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Obszar na którym wprowadzono stan nadzwyczajny a strefa 
specjalna w prawie administracyjnym 
 
The area where the state of emergency was introduced and the special 
zone in administrative law 
 
Streszczenie 
Prezentowane w opracowaniu 

 po jego zniesieniu z dniem 2 grudnia 2021 r.  przeniesieniem 
fragmentu 

od stanu nadzwyczajnego do strefy specjalnej. W konsekwencji pomimo 
zniesienia stan

 

 czy 

specjalne w prawie administracyjnym. 
 

 
 
Summary 
The considerations presented in the study were inspired by the introduction of a 
state of emergency in part of the Podlaskie Voivodeship and part of the 
Lubelskie Voivodeship on September 2, 2021, and then  after its abolition on 
December 2, 2021  the permanent transfer of a part of the regulation concerning 
this state to the Act of October 12, 1990 on the protection of the state border 
(regulations on the frontier zone). In both cases (both the state of emergency and 
the special zone related to the protection of the state border), a ban on staying in 
a specific area was introduced. Thus, the organs of public authority led to a 
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smooth transition under the public-law regime from the state of emergency to a 
special zone. As a consequence, despite the lifting of the state of emergency, in 
relation to the analyzed area of parts of the Podlaskie and Lubelskie 
voivodeships, some constitutional restrictions on freedoms and rights remained 
unchanged. On the basis of the above, the article attempts to analyze the issue of 
identity and the differences between areas covered by a state of emergency and 
areas where special zones have been established, including an attempt to answer 
the question  whether areas subject to states of emergency should be recognized 
as special zones in administrative law. 
 
Keywords: extraordinary states, state of emergency, martial law, state of natural 
disaster, special zone, public law regime 
 
Wprowadzenie 

Pandemia Covid-19, kryzys migracyjny na polsko-

przygotowanie 

 

sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz w ramach tzw. stref 

 

nadzwyczajn
nadzwyczajnych w trakcie ich trwania (art. 228 ust. 6 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej1 z dnia 2 kwietnia 1997 r.2, dalej jako 

 

1 

terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o 

zob. idem, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) M. 
Haczkowska, Warszawa 2014, LEX, komentarz do art. 228. 
2 Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm. 
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-19, o której przebiegu i 

ust. 1 pkt 3 ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

organom Rzeczypospolitej Polskiej3 (w skrócie u.s.woj.) oraz art. 21 pkt 
4 

. Nie 

obecnie. Nie oznacza to jednak usprawiedliwienia dla braku 

lat. 
Zarówno na potrzeby naukowe, jak i dydaktyczne, przez ostatnie 

-1983. 

 
-

-
- iej  

 

3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 209). 
4 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1928). 
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2021 r.5   po jego zniesieniu z dniem 2 grudnia 2021 r.  
wprowadzeniem zakazu przebywania na tym obszarze na podstawie 

6 (w skrócie 
u.o.g.p.)7. Wspomnianych zmian legislacyjnych dokonano bowiem w 
przepisach o strefie nadgranicznej8

 stanu 

9. Organy 

5 
r. w spra

wego wprowadzonego na obszarze 

poz. 1788). 
6  
7 ch i 
Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego 

 
8 Chodzi tu o dodane art. 12a-12d u.o.g.p. 
9 

zawieszenie prawa d
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 631); 2) zawieszenie prawa do organizowania i 
przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

przy sobie dowodu osobist

 legitymacji szkolnej; 
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ch 

stosunku do analizowanego obszaru fragmentów województw 

p
de 

facto 

obszarami, na których ustanowiono strefy specjalne w prawie 
administracyjnym. 
 

 

tytucji RP). Praktyka stosowania 

nie jest oczywiste10

informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 

nej 
migracji. 
10 
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 (art. 230 ust. 1 Konstytucji RP). Jest ona na 

stanu 
w przypadku pandemii Covid-19 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy 

11) oraz stanu wojennego (kryzys migracyjny 
art. 229 

Konstytucji RP). 
Tryb wprowadzania i zniesienia poszczególnych stanów 

obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego 

obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu 

obywatela12

województwa lubelskiego w 2021 r. reguluje z kolei ustawa z dnia 29 
13  

zatem 

(zgodnie z art. 228 ust. 2 Konstytucji RP). Sposób wprowadzenia 

z tym miejsca na domniemania czy subiektywne oceny co do 

-
Prawo administracyjne materialne, (red.) Z. Duniewska, B. Jaworska-

Polskie prawo 
, Warszawa 2010, s. 408. 

11 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1897). 
12 Dz.U. Nr 233 poz. 1955. 
13 T.j.: Dz.U. poz. 425. 
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de facto 

14. 

ponad te wskazane w Konstytucji RP i takim stanem nie jest ani stan 
15, o których stanowi ustawa 

o 16 

nadzwyczajnych kategorii stanów specjalnych17. 

strefy specjalne w prawie administracyjnym. Przede wszystkim dlatego, 
18. 

 Chodzi 
tu nie tylko o przepisy ustawowe, ale i konstytucyjne. Uznanie zatem 

. 

14 

 
15 dnia 28 lipca 2020 r., sygn. akt I 

ynie stan epidemii, a 

 
16 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1657 ze zm.). 
17 
1985, s. 102 i n. 
18 
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. 

powsze
 

19. 

Mowa tu jest bowiem m.in. o ustawie: o ochronie przyrody20 (dalej jako 
21, o 

specjalnych strefach ekonomicznych22 (dalej jako u.s.s.e.) czy ustawie 
Prawo celne23 (w skrócie u.P.c.). 

zji 
analizy poszczególnych ustaw materialnego prawa administracyjnego. 

definicje stref specjalnych to bowiem pró

administracyjnego w stosunku do 24. 

19 J. Stelmasiak, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny 
, Lublin 1994, s. 103-104. 

20 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). 
21 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2120). 
22 a 1994 r. (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1670 ze zm.). 
23 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2073). 
24 

eadem, 
Strefy specjalne w prawie administracyjnym  
na terenie specjalnych stref ekonomicznych
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 na inne (np. z napisem 
przebywania  25). 

stan nadzwyczajny jako strefy specjalnej. N
  

 z zakresu stref specjalnych swymi 
26, ale relacja odwrotna 

specjalnych27. Dla celó

 
Na margin

problem. Zgodn
  

25 Zgodnie z art. 12c u.o.g.p. 
26 Zob. np. P. Zacharczuk, Obszary specjalne w polskim materialnym prawie 
administracyjnym, Warszawa 2017, s. 60 i n.; G. Szpor, [w:] Prawo 

, (red.) Z. Niewiadomski, Warszawa 2002, s. 
, s. 105 i n. 

27 , 
Warszawa 2017, s. 5-6; K. Wojtyczek, [w:] Prawo konstytucyjne 
Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) P. Sarnecki, Warszawa 2014, s. 103-105; W. 
Gizicki, , [w:] System 

, (red.) W. Kitler, K. Drabik, 
I. Szostek, Warszawa 2014, s. 101 i n. 
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kontroli (pkt 36); strefa buforowa  

  obszar, na którym 

stanu 
epidemii, który na danym 
obszarze 

zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii (pkt 22) oraz 
sytuacji prawnej wprowadzonej na 

danym obszarze 

 
 

 
specjalnymi 

konieczne jest porównanie konstrukcji stanów nadzwyczajnych i stref 

zarówno te stany jak i strefy28

o takiego samego 

y dla obu analizowanych 
w artykule przypadków. 

 

28  [w:] Prawo administracyjne
n. 
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sytuacja, w 
29, 

30. Sytuacja natomiast to 
31. Nadzwyczajny to 

, a 

w programie, planie ponadprogramowy, pozaseryjny, 
, specjalny 32. 

obszar wydzielony z 
33 oraz 

34. 
Obszar to inaczej 

, miejsce 
35. Specjalny natomiast oznacza 

jednej osoby , 36. 
stanu nadzwyczajnego i strefy specjalnej z 

trudnym)37

29 
29.09.2022 r. 
30 

 
31 

 
32 ps://sjp.pwn.pl/szukaj/nadzwyczajny.html, 

 
33 
29.09.2022 r. 
34 
https://sjp.pwn.pl/doroszewski/strefa;550148  
35 
29.09.2022 r. 
36 

 
37 Genezy stanów nadzwyczajnych z Kons
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-19 i 

wa 
38). 

 celny 
Unii Europejskiej39

 

przyrodnicze40 

y 

Prawo konstytucyjne, (red.) Z. 
- -

, s. 407-408; P. Zacharczuk, , s. 
103-104; P. Radziewicz, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
(red.) P. Tuleja, LEX/el. 2021, komentarz do art. 228. 
38 

, s. 21 i n. 
39 

 
40 
szczególny

 biologicznej, zasobów, 

sk grzybów (ust. 2). Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 u.o.p. 
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anowienia specjalnej 

 
 art. 3 pkt 1 i 6 u.s.s.e.). 

Uwz

trz

wprowadzenie w takim przypadku stanu nadzwyczajnego41. 

 

naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 
41 

 G. Szpor, [w:] , s. 118 
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42. 

43 i stanu 
44 ciu celu, jakim jest zwalczenie 

dni, to jednak zgodnie z art. 8 ust. 1 u.s.woj. Prezydent Rzeczypospolitej 

wprowadzony, oraz zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie 
a. Zdaniem L. Garlickiego wprowadzanie stanu wojennego na 

czas nieoznaczony 
45

em czasu, 
46. W przypadku stanów 

42 Zob. szerzej P. Zacharczuk, , s. 688 i n. 
43 

ej lub ich 

 
44 Zgodnie z art. 3 ust. 1 zd. 1 u.s.wyj. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

(wniosek Rady Ministrów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o 

wprow

 
45 Zob. L. Garlicki, , s. 414. 
46 Zgodnie z art. 5 u.s.wyj. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 
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nadzwyczajnych oczekiwane jest zatem jak najszybsze zrealizowanie 

 
obywatela przed nadmiernym i niepotrzebnym ograniczaniem jego 

 
Konstrukcja normatywna 

47. 
Likwidacja strefy nego z perspektywy 
inte

enia48

rzyczyny 
wprowadzenia tego stanu oraz zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie 

 
 

47 Zob. L. Zacharko, Strefy specjalne w prawie administracyjnym  a 
, s. 62. 

48 
Rzec
podatkowe lub celne (pkt 2). 
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strefa49

w takim przypadku stanu nadzwyczajnego nie budzi natomiast 
 natury. 

 
 

dobrach (rzeczach) publicznych. Oczekiwanie jednak od wszystkich 
konstrukcji prawnych teg

 
ach prowadzonych na potrzeby niniejszego 

49 , s. 62. 
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50 i 
 

nich stan nadzwyczajny. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na danym 

51. 

 h zbiegu 52. Co 

  
 prawa po 

zniesieniu stanu  strefa nadgraniczna53. 

50 
zawsze chodzi bowiem o tego rodzaju z

 stypizowanych celów 
idem, , 

s. 78 i n. 
51 

idem, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 166. 
52 , s. 105 

idem, , s. 113. 
53 

ch obszarów w strefie nadgranicznej 
wprowadzono od dnia 1 grudnia 2021 r.  
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zniesieniu stanu nadzwyczajnego 

 

 w drodze ustanowienia danego stanu 
 konstrukcjami 

manipulacja  jakiej 
 

zgodnie z którym ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 

ogólna klauzula 
og

54

a 

54 M. Safjan, L. Bosek, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1 86, 
Warszawa 2016, s. 772-773. 
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szczególnych55

ej do 
wprowadzenia tego stanu56. 
 

 

 

55 
Zgodni

, Warszawa 2005, s. 205-

ustawy o stanach nadzwyczajnych. Jak stanowi np. art. 24 ust. 1 pkt 2 u.s.woj. w 

2022 r., sygn. akt II GSK 155/22, LEX nr 3344020. 
56 

norma prawna nakazu

idem, [w:] , komentarz do art. 228. 



24 

rzeczy publicznych czy aktów prawa miejscoweg

tego tylko powodu jako strefy specjalnej w prawie administracyjnym. 

eznaczenia danej instytucji. 

wtedy ustawowo (np. u.o.g.p.) oraz 

-prawnych w 
ramach stref specjalnych57. 
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