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Prawny status osoby fizycznej, a w szczególnoœci status obywatela, kszta³towany jest

przez wiele przepisów materialnego prawa administracyjnego. Unormowania te wyznaczaj¹

ramy dopuszczalnego dzia³ania jednostki w demokratycznym pañstwie prawnym, okreœlaj¹

stosunek osoby fizycznej do w³adz publicznych oraz wskazuj¹, w jakim trybie i na jakich za-

sadach osoba ta mo¿e od organów pañstwa domagaæ siê przewidzianych dla niej uprawnieñ

oraz byæ przymuszana do realizacji obowi¹zków, jakie wzglêdem pañstwa przewiduj¹ przepi-

sy prawa.

Poœród wielu p³aszczyzn, na jakich sytuacja prawna osoby fizycznej regulowana jest prze-

pisami materialnego prawa administracyjnego, warto skupiæ uwagê na tych najbardziej do-

nios³ych. Ustalenie to¿samoœci osoby fizycznej mo¿liwe jest dziêki zaopatrzeniu jej w dowód

osobisty, bêd¹cy dokumentem urzêdowym poœwiadczaj¹cym konstytutywne elementy indy-

widualizuj¹ce osobê fizyczn¹ na tle pozosta³ych obywateli. Same sk³adniki oznaczenia osoby

fizycznej równie¿ ustalane s¹ na zasadach okreœlonych przez prawo administracyjne. Przepi-

sy o aktach stanu cywilnego oraz o zmianie imion i nazwisk ustalaj¹ regu³y, zgodnie z którymi

mo¿e nast¹piæ okreœlenie indywidualnych cech osoby.

Organy administracji publicznej ingeruj¹ w swobodê poruszania siê i wolnoœæ wyboru

miejsca pobytu osoby fizycznej na terytorium RP. Podstawowymi formami wp³ywu pañstwa

na wykonywanie tych wolnoœci s¹ wymogi zwi¹zane z obowi¹zkiem meldunkowym, którego

podstawê stanowi za³o¿enie o bie¿¹cej i aktualnej wiedzy organów pañstwa w zakresie miej-

sca pobytu obywatela, na wypadek koniecznoœci egzekwowania od niego obowi¹zków, jakie

jest temu pañstwu winny. Katalog wzajemnych obowi¹zków, a tak¿e uprawnieñ wi¹¿¹cych

osobê fizyczn¹ z pañstwem, sk³ada siê na pojêcie obywatelstwa i stanowi jeden z zasadni-

czych punktów zainteresowañ materialnego prawa administracyjnego. Podobnie brak obywa-

telstwa polskiego, jako wyznacznik posiadania statusu cudzoziemca, wymaga od ustawodaw-

cy ustalenia minimalnego poziomu ochrony publicznej udzielanej osobom nieposiadaj¹cym

obywatelstwa polskiego.

Materialne prawo administracyjne ingeruje ponadto w tak donios³e sfery aktywnoœci ¿y-

ciowej osób fizycznych, jak stan rodzinny oraz zapewnienie osobom wchodz¹cym w sk³ad ro-

dziny elementarnych œrodków utrzymania, poprzez pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Sam

status rodziny równie¿ podlega regulacji o charakterze administracyjnym; zawarcie ma³¿eñ-

stwa, jakkolwiek wywiera skutki prywatnoprawne, zawdziêcza swój byt dzia³alnoœci admini-

stracji publicznej. Ponadto samo zatrudnienie w ramach niektórych zawodów odbywa siê

w niezwykle sformalizowanych i zdyscyplinowanych formach. Ustawodawca autorytarnie

przes¹dzi³, i¿ niektóre zawody pe³ni¹ szczególnie donios³¹ dla obywatela funkcjê spo³eczn¹:



s³u¿¹ bezpieczeñstwu obywatela, zachowaniu ³adu spo³ecznego i utrzymywaniu pra-

worz¹dnoœci. Dostêp do tego rodzaju zawodów zaufania publicznego podlega rygorom mate-

rialnego prawa administracyjnego, a samo ich wykonywanie opiera siê na stosunku admini-

stracyjnego podporz¹dkowania.

Katalog dozwolonych Ÿróde³ czerpania œrodków utrzymania osób fizycznych nie jest

otwarty, a niektóre z ograniczeñ wynikaj¹ z przepisów prawa administracyjnego. Przyk³adem

regulacji wprowadzaj¹cych obostrzone zasady korzystania ze œrodków ofiarowywanych

przez inne osoby fizyczne reguluj¹ przepisy o zbiórkach publicznych. Osoby fizyczne nie

dysponuj¹ tak¿e otwartym dostêpem do wszelkich dóbr konsumpcyjnych i towarów.

W szczególnoœci posiadanie oraz pos³ugiwanie siê broni¹ i materia³ami wybuchowymi

zosta³o zarezerwowane wy³¹cznie dla w³aœciwych organów pañstwa i mo¿e s³u¿yæ tylko za-

pewnieniu bezpieczeñstwa pañstwa oraz porz¹dku publicznego.
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