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UPRAWNIENIA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

W KONTEKŚCIE OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

S t r e s z c z e n i e

Zadania państwa w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego realizują 

organy administracji publicznej. Jednym z nich jest Straż Graniczna, której funkcjonariusze 

zostali wyposażeni w szereg uprawnień, mających zapewnić efektywne wykonywanie 

nałożonych na nią zadań. Korzystanie z uprawnień zostało poddane ścisłej kontroli, ponieważ 

mogą prowadzić do ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela. Realizacja zadań w 

zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego musi być wykonywana w sposób 

możliwie najmniej inwazyjny z poszanowaniem wolności i praw. Straż Graniczna jest 

formacją, która ma służyć zarówno dobru człowieka, jak i państwa (wspólnej sprawy) – dobra 

wspólnego wszystkich obywateli. 
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POWERS OF THE BORDER GUARDS

IN THE CONTEXT OF THE PROTECTION OF FREEDOM AND HUMAN RIGHTS

S u m m a r y

Tasks of the state in the field of the protection of the safety and public order are carry out 

by public services. One of them is the Border Guard, whose officers are equipped with a 

range of powers, to ensure the effective implementation of the imposed tasks. The use of the 

powers is subject of strict control, because abuse of powers can lead to limitation of freedoms 

and rights of every man and citizens. Implementation of tasks in the field of the protection of 

the safety and public order must be carried out in such a way to be as the least intrusive with 

respect for freedoms and rights. The Border Guard is the formation which serves to the good 

of man and the state – understood as the common good of all citizens. 
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