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S a n t r a u k a  
 

Policijos teisės, kaip savarankiškos teisės šakos, mokslinė problema daugelyje valstybių 
pastaruoju metu sukelia įvairių pamąstymų bei diskusijų. Diskutuojama dėl policijos teisės 
objekto, t. y. kokiems visuomeniniams santykiams reguliuoti skirta policijos teisė. Kyla klausi-
mas, ar galima kalbėti apie teisės normas, reguliuojančias vienos institucijos veiklą, kaip apie 
atskirą teisės šaką, ar šios normos reguliuoja ir daugelio kitų institucijų veiklą, neapsiriboda-
mos tik policijos, kaip institucijos, veikla. Atsakymų į šiuos klausimus ieškoma šiame straips-
nyje. 

Straipsnyje autoriai kelia hipotezę, jog asmens, visuomenės, valstybės ir iš dalies nacio-
nalinio saugumo sričių valstybinio administravimo proceso metu susiklostančių visuomeninių 
santykių teisinė gyna užtikrinama policinėmis institucijomis valstybės prievartos metodu. Mi-
nėtų visuomeninių santykių teisinio reglamentavimo ribos apibrėžiamos valstybės policinės 
funkcijos sritimi. Tokiu atveju asmens, visuomenės, valstybės ir nacionalinio saugumo srityje 
susiklostantys visuomeniniai santykiai virsta policiniais–teisiniais santykiais, kurie priskiriami 
prie policijos teisės reguliavimo objekto. 

Straipsnyje taip pat keliama policinių funkcijų sampratos problema, aptariamos polici-
jos funkcijos struktūra bei institucijų, vykdančių valstybės policines funkcijas, sisteminimo 
prielaidos Lenkijos valstybėje. Autoriai daro išvadą, jog policijos teisės turinys atskleidžiamas 
per funkcinį požiūrį į visuomeninių santykių, atsirandančių asmens, visuomenės ir valstybės 
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saugumo užtikrinimo srityje, sistemą. Straipsnyje trumpai nagrinėjami pagrindinių institucijų, 
vykdančių valstybės policines funkcijas, ypatumai ir pagrindiniai uždaviniai. 
 
 

Pratarmë 
 
Klausimas apie bet kurios teisës ðakos teisinio reguliavimo objektà yra ádomus ir kartu 

sudëtingas, nes já tiriant susiduriama su daugybe prieðtaringø ir prieðingø pasisakymø bei 
vertinimø. Ne paslaptis, kad ávairios teisës ðakos, kuriø teisës normos reguliuoja skirtingus 
visuomeninius santykius, tarpusavyje sàveikauja. Vadinasi, galime áþvelgti kompleksiniø tei-
sës ðakø ir tarpdisciplininiø teisës mokslø atsiradimà. Visa tai rodo, kad praktiðkai sunku 
grieþtai nustatyti ávairiø teisës normø veikimo ribas. Teisingas bet kokios teisës ðakos teisinio 
reguliavimo objekto nustatymas mokslui turi labai svarbià metodologinæ reikðmæ, nes tai lei-
dþia nustatyti sistemà ir tiriamø tikrovës (socialiniø) reiðkiniø teisinio reguliavimo apimtá. 

Pastaruoju metu policijos teisës, kaip savarankiðkos teisës ðakos (arba savarankiðko 
administracinës teisës poðakio), bei policijos mokslo tyrinëjimai dël susiklosèiusiø koreliaci-
niø teisësaugos ir kitø institucijø ryðiø aktualûs daugelyje Europos valstybiø (Lenkijoje, Lie-
tuvoje, Vokietijoje, Didþiojoje Britanijoje, Rusijoje ir kt.). Policijos teisës genezës ir raidos 
perspektyvos skirtingai analizuojamos tose valstybëse, kuriose teisës mokslai remiasi konti-
nentinës teisës sistemos ir bendrosios teisës sistemos tradicija. Minëtose valstybëse ávairiai 
interpretuojami ir policijos teisës terminas, ir policijos teisës, kaip savarankiðkos teisës ða-
kos, formavimosi prielaidos. Kontinentinëse valstybëse policijos teisë laikoma administraci-
nës teisës poðakiu (arba institutu), nes policijos teisës teisinio reguliavimo objektas siejamas 
su valdymo pobûdþio visuomeniniø santykiø norminiu reglamentavimu, t. y. tø visuomeniniø 
santykiø, kurie atsiranda valstybei administruojant asmens, visuomenës, valstybës bei na-
cionalinio saugumo uþtikrinimo sritis. Anglosaksø valstybëse policijos terminas suprantamas 
platesne prasme, t. y. kaip reiðkinys, siejamas su tvarkos palaikymu bei asmens ir visuome-
nës saugumo, kitaip tariant, teisëtvarkos uþtikrinimo funkcijos (angl. policing) realizavimu.  

Policijos teisës atsiradimo iðtakø galima ieðkoti jau XIX amþiuje. Ðtai XIX a.–XX a. pra-
dþioje Vokietijos, Rusijos ir kitø mokslininkø darbuose policijos teisë suprantama kaip teisës 
normø, reglamentuojanèiø asmens ir visuomenës saugumo uþtikrinimo bei vieðosios tvarkos 
palaikymo visuomeninius santykius, visuma [1; 2; 3]. Policijos ir teisës mokslo ryðys buvo 
nustatinëjamas ir tarpukario Lietuvos mokslininkø darbuose [4; 5]. Ðiandienos Lietuvos 
mokslininkø (D. Þilinsko, A. Ðakoèiaus, A. Laurinavièiaus, R. Kalesnyko, A. Novikovo ir kt.) 
tyrinëjimuose nemaþai dëmesio skiriama policijos teisës sistemos, visuomeniniø santykiø, 
susiklostanèiø ávairioms institucijoms vykdant asmens, visuomenës ir valstybës saugumo 
uþtikrinimo bei vieðosios tvarkos apsaugos funkcijas ir kurie laikomi policijos teisës objektu, 
analizei.  

Policijos teisës klausimas gana problemiðkas ir plaèiai nagrinëjamas Lenkijos teisës 
mokslininkø. Lenkijos teisës teorijoje vyrauja funkcinis poþiûris á policijos teisës sistemà. 
Lenkijos mokslininkø keliama problema siejama su valstybës policines funkcijas vykdanèiø 
institucijø sistema, kuri priklauso nuo policijos teisës teisinio reguliavimo apimties.  

Iðkeltos problemos tyrimo tikslas – atskleisti valstybës policinës funkcijos struktûrà ir 
kiekvieno jos struktûrinio elemento specifikà. Siekiant minëto tikslo tikslinga remtis loginiu–
analitiniu, sisteminës ir lyginamosios analizës tyrimo metodais, kuriais remdamiesi apibrë-
ðime valstybës policinæ funkcijà ir iðanalizuosime institucijø, vykdanèiø policines funkcijas, 
sistemà. Tai leistø ne tik iðskirti visuomeninius santykius, susiklostanèius ávairioms instituci-
joms vykdant asmens, visuomenës ir valstybës saugumo uþtikrinimo bei vieðosios tvarkos 
palaikymo funkcijas, bet ir susisteminti teisës normas, reguliuojanèias tokio pobûdþio vi-
suomeninius santykius ir priskiriamas prie policijos teisës teisinio reguliavimo objekto.  
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1. Valstybës policinës funkcijos samprata 
 
Lenkijos teisës teorijoje pateikiama ávairiø nuomoniø dël policijos, policijos teisės ir 

valstybės policinės funkcijos sampratø bei ðiø terminø koreliaciniø ryðiø. Kai kurie autoriai 
policijos teisës ðakà sieja tik su policijos, kaip atskiros valstybinës organizacijos, vykdoma 
visuomenës saugumo uþtikrinimo ir vieðosios tvarkos palaikymo bei nusikalstamø veikø ir 
kitø teisës paþeidimø atskleidimo ir tyrimo veikla [6, p. 32]. Tokia prieiga policijos teisës link 
yra metodologinë klaida, nes tokiu atveju abejoniø kelia pats policijos teisës reguliavimo 
objektas. Visuomeniniø santykiø, atsirandanèiø realizuojant saugumo uþtikrinimo ir tvarkos 
palaikymo funkcijas, sritis daug platesnë, o jø gynimas priskiriamas ávairiø subjektø kompe-
tencijai (tiek vieðøjø, tiek privaèiø).  

Naujoviðkas ir nagrinëjamos problemos esmæ atitinkantis sprendimas pateikiamas 
daugelio Lenkijos mokslininkø darbuose. Ðtai Z. Leonskis, B. Dolnickis ir kiti autoriai polici-
jos teisės turiná atskleidþia remdamiesi valstybës vykdomomis policinëmis funkcijomis [7; 8]. 
Valstybë ir ávairios jos institucijos vykdo tam tikras policines funkcijas, pavyzdþiui, uþtikrina 
visuomenës ir valstybës saugumà, palaiko visuomeninæ tvarkà bei rimtá, taip pat vykdo as-
mens gyvybës, sveikatos ir turto apsaugà [9; 10]. Vadinasi, valstybës policinei funkcijai 
bûdinga tai, kad kilus tam tikrai grësmei valstybës nacionaliniam saugumui imamasi tam 
tikrø ypatingø priemoniø (áskaitant ir prievartà), kurios turi grieþtai reglamentuotà ir iðskirtinæ 
taikymo tvarkà. 

Þvelgiant á policijos teisæ jos raidos poþiûriu akivaizdu, kad terminas policija Lenkijoje 
buvo vartojamas siekiant apibrëþti valstybës administracinës veiklos sritis, t. y. policijos 
veikla buvo nukreipta uþtikrinti visas valstybës valdymo veiklos funkcijas, o pati policija (kaip 
valstybinë organizacija) buvo laikoma tam tikru sukarintu vienetu [11, p. 65]. Toks poþiûris 
sunkiai leido atriboti policijos teisës ir administracinës teisës skirtumus, nes policijos funkci-
jos buvo tapatinamos su administracinio valdymo funkcijomis.  

Lietuvos mokslininkas D. Þilinskas kritikuoja toká policijos termino aiðkinimà, nes poli-
cijos veikla negali bûti tolygi administraciniam valdymui [12, 17]. Galima pritarti ðiai nuomo-
nei, nes ið tikrøjø policijos funkcijos ir administracinio valdymo funkcijos turëtø bûti atskirtos, 
o jø skirtumø reikia ieðkoti policijos teisës ir administracinës teisës reguliavimo metodø skir-
tybëse. Policijos teisë turi savo specifikà, nes policijos teisës reguliavimo metodas tiesiogiai 
siejasi su jos reguliavimo objektu. Visuomeniniai santykiai asmens, visuomenës ir valstybës 
saugumo valdymo srityje reikalauja atitinkamo reguliacinio poveikio, besiremianèio vienu 
bendru teisinio reguliavimo metodu, kuris bûdingas tik policijos teisei. Vadinasi, tokiu poli-
cijos teisës reguliavimo metodu laikytinas valstybës prievartos metodas. 

Ðiandien Lenkijos mokslininkai policijos terminà aiðkina dvejopai [8, p. 395]: 
pirma, tai siekimas nurodyti tam tikrà valstybinës veiklos funkcijà bei tos veiklos kryptá; 
antra, valstybës policinæ funkcijà vykdanèiø institucijø ávardijimas. 
Kaip matyti, ðiuo atveju policinės veiklos (policijavimo) terminas siejamas ne tiek su 

konkreèiomis valstybës ar privaèiomis institucijomis, o su jø vykdomomis policinëmis funk-
cijomis. Vadinasi, keièiasi ir paties policijos termino turinys. Tokiu atveju policija suprantama 
daug plaèiau – kaip reiðkinys, kuris siejamas su valstybës teisëtvarkos funkcijos (asmens, 
visuomenës ir valstybë saugumo uþtikrinimo bei vieðosios tvarkos apsaugos) realizavimu 
arba tiesiog valstybës policine funkcija.  

Moksliðkai pripaþástant valstybës policinæ funkcijà susiduriama su dvejopais reiðkiniais. 
Pirmiesiems reikëtø priskirti ávairius, nesuskaièiuojamus pavojus, kurie gali kilti kiekvienam 
þmogui kasdieniame gyvenime. Tie pavojai kyla dël stichiniø gamtos jëgø, gyvûnø, tam tikrø 
nuodingø augalø poveikio, epidemijø ir t. t. Grësmë individui gali bûti ir kiti þmonës, kurie yra 
linkæ paþeisti teisæ, elgtis lengvabûdiðkai arba ðiaip yra prieðiðkai nusiteikæ. Visa tai kelia 
grësmæ asmens gyvybei, sveikatai, turtui, jo visuomeniniam gyvenimui, dvasinëms ir mate-
rialinëms vertybëms. Todël valstybë, turëdama monopolinæ teisæ naudoti prievartà, privalo 
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apsaugoti savo narius (pilieèius) nuo ðiø pavojø atsiradimo, o jiems kilus kaip galëdama 
greièiau juos nugalëti bei paðalinti padarytà þalà. 

Antriesiems reikëtø priskirti ávairius atskiro individo ir bendruomenës vieðøjø interesø 
neiðvengiamai kylanèius nesutarimus, kolizijas ir normø paþeidimus. Kiekvienas asmuo ið 
egoistiniø paskatø siekia patenkinti savo poreikius, todël stengiasi iðnaudoti tas asmenines 
teises ir laisves, kurias jam suteikia valstybë. Daþniausiai asmuo (individas) daþnai visiðkai 
nesiskaito arba kreipia labai maþai dëmesio á analogiðkus kitø individø arba visos bendruo-
menës poreikius. Vadinasi, neiðvengiamai kyla bûtinybë á ðiuos visuomeninius santykius ási-
kiðti valstybei, nes tik ji turi teisëtà (legitimiðkà) teisæ disponuoti prievarta siekdama neleisti 
paþeisti vieðosios tvarkos ir visuomeninës rimties normø reikalavimø. Kita vertus, jeigu pa-
þeidþiami asmens ir visuomenës saugumo bei vieðosios tvarkos ir visuomeninës rimties rei-
kalavimai, valstybë savo autoritetu arba prievarta privalo atkurti paþeistø vertybiø pradinæ 
bûsenà, priversti kaltus asmenis atlyginti padarytà þalà bei nubausti asmenis, kurie neteisë-
tais bûdais paþeidë kitø asmenø arba bendruomenës interesus [8, p. 396]. 

Apibendrinant galima teigti, kad tiek valstybës, tiek privaèiø institucijø arba atskirø as-
menø veikla ðiomis dviejomis kryptimis kovojant su minëtomis neigiamø reiðkiniø grupëmis 
yra valstybës policinës funkcijos realizavimas. Vadinasi, valstybës policinës funkcijos turinys 
apima tuos visuomeninius santykius, kurie susiklosto uþtikrinant asmens, visuomenës ir 
valstybës saugumà bei vieðàjà tvarkà ir visuomeninæ rimtá, garantuojant þmoniø santarvæ bei 
ramybæ dalyvaujant policines funkcijas vykdanèioms institucijoms. 

 
 

2. Valstybës policines funkcijas vykdanèiø institucijø sistema 
 
Valstybës policinë veikla pasireiðkia tose vieðojo administravimo srityse, kuriose gali 

kilti koks nors pavojus arba grësmë, t. y. grësmë asmens gyvybei, sveikatai arba jo turtui, vi-
suomenës bei valstybës saugumui, vieðajai tvarkai bei visuomeninei rimèiai. Iðvardytoms 
valstybës policinëms funkcijoms ágyvendinti Lenkijoje mëginama nustatyti bei sukurti institu-
cijø, atsakingø uþ ðiø funkcijø tiesioginá realizavimà, sistemà. Manytina, jog valstybës polici-
nes funkcijas vykdanèiø institucijø sistemà sudarytø tos institucijos, kuriø veikla nukreipta 
uþtikrinti visuomeniniø santykiø, susiklostanèiø asmens, visuomenës ir valstybës saugumo 
srityje, apsaugà valstybës suteiktos teisëtos prievartos metodu. Taèiau ðis klausimas lieka 
atviras ir yra gana probleminis, nes kyla neaiðkumø dël kai kuriø institucijø, priskiriamø poli-
cines (arba vadinamàsias teisësaugos) funkcijas vykdanèioms institucijoms.  

S. Kaðnica [13], tyrinëdamas institucijø, vykdanèiø valstybës policines funkcijas, si-
stemà, nurodo policinës veiklos paskirtá. Tokia veiklos paskirtis suprantama dvejopai1: 

pirma, materialiàja prasme policinë veikla laikoma vieðojo valdymo sudëtine dalimi si-
ekiant uþtikrinti asmens, visuomenës bei valstybës saugumà ir vieðosios tvarkos apsaugà 
bei likviduoti grësmes, kylanèias ðioje srityje. Toks supratimas skatina daryti iðvadà, kad po-
licinë veikla yra reiðkinys. Vadinasi, policinë veikla yra ne kas kita kaip valstybës vykdoma 
veikla asmens, visuomenës, valstybës arba net nacionalinio saugumo uþtikrinimo bei vieðo-
sios tvarkos apsaugos srityje. Valstybës policines funkcijas realizuojanèios institucijos nebû-
tinai turi sietis su policijos organizacija, nes ástatymø leidëjas tokias institucijas ávardija kitais 
terminais (pvz., valstybës sienos apsaugos sargyba, miesto sargyba, valstybës saugumo 
departamentas, privaèios apsaugos struktûros ir pan.);  

antra, formaliàja prasme policinë veikla siejama su viena tarnyba ir viena organizacija – 
policija. Vadinasi, policijos institucijø sistema ir jø kompetencija átvirtinama policijos veiklà 
reglamentuojanèiuose teisës aktuose, kuriuose tradiciðkai pateikiami tokie policijos uþdavi-

                                                 
1 Reikia pabrėžti, kad toks platus policijos arba policinės veiklos supratimas pateikiamas ir kitų valstybių 

mokslininkų darbuose [2, p. 12].  
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niai kaip nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø prevencija, jø atskleidimas ir tyrimas, 
eismo saugumo prieþiûra ir pan.  

Lenkijos mokslininkø, tirianèiø funkciná poþiûrá á policijos teisës sistemà, darbuose pa-
teikiama primityvi valstybës policines funkcijas vykdanèiø institucijø sistema: valstybës ad-
ministracinë policija (valstybës mokesèiø inspekcija, statybø inspekcija, sanitarinës–epide-
miologinës tarnybos ir kt.), politinë policija (valstybës saugumo departamentas1), kriminalinë 
policija ir pan. [14, p. 345]. Be to, daþniausiai institucijos, vykdanèios valstybës policines 
funkcijas, skirstomos á dvi grupes: pirma, bendros kompetencijos institucijos, prie kuriø pri-
skiriamos skirtingose vieðojo administravimo srityse policines funkcijas realizuojanèios ins-
titucijos (policija, miesto sargyba ir pan.); antra, specializuotos policijos institucijos, vykdan-
èios policines funkcijas uþtikrinant visuomeniniø santykiø, susiklostanèiø tam tikrose as-
mens, visuomenës ir valstybës saugumo srityse, apsaugà (privaèios apsaugos struktûros, 
valstybës sienos apsaugos sargyba, specialiøjø tyrimø tarnyba ir pan.). Pabrëþiama, jog ðios 
policinës institucijos (t. y. sistemos struktûrinës dalys) tarpusavyje sàveikauja ágyvendinant 
valstybës policines funkcijas ir jas priskiriant bendrai valstybës policines funkcijas vykdanèiø 
institucijø sistemai. 

Siekdami geriau atskleisti valstybës policines funkcijas vykdanèiø institucijø sistemà 
pateiksime trumpà kiekvienos institucijos atliekamø uþdaviniø bei funkcijø charakteristikà. 
Kita vertus, sisteminti bei klasifikuoti visas institucijas, vykdanèias valstybës policines funk-
cijas, yra sudëtinga, nes savo veikloje jos atlieka labai ávairaus pobûdþio veiksmus, pavyz-
dþiui, patruliavimà vieðosiose vietose (policija, miesto sargyba) siekdamos uþtikrinti visuo-
meninæ rimtá bei gyventojø saugumà, kovoja su ekonominio pobûdþio grësmëmis bei nusi-
kaltimais, siekdamos apsaugoti valstybës nacionalinius interesus (valstybës saugumo de-
partamentas) arba pilieèiø turtinius interesus (privaèios apsaugos struktûros). Reikia pa-
brëþti, kad valstybës policines funkcijas vykdanèias institucijas vienija bendras poþymis, t. y. 
tai, kad jos savo veikloje naudoja valstybës prievartà siekdamos tinkamai uþtikrinti asmens, 
visuomenës bei valstybës saugumà ir vieðosios tvarkos apsaugà. 

 
2.1. Policija 

 
Lenkijos policijos paskirtá, veiklos principus ir teisinius pagrindus, policijos uþdavinius 

ir organizacinæ struktûrà, policijos pareigûnø kompetencijà bei atsakomybæ nustato 1990 m. 
balandþio 6 d. priimtas Lenkijos Respublikos policijos ástatymas. Ðio ástatymo 1 straipsnio 1 
dalyje policija apibrëþiama kaip uniformuota ir ginkluota formuotë (padalinys), tarnaujanti vi-
suomenei ir skirta palaikyti vieðàjà tvarkà bei uþtikrinti visuomenës saugumà [15]. Policijos 
ástatymo 1 straipsnio 2 dalyje átvirtinti pagrindiniai policijos uþdaviniai: 

– þmogaus gyvybës bei turto apsauga nuo neteisëtø pasikësinimø; 
– vieðosios tvarkos bei visuomenës saugumo uþtikrinimas vieðosiose vietose, taip pat 

vieðajame transporte ir vandens telkiniuose, skirtuose bendram naudojimui; 
– inicijavimas bei organizavimas veiksmø, kuriais siekiama uþkirsti kelià daryti 

nusikalstamas veikas ir kitus teisës paþeidimus bei kriminogeniniams reiðkiniams at-
sirasti, taip pat bendradarbiavimas su valstybinëmis, savivaldybiø bei visuomeninë-
mis organizacijomis kovojant su tokio pobûdþio reiðkiniais; 

– nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø atskleidimas ir tyrimas bei juos padariusiø 
asmenø paieðka; 

– miesto (savivaldybës) policijos (miesto apsaugos tarnybos) bei kitø specializuotø 
ginkluotø formuoèiø prieþiûra ástatymø nustatyta tvarka; 

– administraciniø aktø, susijusiø su vieðo pobûdþio valdymo veikla, vykdymo kontrolë; 
– bendradarbiavimas su kitø valstybiø policijomis ir tarptautinëmis organizacijomis re-

miantis tarptautinëmis sutartimis bei atskirais susitarimais.  
                                                 

1 Šiuo metu Lenkijoje Valstybės saugumo departamento funkcijas perėmė Vidaus saugumo bei Žvalgybos 
agentūros. Plačiau apie tai – viename iš straipsnio skirsnių. 
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Reikia pabrëþti, jog Vyriausioji policijos komendantûra yra centrinë valstybinës admi-
nistracijos institucija, atsakinga uþ vieðosios tvarkos bei visuomenës saugumo uþtikrinimo 
funkcijø ágyvendinimà. Vyriausiasis policijos komendantas yra visø policijos ástaigø vadovas 
ir kartu jis pavaldus Vidaus reikalø ir administracijos ministrui [15].  

Lenkijos Respublikos policijos ástatymo 6 straipsnyje pateikiama policijos organizacinë 
struktûra teritorinio administravimo principu. Teritorinëmis policijos ástaigomis laikomos vai-
vadijø policijos komendantûros, rajonø policijos komendantûros ir miesto policijos komen-
dantûros.  

Policijos organizacijoje iðskiriamos prevencinë, kriminalinë bei pagalbinio pobûdþio 
tarnybos. Pagalbinio pobûdþio policijos tarnyba atsakinga uþ policijos veiklos organizaciniø 
ir materialiniø–techniniø uþdaviniø sprendimà. Be to, policijai priskirtiems uþdaviniams efek-
tyviau ágyvendinti yra sukurti atskiri prevencijos skyriai bei antiteroristiniai padaliniai, polici-
nës veiklos tyrimø ir numatymo  padaliniai ir aukðtoji policijos mokykla, policijos mokymo 
ástaigos bei policijos mokyklos.  

Lenkijos policijos sistemoje yra ir kitø policijos padaliniø, pavyzdþiui, 1996 m. balan-
dþio 4 d. Vidaus reikalø ministro ásakymu buvo ásteigta teismų policija. Pagrindiniai teismø 
policijos uþdaviniai yra ðie: 

– saugumo bei vieðosios tvarkos palaikymas teismø bei prokuratûros pastatuose; 
– teisëjø, prokurorø bei kitø asmenø, kai jie vykdo savo pareigas, susijusiais su teisin-

gumo funkcijø ágyvendinimu, gyvybës bei sveikatos apsauga; 
– procesiniø veiksmø, kuriuos paskyrë teisëjas arba prokuroras, atlikimas; 
– asmenø, áskaitant ir nepilnameèius, atvesdinimas prokuroro arba teisëjo nurodymu, 

jeigu ðis uþdavinys nebuvo priskirtas kitø rûðiø policijai; 
– kitø teismo nutarèiø bei sprendimø vykdymas siekiant palaikyti vieðàjà tvarkà. 
Teismø policija pavaldi ir veikia prie vaivadijø policijos komendantûrø. Teismø policijos 

patalpos yra tame paèiame pastate, kartu su teismu arba prokuratûra. Teismø policijos pa-
talpø iðlaikymo iðlaidas padengia tam tikras teismas arba prokuratûra. 

Atkreiptinas dëmesys á tai, kad Lenkijoje gali bûti steigiamos ir specializuotos policijos 
ástaigos. Jeigu bûtina, vaivadijos policijos komendantas, suderinæs su vyriausiuoju policijos 
komendantu, specialioms policijos funkcijoms vykdyti gali steigti geleþinkelio, vandens, oro 
linijø arba kità specializuotà policijos ástaigà. Specializuotø policijos ástaigø komendantai pa-
valdûs vaivadijos policijos komendantui [15]. 

Lenkijos policija, vykdydama jai priskirtus uþdavinius, atlieka nemaþai funkcijø, kurios 
Policijos ástatymo 14 straipsnyje yra suskirstytos á tris grupes:  

pirma, operatyvines – atpaþástamàsias funkcijas; 
antra, tardymo funkcijas; 
trečia, administracines–tvarkomàsias funkcijas. 
Lenkijos Respublikos policijos ástatyme nëra konkreèiai apibrëþtos bei iðvardytos poli-

cijos funkcijos, nes tai paliekama konkreèios policijos diskrecijai. Kita vertus, policijos ásta-
tymas labai tiksliai nustato policijos pareigûnø ágaliojimø apimtá bei teises vykdant policijai 
priskirtus uþdavinius (ðaunamojo ginklo naudojimo sàlygas, fizinës prievartos naudojimo at-
vejus, operatyviniø veiksmø atlikimà, korespondencijos kontroliavimà ir pan.). 

Kaip matyti, Lenkijos policijos vykdomus ávairius asmens, visuomenës ir valstybës 
saugumo uþtikrinimo bei vieðosios tvarkos apsaugos uþdavinius ir funkcijas galima vadinti 
valstybës policinëmis funkcijomis.  

 
2.2. Savivaldybës (miesto) sargyba 

 
Tam, kad savivaldybës teritorijoje bûtø geriau palaikoma vieðoji tvarka ir visuomeninë 

rimtis bei garantuojamas vieðasis saugumas, Lenkijos savivaldybëse gali bûti kuriamos sa-
varankiðkos apsaugos formuotës – miesto sargybos. Iki 1997 metø savivaldybës (miesto) 
sargybø veiklos pagrindus reglamentavo Lenkijos Respublikos policijos ástatymo 4 skirsnis. 
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Taèiau ástatymas neiðskyrë, kokius konkreèiai policijos uþdavinius bei funkcijas vykdo savi-
valdybës (miesto) sargyba, kokie yra miesto sargybiniø ágaliojimai. Policijos ástatyme buvo 
átvirtinta tik viena nuostata – kad savivaldybës (miesto) sargybiniai vykdo administracinio–
tvarkomojo pobûdþio funkcijas, o prireikus fiziðkai uþtikrina ávykio vietos saugumà. 

1997 m. rugpjûèio 29 d. buvo priimtas ástatymas dël Savivaldybës (miesto) sargybos 
[16], kurio 1 straipsnyje yra átvirtinta savivaldybës (miesto) sargybos paskirtis, t. y. uþtikrinant 
visuomenës saugumà bei vieðosios tvarkos apsaugà savivaldybës teritorijoje gali bûti ku-
riama savarankiðka uniformuota formuotë – savivaldybës (miesto) sargyba.  

Savivaldybës (miesto) sargyba gali bûti steigiama tik gavus vaivadijos policijos ko-
mendanto pritarimà. Savivaldybës (miesto) sargyba yra sudëtinë vietos savivaldos organiza-
cijos dalis, kuri neáeina á bendrà policijos sistemà, nors ir vykdo policines funkcijas, t. y. pa-
laiko vieðàjà tvarkà, visuomeninæ rimtá, uþtikrina asmens, visuomenës saugumà. Atkreiptinas 
dëmesys á tai, kad miesto sargybiniø profesiná pasirengimà kontroliuoja policija (pvz., fizinis 
pasirengimas, ástatymø ir kitø teisës aktø iðmanymas ir pan.).  

Savivaldybës (miesto) sargybos kompetencija reglamentuota vietos savivaldos orga-
nizacijø iðleistais teisiniais dokumentais. Iðanalizavus ðiuos dokumentus matyti, kad savival-
dybës (miesto) sargyba vykdo tokius pagrindinius uþdavinius [16]: 

– palaiko vieðàjà rimtá bei tvarkà vieðosiose vietose; 
– palaiko tvarkà keliuose bei kontroliuoja eismo saugumo uþtikrinimà, kiek tai 

reglamentuota keliø eismo taisyklëse; 
– bendradarbiauja su kitais ágaliotais valstybës subjektais gelbstint þmoniø gyvybæ iðti-

kus techninio pobûdþio avarijoms, kilus epidemijoms ir pan.; 
– saugo ávykio vietà iki to momento, kai atvyksta kompetentingi valstybiniø institucijø 

atstovai, taip pat pagal galimybæ uþkerta kelià þalingø padariniø atsiradimui, nustato 
ávykio liudininkus; 

– saugo komunalinius objektus; 
– bendradarbiauja su organizatoriais ir kitomis tarnybomis palaikant vieðàjà tvarkà bei 

uþtikrinant visuomenës saugumà masiniø renginiø, susirinkimø, mitingø bei piketø 
metu; 

– á iðblaivinimo ástaigas pristato neblaivius asmenis arba palydi juos iki gyvenamøjø 
vietø; 

– inicijuoja bei dalyvauja akcijose, susijusiose su nusikalstamø veikø ir kitø teisës 
paþeidimø prevencija, taip pat bendradarbiauja su valstybinëmis, savivaldybiø bei 
bendruomeninëmis institucijomis ðioje srityje. 

Savivaldybës (miesto) sargybos pareigûnai neatlieka nei tardymo, nei operatyvinio 
pobûdþio funkcijø, susijusiø su nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø atskleidimu bei 
tyrimu. Savivaldybës (miesto) sargybos pareigûnai yra tarsi policijos pagalbininkai, pade-
dantys palaikyti vieðàjà tvarkà bei visuomeninæ rimtá ir uþtikrinti visuomenës saugumà savi-
valdybiø teritorijoje. Kita vertus, savivaldybës (miesto) sargybos pareigûnai savo veikloje, 
kaip ir policijos pareigûnai, gali naudoti prievartà, taèiau su tam tikromis iðlygomis ir apribo-
jimais.  

 
2.3. Vidinio saugumo agentûra 

 
2002 m. geguþës 24 d. Lenkijoje buvo priimtas Vidinio saugumo agentûros ir þvalgy-

bos agentûros ástatymas [17], kuris pakeitë iki ðio momento galiojusá ástatymà „Dël Valsty-
bës saugumo departamento“. Kaip matyti, remiantis Vidinio saugumo agentûros ir Þvalgy-
bos agentûros ástatymu buvo ákurtos dvi naujos institucijos, kurios perëmë Valstybës sau-
gumo departamento funkcijas. Savaime suprantama, Valstybës saugumo departamentas 
buvo viena ið tø institucijø, kuri vykdë daugybæ valstybës policiniø funkcijø, siekdama uþtik-
rinti valstybës bei jos gyventojø saugumà nuo ávairiø galimø pavojø, pasikësinimø bei grës-
miø, t. y. nacionaliná saugumà. 
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Lenkijos Respublikos vidinio saugumo agentûros ir þvalgybos agentûros ástatymo 1 
straipsnyje pabrëþiama, kad kuriama Vidinio saugumo agentûra yra valstybës institucija, at-
sakinga uþ valstybës vidinio saugumo bei jos konstitucinës santvarkos uþtikrinimà ðalyje. 
Minëto ástatymo 2 straipsnyje teigiama, kad kuriama Þvalgybos agentûra yra valstybës ins-
titucija, atsakinga uþ valstybës iðorinio saugumo uþtikrinimà. 

Iðanalizavus Lenkijos Respublikos vidinio saugumo agentûros ir þvalgybos agentûros 
ástatyme átvirtintas nuostatas matyti, kad valstybës policines funkcijas vykdo tik Vidinio sau-
gumo agentûra. Tai matyti ið pagrindiniø Vidinio saugumo agentûros uþdaviniø, kurie yra 
átvirtinti 5 straipsnyje: 

– nustatyti grësmes, nukreiptas á valstybës vidaus saugumà bei jos konstitucinæ san-
tvarkà, uþkirsti joms kelià ir paðalinti; 

– vykdyti atskirø nusikalstamø veikø rûðiø, susijusiø su valstybës nacionaliniu sau-
gumu, prevencijà, jas atskleisti ir tirti, t. y.: 
a) ðnipinëjimo, terorizmo atvejus, valstybinës paslapties reikalavimø paþeidimus ir 

kitas panaðaus pobûdþio nusikalstamas veikas, kelianèias grësmæ valstybës 
nacionaliniam saugumui; 

b) nusikalstamas veikas, kelianèias grësmæ valstybës ekonomikai; 
c) nusikalstamas veikas, susijusias su valstybës tarnautojø korupcinio pobûdþio 

veikla, jeigu tai kelia grësmæ valstybës nacionaliniam saugumui; 
d) nusikalstamas veikas valstybës strateginës reikðmës technologijø, prekiø arba 

paslaugø srityje; 
e) nusikalstamas veikas, susijusias su nelegalia ginklø, sprogstamøjø medþiagø, 

masinio naikinimo ginklø, psichotropiniø medþiagø gamyba bei tarptautine apy-
varta; 

– nevirðijant savo ágaliojimø atlikti kitø valstybës apsaugos tarnybø uþdavinius bei vyk-
dyti vietinës valdþios saugumo funkcijas, susijusias su slapta informacija palaikant 
tarptautinius santykius. 

Apibendrinant pateiktus uþdavinius matyti, kad Vidinio saugumo agentûra priskiriama 
prie institucijø, vykdanèiø valstybës policines funkcijas. Be to, Vidinio saugumo agentûros 
pareigûnai tiesiogiai dalyvauja veikloje, kurios vienas ið tikslø yra garantuoti, kad pilieèiai 
jaustøsi saugiai tiek ekonomiðkai, tiek fiziðkai, bei uþtikrinti moralinio, turtinio ir fizinio gërio 
apsaugà nuo nusikalstamø arba kitokio pobûdþio neteisëtø pasikësinimø. 

 

2.4. Valstybës sienos sargyba 
 
Valstybës sienos sargyba yra institucija, atsakinga uþ nusikalstamø veikø ir kitø teisës 

paþeidimø atskleidimà ir tyrimà, taip pat uþ vieðosios tvarkos ir visuomenës saugumo uþtik-
rinimà bei kitø teisëtvarkos funkcijø vykdymà. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad ðios institucijos 
veikimo teritorija pasiþymi tam tikra specifika. Valstybës sienos sargyba vykdo policines 
funkcijas pasienio teritorijoje ir pasienio ruoþe.  

1990 m. spalio 12 d. buvo priimtas Valstybës sienos sargybos ástatymas [18], kuris 
nustatë Sienos sargybos veiklos teisiná statusà, uþdavinius bei funkcijas, struktûrà, sienos 
sargybos pareigûnø teises ir pareigas. Valstybës sienos sargybos ástatyme átvirtinti pagrindi-
niai Sienos sargybos uþdaviniai ir funkcijos, kurias vykdant atliekamos valstybës policinës 
funkcijos, t. y.: 

– valstybës sienos apsauga; 
– valstybës sienos kirtimo tvarkos organizavimas ir kontroliavimas; 
– nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø, susijusiø valstybës sienos teisinio reþimo 

nesilaikymu, prevencija, atskleidimas ir tyrimas; 
– vieðos tvarkos palaikymas pasienio ruoþe, kiek tai priklauso jø kompetencijai; 
– þenklø, nurodanèiø valstybës sienos ribas, ir kitø su valstybës sienos saugumu 

susijusiø objektø bei árenginiø apsauga. 
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Valstybës sienos sargybos pareigûnai vykdo daug uþdaviniø ir funkcijø, kuriø tikslas 
yra uþtikrinti þmoniø saugumà bei jø teisëtø interesø apsaugà pasienio zonoje arba pasienio 
ruoþe. Be to, valstybës sienos sargybos pareigûnai vykdo operatyvines (taiko ávairius ope-
ratyvinës veiklos metodus bei priemones), tardymo bei administracines–tvarkomàsias funk-
cijas, o prireikus taiko valstybës prievartà. Galima teigti, kad Valstybës sienos sargyba yra 
viena ið valstybës institucijø, vykdanèiø valstybës policinæ funkcijà. 

 
2.5. Privaèios apsaugos tarnybos 

 
Pastaruoju metu privaèios apsaugos rinkos funkcionavimas akivaizdus daugelyje uþsi-

enio valstybiø, nes susiklosèiusi nepalanki situacija (dël finansiniø ir þmogiðkøjø iðtekliø) po-
licijoje ir kitose teisëtvarkos institucijose pagrástai sudaro galimybæ privaèioms apsaugos 
struktûroms uþimti atsiradusià niðà asmens, jo turto, visuomenës saugumo uþtikrinimo ir 
vieðosios tvarkos apsaugos srityje. Valstybë, siekdama sumaþinti teisëtvarkos sistemos ið-
laikymo iðlaidas, ið dalies perduoda asmens ir turto saugumo uþtikrinimo bei tvarkos palai-
kymo funkcijas privatiems subjektams. Vadinasi, privaèias apsaugos struktûras taip pat ga-
lima bûtø priskirti prie institucijø, vykdanèiø valstybës policines funkcijas teisëtvarkos palai-
kymo srityje.  

Lenkijos valstybëje privaèiø apsaugos tarnybø veiklos teisinius pagrindus, kompeten-
cijà, kontrolës principus, apsaugos tarnybø darbuotojø teises ir pareigas reglamentuoja 
1997 m. rugpjûèio 22 d. priimtas ástatymas dël asmens ir turto apsaugos [19]. Ðiame ásta-
tyme átvirtinta apsaugos paskirtis – norint uþtikrinti savo bei savo klientø saugumà tiek fiziniu, 
tiek turtiniu poþiûriu asmenys (tiek fiziniai, tiek juridiniai) gali naudotis privaèiø asmenø arba 
atskirø privaèiø apsaugos struktûrø teikiamomis apsaugos paslaugomis. Ástatyme numatyta, 
kad apsaugos paslaugas gali teikti tiek privatûs asmenys, iðlaikæ kvalifikacijos egzaminus ir 
turintys apsaugos darbuotojo licencijà, tiek atskiros privaèios apsaugos tarnybos arba ámo-
niø ir organizacijø apsaugos struktûriniai padaliniai ástatymø nustatyta tvarka áregistravæ 
ámonæ, teikianèià apsaugos paslaugas. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad Asmens ir turto ap-
saugos ástatymo 5 straipsnyje ávardijami objektai, kurie privalo organizuoti ir vykdyti ap-
saugà, t. y. nacionaliniai ir komerciniai bankai, ðaunamøjø ginklø ir sprogstamøjø medþiagø 
parduotuvës, muziejai, valstybiniai archyvai ir pan. [19]. 

Lenkø mokslininkas T. Z. Nowickis, tyrinëjæs privaèiø apsaugos struktûrø galimybes 
vykdyti valstybës policines funkcijas, pabrëþia, kad privaèios apsaugos struktûros tampa vis 
svarbesnës saugant asmenis bei jø gyvybæ, sveikatà arba turtà [20, p. 31–32]. Pagrindinë to 
prieþastis yra ta, kad valstybë dël objektyviø kriterijø − finansiniø, materialiniø, techniniø, 
kadrø ir kitø iðtekliø nuolatinio maþinimo arba ribojimo − pagal savo kompetencijà negali 
suteikti iðskirtiniø sàlygø tam tikroms asmenø kategorijoms, atsiþvelgiant á jø veiklos pobûdá, 
turtinæ padëtá ar pan., ir taip atitinkamai garantuoti privataus verslo saugumà. Kita vertus, 
privati apsaugos veikla Lenkijoje grieþtai priþiûrima bei kontroliuojama valstybës, t. y. ávairios 
policijos ir vietos savivaldos institucijos tikrina, kad asmenys ir privaèios ámonës, vykdyda-
mos asmens bei turto apsaugos uþtikrinimo funkcijas, turëtø licencijas, taip pat iðduoda li-
cencijas verstis privaèia apsaugos veikla, rûpinasi apsaugos darbuotojø rengimu bei jø mo-
kymu.  

Apibendrinus galima teigti, kad privaèios apsaugos struktûros tampa vienais ið valsty-
bës policines funkcijas vykdanèiø subjektø. Iðplëtus privaèia komercine iniciatyva veikianèiø 
subjektø teikiamas apsaugos paslaugas galima bûtø áþvelgti nemaþà ðiø tarnybø indëlá as-
mens ir visuomenës saugumo uþtikrinimo bei vieðosios tvarkos apsaugos srityje.  

 
2.6. Specializuotos institucijos, vykdanèios valstybës policines funkcijas 

 
Jau buvo minëta, jog valstybës policines funkcijas vykdanèiø institucijø sistemai priski-

riamos institucijos, kurios, be savo pagrindiniø funkcijø, ið dalies vykdo ir policines funkcijas.  
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Visø pirma tokioms institucijoms priskiriama Valstybinë gaisrø tarnyba [21]. Tai yra 
uniformuota ir specialiàja áranga aprûpinta valstybinë formuotë, kurios paskirtis – uþtikrinti 
asmens, visuomenës bei valstybë prieðgaisrinæ saugà, kovoti su gaisrais, gaivalinëmis ne-
laimëmis bei kitomis grësmëmis, vykdyti gelbëjimo darbus pramoniniø ir transporto avarijø 
bei gaivaliniø nelaimiø vietose, dalyvauti ávairiose akcijose, kuriose tikrinamas prieðgaisrinës 
apsaugos taisykliø reikalavimø laikymasis. Prireikus Valstybinë gaisrø tarnyba vykdo nusi-
kalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø, susijusiø su prieðgaisrinës apsaugos taisykliø nesil-
aikymu, tyrimà bei organizuoja jø prevencijà.  

Kita institucija, atliekanti dalá valstybës policiniø funkcijø, yra Aplinkos apsaugos ins-
pekcija, kurios veiklà reglamentuoja 1991 m. liepos 20 d. priimtas Aplinkos apsaugos ins-
pekcijos ástatymas [22]. Ðio ástatymo 2 straipsnyje, be kitø uþdaviniø, yra numatyta, kad Ap-
linkos apsaugos inspekcija kontroliuoja, kaip laikomasi aplinkos apsaugà reglamentuojanèiø 
teisës aktø, kaip racionaliai naudojami gamtiniai iðtekliai, taip pat inicijuoja veiksmus, kurie 
uþkerta kelià ekologinëms nelaimëms, aiðkinasi tokiø nelaimiø kilimo prieþastis, ðalina jø pa-
darinius, atkuria buvusià ekologinæ bûsenà. Be to, Aplinkos apsaugos inspekcija bendra-
darbiauja su teisësaugos, teisëtvarkos bei kitomis valstybës ir vietos savivaldos institucijo-
mis kovodama su neteisëtomis veikomis aplinkos apsaugos srityje. 

Iðanalizavus Lenkijoje galiojanèius teisës aktus matyti, kad valstybës policines funkci-
jas ið dalies vykdo Valstybinë sanitarijos inspekcija [23], Kalëjimø tarnyba [24], Muitinës ins-
pekcija [25], Geleþinkeliø apsaugos tarnyba [26], Nacionaliniø parkø sargyba [27], tvarkos 
palaikymo pajëgos karinëse teritorijose ir kitos institucijos.  

Apibendrinus galima dràsiai teigti, kad remiantis funkciniu poþiûriu dauguma vieðojo 
administravimo institucijø savo kasdienëje veikloje, be pagrindinës funkcijos, vykdo ir vals-
tybës policines funkcijas siekdamos uþtikrinti asmens, visuomenës ir valstybës saugumà bei 
palaikyti vieðàjà tvarkà valstybës prievarta. Kita vertus, minëtø institucijø veiklos teisinis reg-
lamentavimas ið dalies grindþiamas policijos teisës normomis bei jø ágyvendinimu policijos 
teisës teisinio reguliavimo metodu. 

 
 

Iðvados 
 
1. Visuomeniniø santykiø, atsirandanèiø ágyvendinant valstybiná asmens, visuomenës, 

valstybës ir nacionalinio saugumo uþtikrinimo srièiø administravimà, gausa rodo, jog teisës 
normos, reguliuojanèios ðiuos santykius, galëtø bûti priskirtos ir laikomos policijos teisës 
objektu. Policijos teisës, kaip savarankiðkos teisës ðakos, teisinio reguliavimo objektas netu-
rëtø apimti vienos valstybës institucijos (ðiuo atveju policijos) vykdomos asmens, visuome-
nës ir valstybës saugumo uþtikrinimo bei vieðosios tvarkos apsaugos veiklos naudojant 
valstybës prievartà.  

2. Lenkijos valstybëje vyrauja funkcinis–sisteminis poþiûris á policijos teisæ kaip sava-
rankiðkà teisës ðakà, t. y. valstybës policinei funkcijai ágyvendinti nustatoma valstybiniø ir 
privaèiø institucijø, savo veikloje tiesiogiai arba netiesiogiai vykdanèiø teisëtvarkos uþtikri-
nimo veiklà, sistema. Vadinasi, moksline prasme valstybës policinë funkcija yra daug konk-
retesnë, o ðios funkcijos vykdymo pobûdis leidþia jà atskirti nuo vieðojo administravimo 
funkcijos. Tokiu atveju policinë veikla galëtø bûti suprantama ir nagrinëjama kaip reiðkinys. 

3. Institucijø, vykdanèiø valstybës policines funkcijas, veiklos teisinis reglamentavimas 
grindþiamas policijos teisës normomis, kurios ágyvendinamos policijos teisës reguliavimo 
metodu, t. y. valstybës prievarta. Konstatuotina, jog valstybës policines funkcijas vykdanèias 
institucijas tikslinga sisteminti funkciniu pagrindu, taip parodant tokiø institucijø veiklos prio-
ritetus ágyvendinant valstybës policines funkcijas asmens, visuomenës ir valstybës saugumo 
uþtikrinimo bei vieðosios tvarkos apsaugos srityje. 
 
 



 95

♦♦♦ 
 
 

LITERATÛRA 
 

1. Елистратов А. И. Очерк административного права. – Москва, 1922. 
2. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. – Москва: НОРМА–ИНФРА–М, 

2002. 
3. Mohl R. Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. Aufl 2. – Tübingen, 

1866. Bd. 1–3. 
4. Jakobas A. Policijos teisės vadovėlis. − Kaunas: „Policijos“ laikraščio leidinys, 1933. 
5. Vilutis P. Administracinė teisė. Bendroji dalis. − Kaunas: VDU, Teisių fakultetas, 1939. 
6. Borkowski A., Guzinski M. Administracyjne prawo gospodarcze. – Wroclaw: Kolonia, 1999. 
7. Leonski Z. Materialne prawo administracyjne. – Warszawa: C.H.Beck, 1997. 
8. Dolnicki B. Policyjne funkcje panstwa w Polsce//Prawo CCLXXII. – Wroclaw: Wydawnictwo 

universytetu Wroclawskiego, 2000. 
9. Boć J. Prawo administracyjne. – Wrocław: Kolonia, 2000. 

10. Boć J., Nowacki K., Samborska–Boć E. Ochrona środowiska. – Wrocław: Kolonia, 2000. 
11. Kawka W. Policja w ujęciu historycznym i wspolczesnym. – Vilnius: USB, 1939. 
12. Žilinskas D. Lietuvos policijos teisės sistema: hipotezė ir modeliai. Daktaro disertacija: socialiniai 

mokslai: teisė (01S). – Vilnius: LTU, 2003.  
13. Kasznica S. Polskie prawo administracyjne. – Poznan, 1946. 
14. Leonski Z. Istota i rodzaje policji administracyjnej (zagadnienia wybrane) // Administracja pub-

liczna u progu XXI wieku. – Przemysl: Wydawnyctwo wyzszej szkoly administracji i zarządzania, 
2000.  

15. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990. (Dz. U. 1990 r. Nr. 30. Poz.179). 
16. Ustawa o Strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997. (Dz. U. 1997 r. Nr. 123. Poz. 779). 
17. Ustawa o Agencji Bezpieczenstwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z dnia 24 maja 2002. 

(Dz. U. 2002 r. Nr. 74. Poz. 676). 
18. Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 2002. (Dz. U. 2002 r. Nr. 171. Poz. 1399). 
19. Ustawa o Ohronie osob i mienia z dnia 22 sierpnia 1997.(Dz. U. 1997 r. Nr. 114. Poz. 740.). 
20. Nowicki T. Z. Ochron osob i mienia. – Torun: TNOiK, 1999.  
21. Ustawa o Panstwowej Strarży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991. (Dz. U. 1991 r. Nr. 88. Poz. 400). 
22. Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991. (Dz. U. 1991 r. Nr. 77. Poz. 335). 
23. Ustawa o Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1998. (Dz. U. 1998 r. Nr. 90. Poz. 575). 
24. Ustawa o Slużbie Więziennej z dnia 26 kwietnia 1996. (Dz. U. 1996 r. Nr. 61. Poz. 283.). 
25. Ustawa o Inspekcji Celnej z dnia 6 czerwca 1997. (Dz. U. 1997 r. Nr. 71. Poz. 449.). 
26. Ustawa o Transporcie kolejowym z dnia 27 czerwca 1997. (Dz. U. 1997 r. Nr. 96, poz 593.). 
27. Ustawa o Ohronie pszyrody z dnia 16 pażdziernika 1991. (Dz. U. 1991 r. Nr. 114, poz. 91.). 
 
 

♦♦♦ 
 

Police Law in Poland: Functional Approach to System 
 

Dr. Raimundas Kalesnykas 
Doctoral Candidate Vidmantas Mečkauskas 

 

Law University of Lithuania 
 

SUMMARY 
 

Recently, the issue of police law as separate law science is essential in many countries and 
forms different views and ideas among the scientists. Disputes arise on the police law regulation field 
and police law legal regulation object, i.e. what public relations are to be assigned to be regulated by 
police law. The question arises if the rules of law regulating the activity of one institution can be 
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referred to as separate law science or such rules of law do regulate the activities of many other 
institutions, not only of the police as an institution. Solutions to the above–formulated problematic 
provisions are analyzed in this article. 

Each state regularly performs the set of public administration functions, such as lawmaking, 
law implementation organizing, and concern for public welfare. Regular state functioning cannot be 
imagined without state functions with the help of which people are protected from endless number of 
dangers that may occur because of nature disasters or illegal actions of other people. Such functions 
are defined as state police functions in the legal literature. 

The issue of police functions definition is developed in the article as well as the conditions for 
systemizing of institutions performing state police functions in Poland are analyzed. The authors 
reach the conclusion that it is possible to analyze police law content through the system of functional 
viewpoint towards public relations originating from the field of ensuring the safety of person, public or 
state. The characteristics and main tasks of the main institutions performing the state police 
functions are also briefly discussed in the article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


