaniu czy posiadane siły i środki - zasoby i proce-
dury działania tych podmiotów, są adekwatne czy teŜ nie. ZałoŜenie, rzecz jasna, jest ta-
kie, Ŝe tylko stwierdzenie niewystarczalności - nieadekwatności środków i sił kwalifikuje 
dany stan faktyczny jako sytuację kryzysową. 

Zatem, jak moŜna zauwaŜyć, definicja legalna, w tym przypadku, obliguje organ 
stosujący prawo do formułowania aŜ trzech ocen dla określenia danej sytuacji jako sytu-
acji kryzysowej. 

Warto zastanowić się na problemem, a raczej odpowiedzią na pytanie, czy usta-
wowe definiowanie pojęcia „sytuacja kryzysowa” jest w ogóle niezbędne, jeśli chodzi     
o zakres i specyfikę tematyki zarządzania kryzysowego. W ustawie o zarządzaniu kryzy-
sowym prawodawca nie zawarł przepisu materialnego, który wskazywałby, jakie stany 
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konkretnie moŜna nazywać sytuacją kryzysową. Ocena tego, na jakim etapie rozwoju 
sytuacji zagroŜenia bezpieczeństwa mamy juŜ do czynienia z sytuacją kryzysową, naleŜy 
do organu stosującego prawo. Postawiony wymóg Trybunału jest zadaniem trudnym dla 
ustawodawcy. Polega bowiem na zdefiniowaniu pojęcia mającego bardzo szeroki zakres 
znaczeniowy, o czym była mowa powyŜej. Obowiązująca definicja zapewne nie jest roz-
wiązaniem idealnym, dlatego moŜna w przyszłości spodziewać się kolejnych zastrzeŜeń 
ze strony organów stosujących prawo i być moŜe kolejnego orzeczenia Trybunału Kon-
stytucyjnego. 
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MANNER AND NEED  
TO DEFINE “CRISIS SITUATION” AS BLUNT NOTION 

 

Summary 

The paper is an attempt to answer a few questions concerning the need and also the manner of 
specifying  the notion of “crisis situation”. All the questions posed in the paper and the answers 
given are backed up with deliberations in the context of the Stating of the Constitutional Tribunal 
of 21 April 2009. Under the ruling, Article 3 of the Act on crisis management was found to be 
against Article 2 of the Constitution of the Republic of Poland. The article was supposed to stop 
being legally binding on May 1, 2010. The legislator, however, on 19 September 2009 changed 
Article 3 of the Act on crisis management. The purpose of the Tribunal’s ruling was to eliminate 
an unconstitutional definition from legal transactions. The paper makes an attempt to answer       
a question whether “crisis situation” requires specification of its semantic scope in the form of     
a legal definition. There is also a question what arguments are in favour of the need and the man-
ner of the appearance of the definition of “crisis situation” in legal transactions and to what ex-
tent the unconstitutional definition of “crisis situation” was changed. 
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