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Zasady naboru i kwalifi kacji kandydatów do służby 
w Policji Państwowej w latach 1919–1945

Formalnie nabór do Policji Państwowej był naborem ochotniczym. Jednakże 
przez wzgląd na sposób tworzenia tej formacji w początkowym okresie do-
minowały inne formy rekrutacji, polegające głównie na przejmowaniu przez 
PP funkcjonariuszy dotychczas działających w ramach istniejących polskich 
regulacji prawnych organizacji ochrony bezpieczeństwa i porządku, takich 
jak: na terenie byłej Kongresówki – Milicja Ludowa i Policja Komunalna jako 
cywilne organizacje służby bezpieczeństwa, a nadto Żandarmeria, Straż Ko-
lejowa i Straż Rzeczna jako organizacje wojskowe; na obszarze byłej Galicji 
– Polska Żandarmeria Krajowa, Żandarmeria Krajowa Ziemi Krakowskiej, 
Policja Wojskowa (w Krakowie i Lwowie jako organ wykonawczy Dyrekcji 
Policji), a także Żandarmeria Polowa (we wschodnich powiatach Małopolski 
należących do terenu operacyjnego, wywodząca się z Żandarmerii Obrony 
Lwowa) oraz Policja Komunalna (w licznych miastach z wyjątkiem Lwowa 
i Krakowa); na obszarze byłej dzielnicy pruskiej – Polska Żandarmeria Kra-
jowa oraz wiele rozmaitych policji miejskich i gminnych; natomiast na tere-
nach wschodnich byłego zaboru rosyjskiego – Wojskowa Żandarmeria Polo-
wa (Etapowa) oraz liczne rodzaje innych straży i milicji1.

Już wówczas, gdy w czerwcu 1919 roku MSW wniosło do Sejmu projekt 
ustawy o powołaniu w miejsce dotychczasowych formacji policyjnych jed-
nolitej organizacji służby bezpieczeństwa2, zakładano, że nowa organizacja 
policyjna odrodzonej Rzeczypospolitej będzie nosiła nazwę Straży Bezpie-
czeństwa. Jej Komendę Główną powołano do życia jeszcze przed uchwałą 
sejmową w tej materii, działając na podstawie koncepcji unifi kacji Milicji 

1 W. Strzelecki, Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej 
armii, Warszawa 1934, s.173. Zbiór przepisów administracyjnych dotyczących organizacji Policji 
Państwowej, s.10.

2 Zob. M. Mączyński, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej, Kraków 1997, s. 21 i nast.
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Ludowej z Policją Komunalną. Komenda Główna Straży Bezpieczeństwa 
poleciła rozkazem z 26 czerwca 1919 roku rozwiązać Milicję Ludową, któ-
rej majątek przejęła i na jego podstawie poczęła tworzyć organizację Straży 
Bezpieczeństwa. Następnie 24 lipca 1919 roku Sejm przyjął ustawę o powo-
łaniu do życia nowej, jednolitej organizacji służby bezpieczeństwa, odrzuca-
jąc jednakże proponowaną pierwotnie nazwę Straży Bezpieczeństwa, a usta-
nawiając nazwę Policja Państwowa3. Ustawa o Policji Państwowej z 24 lipca 
1919 roku stwarzała podstawę do zorganizowania jednolitej polskiej Policji 
Państwowej jako ogólnokrajowego aparatu służby bezpieczeństwa publicz-
nego, albowiem zgodnie z brzmieniem Przepisów Przejściowych do powyż-
szej ustawy z dniem wejścia jej w życie straciły moc obowiązującą dekrety 
o organizacji Milicji Ludowej z 5 grudnia 1918 i 7 lutego 1919 roku oraz 
dekret z 9 stycznia 1919 roku o organizacji Policji Komunalnej. Na podsta-
wie niniejszych przepisów (art. 1 i 2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
bezpośrednio po wejściu ustawy w życie zarządziło ostateczne rozwiązanie 
Milicji Ludowej i Policji Komunalnej, których majątek ruchomy (zgodnie 
z Okólnikiem MSW z 8 listopada 1919 r.) został przejęty na własność przez 
Policję Państwową4. Z racji tego, że zgodnie z przepisem ustawy do Policji 
Państwowej byli przyjmowani tylko i wyłącznie ochotnicy odpowiadający 
kryteriom określonym w jej treści, funkcjonariusze rozwiązanych organizacji 
służby bezpieczeństwa nie byli automatycznie przejmowani przez struktury 
Policji Państwowej, mogli jednakże na zasadzie dobrowolności, aczkolwiek 
po uprzedniej weryfi kacji na ogólnych zasadach kwalifi kacyjnych, przejść 
do służby w Policji Państwowej5.

Tak zwane Przepisy Przejściowe do Ustawy o PP stanowiły w art. 1–3 
m.in., że dekret o organizacji Policji Komu nalnej utracił swoją moc obowią-
zującą, funkcjonariusze zaś istniejących dotychczas organizacji państwowej 
i samorządowej służby bezpieczeństwa będą wcielani do PP w myśl zasad 
Ustawy o PP i Przepisów Przejściowych (tj. na ogólnych zasadach kwalifi ka-
cyjnych) po wydaniu przepisów wykonawczych w tej mierze przez ministra 
spraw wewnętrznych.

3 Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 61, 1919, poz. 363.
4 Zbiór przepisów administracyjnych dotyczących organizacji Policji Państwowej, s. 13.
5 Art. 2 Przepisów Przejściowych do Ustawy o Policji Państwowej stanowił, że: „Funkcjo-

nariusze policji komunalnej, państwowej, samorządowej, milicji ludowej, straży kolejowej oraz 
istniejących urzędów śledczych wcieleni zostaną do policji państwowej na ogólnych zasadach 
kwalifi kacyjnych, przewidzianych niniejszą ustawą. W drodze wyjątku w okresie 1 roku mogą 
być odnośnie wykształcenia wieku i okresu służby próbnej czynione wyjątki od tej ustawy (…)” 
(Cyt. za: Zbiór przepisów administracyjnych dotyczących organizacji Policji Państwowej, s. 32). 
Natomiast ogólne wymogi (co do obywatelstwa, wieku, zdrowia, przeszłości i wykształcenia), 
jakie były stawiane kandydatom na funkcjonariuszy PP, były precyzowane w art. 26 i 27 Ustawy 
o Policji Państwowej.
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Warto przy tym pamiętać, że Przepisy Przejściowe do Ustawy z 24 lipca 
1919 roku odnosiły się tylko do Policji Komunalnej, utworzonej na podsta-
wie dekretu z 9 stycznia 1919 roku oraz dekretów o organizacji Milicji Ludo-
wej z 5 grudnia 1918 i 7 lutego 1919 roku6. Doprowadziło to do licznych spo-
rów formalnoprawnych, jakie wynikały z mylnej interpretacji przywołanych 
przepisów, które przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostały wyjaśnio-
ne dopiero z końcem 1920 roku7 w sposób przesądzający m.in., że:

(…) funkcjonariusze Policji Miejskiej nie posiadający wymienionych warunków 
w art. 26 Ustawy o PP mogą być nieprzyjęci do Policji Państwowej, i że przyjęcie 
każdego z takich funkcjonariuszy pozostawione jest uznaniu właściwej Komendy PP, 
która stosować się musi przy tym do uchwał Komisji Kwalifi kacyj nej (…)8.

Jednocześnie rozstrzygnięcie MSW, powołując się na postanowienia wy-
nikające z art. 36 Ustawy o PP w kwestii zachowywania przez funkcjonariu-
szy Policji Miejskich praw nabytych w służbie gminnej oraz nabywania prze-
zeń praw przysługujących funkcjonariuszom PP, przesądzało, iż: „Dopiero 
faktyczne przyjęcie (…) funkcjonariusza do Policji Państ wowej powoduje 
rozwiązanie jego stosunku służbowego z Gminą, a równocześnie nabycie 
przez niego praw przysługujących funkcjon ariuszom państwowym”9.

Było to o tyle istotne, że wydanie decyzji o rozwiązaniu wzmiankowa-
nych powyżej organizacji (policji lokalnych i komunalnych) nie równało się 
jednakże z dokonaniem unifi kacji, gdyż jakkol wiek do ujednolicania policji 
pol skiej przystąpiono niemalże natych miast po wejściu w życie ustawy poli-
cyjnej, przekształcania poszczególnych organizacji policyjnych, dotychczas 
działających na obszarze odrodzonego państwa polskiego, w jednolitą Po-
licję Państwową dokony wano stopniowo i raczej nieśpiesznie. Zadecydo-
wały o tym przede wszystkim względy natury praktycznej. Wiadomo było 
bowiem, iż proces unifi kacji policji musi się dokonywać w uzależnieniu 
od stopnia zespolenia poszczegól nych dzielnic Rzeczypospolitej z byłą Kon-
gresówką, na której obszarze proces ujednolicania aparatu bezpieczeństwa 
rozpoczął się najwcześniej. Musiano jednak zredukować do mini mum wszel-
kie zagrożenia bezpieczeństwa publicz nego, jakie mogły się pojawić w związ-
ku z podjęciem decyzji o reorganizacji aparatu służby bezpieczeństwa i jego 
struk tury wewnętrznej. W rezultacie proces unifi kacji policji w Polsce został 

6 AP w Nowym Sączu, Reskrypt Okręgowej Komendy PP w Krakowie z 13 sierpnia 1920 r. 
oraz załącznik „I” do pisma Burmistrza m. Nowego Sącza do Starostwa w Nowym Sączu, Okrę-
gowej Komendy PP w Krakowie i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie z 28 sierpnia 
1920 r., L:11.580/20.

7 Reskrypt MSW z 10 grudnia 1920 r., L:O.P. 1168/2. Reskrypt Prezydium Namiestnictwa 
we Lwowie z 26 stycznia 1921 r., L:18484/20/Pr.

8 AP w Nowym Sączu, Pismo Starostwa w Nowym Sączu do Magistratu w Nowym Sączu, 
z 10 lutego 1921 r., L:3950/Cdl.

9 Ibidem.
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rozciągnięty w czasie na okres trzech lat, przy czym zasadni cza część progra-
mu ujednolicania aparatu służby bezpieczeństwa, tak pod względem formal-
nym, jak i strukturalnym, została dokonana w ciągu kilkunastu pierwszych 
miesięcy od uchwalenia usta wy, z wyjątkiem kwestii doty czących: Dyrekcji 
Policji działających we Lwowie i Krakowie oraz organi zacji aparatu bezpie-
czeństwa na obszarach byłej dzielnicy rosyjskiej (woj. poleskie, nowogródz-
kie i wołyńskie) i rozciągnięcia jej na obszar Ziemi Wileńskiej. 

Z powodów wymienionych powyżej początkowo zasięg terytorialny Poli-
cji Państwo wej (PP) został ograniczony właściwie do obszaru byłego Króle-
stwa Polskiego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w stosownym roz kazie 
komendanta głównego PP z 20 lipca 1919 roku powołującym do życia sześć 
pierwszych Komend Okręgowych – m.stoł. Warszawy oraz woje wództw: 
warszawskiego, białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i łódzkiego10. Do-
konano jednocześnie reor ganizacji organizacji żandarmerii, z której wy-
dzielono tych funkcjona riuszy, którzy spełniali warunki określone w Ustawie 
z 24 lipca 1919 roku i deklarowali chęć oraz gotowość przejścia do PP, pozo-
stałych wcielając bądź do Żandarmerii Woj skowej, bądź do Żandarmerii Po-
lowej11. Natomiast na początku roku następnego, mocą Rozporządzeń mi-
nistra spraw wewnętrznych wydanych w porozumie niu z mini strem spraw 
woj skowych, kolei żelaznych i skarbu (z 19 stycznia 1920 r.) oraz ministrem 
robót publicznych (z 26 lutego 1920 r.), zostały w m.st. Warszawie i pięciu 
województwach będących siedzibami Komend Okręgowych PP uregulo-
wane kwestie doty czące wcielenia do PP funkcjonariuszy Straży Rzecznej 
i Wojsko wej Straży Kolejowej12.

Proces reorganizacji aparatu bezpieczeństwa na pozostałych obszarach 
Pol ski i zes palania go ze strukturą funkcjonującą w byłej Kongre sówce był 
procesem złożonym i wymagającym szczególnie dużych nakładów prac or-
ganizatorskich i przygotowaw czych, co znalazło odzwierciedlenie w wie-
lu dokumentach o charakte rze przepisów wykonawczych i wewnętrznych 
(rozpo rządzeniach, okólnikach, instrukcjach i zarządzeniach), jakie zostały 
wów czas wydane przez Mini sterstwo Spraw Wewnętrznych13. 

Ogólne założenia sposobu wprowadzania w życie programu unifi kacji po-
licji na terenach byłych zaborów pruskiego, austriackiego i ziemiach wschod-
nich byłego zaboru rosyjskiego były precy zowane w postanowieniach art. 3 
Przepisów Przejściowych do Ustawy o Policji Państwowej. Opierając się na li-
terze prawa wzmiankowanego artykułu, jeszcze w 1919 roku MSW przystą-
piło do wcielania Żandarmerii Krajowej i Policji Woj skowej na obszarze byłej 

10 M. Mączyński, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej, s. 22–23.
11 Zbiór przepisów administracyjnych dotyczących organizacji Policji Państwowej, s. 12.
12 Monitor Polski Nr 23, 1920 oraz Monitor Polski Nr 61, 1920.
13 Zbiór przepisów administracyjnych dotyczących organizacji Policji Państwowej, s. 36–62.
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Galicji do Policji Państwowej. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku 
funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa w byłym Królestwie Kongresowym, 
tak i w stosunku do funkcjonariuszy z terenu byłej Galicji przyjęto regułę 
wcielania do struktur PP z zachowaniem ogólnych zasad kwalifi kacyjnych, 
co zostało potwierdzone w Rozporządzeniu wykonawczym MSWoj. i MSW 
z 12 listo pada 1919 roku14, na którego podstawie rozpoczęto 1 grudnia 1919 
roku tworzenie struktur PP w byłym zaborze austriackim. 

Pierwszym krokiem w tym celu było przejęcie właśnie z dniem 1 grudnia 
1919 roku na etat i pod zwierzchni nadzór MSW galicyjskiej Żandarmerii 
Krajowej. Niniejsze rozporządzenie wprowadzało jednakże na obszarze by-
łego zaboru austriackiego dodatkowe zastrzeżenie, stanowiące, że przez PP 
zostaną przejęci jedynie ci spośród funkcjonariuszy Żandarmerii Krajo wej 
i Policji Wojskowej zgłaszających gotowość do wstąpienia w jej szeregi i speł-
niających ogól ne kryteria kwalifi kacyjne, którzy nie zos tali przez władze woj-
skowe wydzieleni do służby w ramach Żandarmerii Wojskowej. 

Rychło został utworzony urząd komendanta Policji Państwowej na Ma-
łopolskę, jako zwierzchnika tamtejszej policji, działającego w charakterze 
zastępcy komendanta głównego PP, podlegającego w zakresie służby bezpie-
czeństwa generalnemu delegatowi Rządu dla Małopolski, w zakresie organi-
zacji, administracji i wyszkolenia zaś – komendantowi głównemu PP15.

Następnie na terenie byłej Galicji przys tąpiono do budowania struktury 
organizacyjnej PP, tj. do tworzenia Komend Okręgowych. Za podstawę praw-
ną posłużyło w tym wypadku stosowne Rozpo rządzenie MSW z 14 listopada 
1919 roku, na którego podstawie zostały utworzone trzy Komendy Okręgo-
we, a mianowicie: krakowska, lwowska i przemyska16. Nowo utworzo ne okrę-
gi policyjne nie obejmowały swoim zasięgiem całości obszaru byłej Galicji, 
albowiem – zgodnie z poprzedzającym ich utworzenie Rozpo rządzeniem 
MSW z 12 listopada 1919 roku – powiaty wschodnie zostały zaliczone 
w skład terenu operacyjnego i etapowego, co w praktyce oznaczało odłożenie 
budowy struktur jednolitej PP na tym terenie do czasu zakończenia polsko-
-sowieckich działań wojennych17. 

Oznaczało to, że spośród 33 powiatów późniejszych województw stani-
sławowskiego i tarnopolskiego18 aż 21 zostało zaliczonych do terenu ope-
racyjnego i etapowego, z czego wszystkie powiaty przyszłego województwa 

14 Dziennik Ustaw RP Nr 87, 1919, poz. 475.
15 W. Strzelecki, Bezpieczeństwo na ziemiach Polski, s.176.
16 Dziennik Ustaw RP Nr 91, 1919, poz. 494.
17 Dziennik Ustaw RP Nr 87, 1919, poz. 475.
18 Faktycznie województwa na tym obszarze zostały bowiem uruchomione dopiero 1 wrześ-

nia 1921 r.
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tarnopolskiego z wyjątkiem powiatu Przemyślany19 i 5 powiatów północno-
-wschodnich przyszłego woje wództwa stanisławowskiego20.

Tak więc na obszarze późniejszych województw stanisławowskiego i tar-
nopolskiego zadania z zakresu służby bezpieczeństwa zostały powierzone PP 
w roku 1919 jedynie na terenie następujących powiatów: Bohorodczany, Do-
lina, Nadwórna, Przemyślany, Rohatyń, Skole, Stanisławów, Stryj, Tłumacz, 
Turka i Żydaczów. W pozostałych 21 powiatach wschodnich zadania w za-
kresie służby bezpieczeństwa publicznego były natomiast w całości wykony-
wane przez Żanadarmerię Polową. Tym samym MSW do organizacji PP mo-
gło przystąpić na obszarach tych powiatów dopiero po ich wyjściu z terenu 
eta powego i operacyjnego do Dowództwa Okręgu Generalnego Lwowskiego. 

Stąd też do organizacji PP w powiatach wschod nich przystąpiono dopiero 
w roku następnym, w trybie dwuetapowym. Etap pierwszy doty czył orga-
nizacji PP w 14 powiatach przejętych przez ówczesne Dowództwo Okręgu 
General nego Lwowskiego 1 marca 1920 roku. Z tym samym dniem, w związ-
ku z powyższym faktem, na pod stawie Rozporządzenia MSW z 23  lutego 
1920 roku wydanego w porozu mieniu z MSWoj. i w zgodzie z art. 3 Prze-
pisów Przejściowych do Ustawy o Policji Państwowej z 24 lipca 1919 roku, 
rozciągnięto strukturę organizacyjną PP na następujące powiaty: Brody, 
Brzeżany, Buczacz, Horodenka, Kamionka Strumiłowa, Kołomyja, Kos-
sów, Peczeniżyn, Podhajce, Radziechów, Śniatyń, Zaleszczyki, Zborów oraz 
Złoczów21. W powiatach tych MSW przejęło na swój etat, na ogólnych za-
sadach kwalifi kacyjnych przewidzianych Usta wą o Policji Państwo wej, do-
tychczasowych funkcjonariuszy Żandarmerii Polowej. Szczegółowe zasady 
i tryb przejęcia wzmian kowanych funkcjonariuszy przez PP oraz oddania 
ich pod zwierzchni nadzór MSW, zamiast MSWoj., regulowały przepisy 
zawarte w Rozporządzeniu MSW z 12 lis topada 1919 roku wydanym przy 
okazji wcielania Żandarmerii Krajowej i Policji Wojskowej na obszarze byłej 
Galicji do PP22. Na po zostałe 7 powiatów wschod niej Galicji, tj. na powia-
ty: Borszczów, Czortków, Husiatyń, Skałat, Tarnopol, Trembowla i Zbaraż, 
strukturę organiza cyjną PP rozciągnięto natomiast dopiero w czerwcu 1920 
roku, kiedy to zostały one włączone do Dowództwa Okręgu Gene ralnego 
Lwow skiego, co się wiązało z jednoczesnym wcieleniem do PP – z dniem 
1 czerwca 1920 roku – pełniącej służbę bez pieczeństwa na tym terenie Żan-
darmerii Polowej. Wcielenie takie zostało dokonane na podstawie wcześniej 
wydanego, w porozumieniu z MSWoj., stosownego Roz po rządzenia MSW 

19 A więc powiaty: Borszczów, Brody, Brzeżany, Buczacz, Czortków, Husiatyń, Kamionka 
Strumiłowa, Podhajce, Radziechów, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Zaleszczyki, Zbaraż, Zborów 
i Złoczów.

20 Horodenka, Kołomyja, Kossów, Peczeniżyn i Śniatyń.
21 Dziennik Ustaw RP Nr 20, 1920, poz. 107.
22 Dziennik Ustaw RP Nr 87, 1919, poz. 475.
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(z 26 kwiet nia 1920 r.)23, w którym odnośnie do przejęcia funkcjonariuszy 
Żandarmerii Polowej pod zwierzchni nadzór MSW zawarto analogiczne po-
stanowienia, jak zastosowane uprzednio w pierwszym etapie organizowania 
PP we wschodnich powiatach Małopolski, tj. w Rozpo rządzeniu z 12 lutego 
1920 roku24. 

Nie był to jednakże ostatni akt unifi kacji służby bezpieczeństwa pub-
licznego w łonie aparatu PP na terenie byłej Galicji. Pozostawały bowiem 
jeszcze do uregulowania kwestie dostosowania struktury orga nizacyjnej PP 
do tworzo nego nowego podziału administracyjnego obszarów byłego zaboru 
austria ckiego w ramach niepodległej Rzeczy pospolitej oraz problem reor-
ganizacji Dyrekcji Policji działających we Lwowie i Krakowie, które dotych-
czas nie były objęte programem unifi kacyjnym. 

Dla uregulowania pierwszego ze wzmian kowanych problemów zosta-
ło wydane odpowiednie Rozporządzenie MSW25, dostosowujące istniejące 
okręgi policyjne do okręgów wojewódzkich ustanowionych Ustawą z 3 grud-
nia 1920 roku26. Nieco później, bo 1 września 1921 roku, tj. z chwilą urucho-
mienia działalności woje wództw na terenie Małopolski, zostały zniesione sta-
nowiska generalnego dele gata Rządu na Małopolskę i mianowanego na jego 
wniosek przez MSW komendanta Policji Państwowej dla byłej Galicji (jako 
pomocnika komen danta głównego PP). Oznaczało to podpo rządkowanie 
(praktycznie od października 1921 r.) Komend Okręgowych bezpośrednio 
Komendzie Głównej PP.

W tym samym roku proces unifi kacji służby bezpieczeństwa na terenie 
byłej Galicji został dodatkowo uzu pełniony aktem reorganizacji Dyrekcji Po-
licji w Krakowie i Lwowie. Jednostki te, jako organiza cje wykonawczej służby 
bezpie czeństwa, zostały wcielone do PP na mocy Rozporządzenia MSW z 11 
lipca 1921 roku27 wydanego na podstawie zapisu art. 3 Przepisów Przejścio-
wych do Usta wy o Policji Państ wowej. Na tej podstawie od 15 lipca 1921 roku 
organiza cja PP w Krakowie i Lwowie została zorgani zowana na wzór komend 
powia towych i podporządkowana w zakresie tak służby bezpieczeństwa, jak 
i czynności wykonawczych Dyrektorom Policji tych miast, co było zgodne 
z art. 11 zapisu ustawowego o PP, mówiącym o zależności służbowej oraz 

23 Dziennik Ustaw RP Nr 39, 1920, poz. 283.
24 Dziennik Ustaw RP Nr 20, 1920, poz. 107. Zob. także: Uzgodnienie działalności żandar-

mów polowych ze starostwami i policją we wschodnich terenach, „Gazeta Policji Państwowej” 
nr 31, 1921.

25 Dziennik Ustaw RP Nr 21, 1921, poz. 122.
26 Ustawa o utworzeniu na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerii z W. Księstwem Kra-

kowskim, oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej, obszarach Spisza i Orawy, 
województw: Lwowskiego, Krakowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego, Dziennik Ustaw 
RP Nr 117, 1920, poz. 768.

27 Dziennik Ustaw RP Nr 67, 1921, poz. 440.
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sto sunku PP do władz pań stwowych i samorządowych28. Przy etatyzowa-
niu urzędników i niższych funkcjona riuszy Dyrekcji Policji w ramach nowo 
utworzonych (15 lipca 1921 r.) komend PP w Krakowie i Lwowie zostały za-
stosowane wszystkie postanowienia o zasadach kwalifi kacji funk cjonariu szy 
PP, jakie wynikały z treści Ustawy o PP. 

Podobny zabieg został przeprowadzony na terenie ziem byłej dzielnicy 
rosyjskiej, objętych – po przerwaniu polsko-sowieckich działań wojen nych 
– umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze 12 paź-
dziernika 1920 roku29. Zarządzono bowiem wówczas utworzenie na tych 
terenach władz administracyjnych II instancji i wprowadzenie na obsza-
rach okręgów administracyjnych wołyńskiego, poleskiego i nowogrodzkie-
go organizacji Policji Państwowej oraz dostosowanie jej do obowiązujące-
go w Rzeczypospolitej podziału ad ministracyjnego30. Dotychczas bowiem 
na obszarach tych, jako terenach zaliczanych do obszaru działań wojennych, 
zadania w zakresie służby bezpieczeństwa były wykonywane przez jednostki 
Żandarmerii Polowej. Na skutek Rozporządzenia ministra spraw wewnętrz-
nych z 13 grudnia 1920 roku zostały ustanowione wówczas trzy nowe Ko-
mendy Okręgowe PP, a mianowicie: poleska, nowogrodzka i wołyńska. 
Z kolei ustawą z 4 lutego 1921 roku okręgi administra cyjne zostały przemia-
nowane na województwa31. Natomiast z chwilą ratyfi kacji traktatu ryskiego32 
działająca dotychczas na terenie woje wództw wschodnich Żandarmeria Po-
lowa została postawiona w stan likwidacji, co polegało na przeprowadzeniu 
demobilizacji w jej szere gach oraz częściowym przejęciu jej funkcjonariu-
szy przez Żandarmerię Wojskową. W rezultacie całokształt zadań w zakre-
sie służby bezpieczeństwa od tego momentu na terenach nowo utworzonych 
województw przejęła Policja Państwowa.

Natomiast w zupełnie innych warunkach niż na obszarach byłego Króle-
stwa Kongresowego i byłego zaboru austriackiego była formowana PP na te-
renach byłego zaboru pruskiego. Odmienność warunków formowania pań-
stwowego aparatu policyjnego na tym terenie wynikała przede wszystkim 
z faktu, iż w pierwszym okresie po uzyskaniu niepodległości zarówno Po-
znańskie, jak i Pomorze korzystały z uprawnień autonomicznych, na Śląsku 
zaś do organizo wania struktur PP można było przystąpić dopiero po prze-
prowadzeniu plebiscytu i wydaniu decyzji przez Radę Ambasadorów odnoś-
nie do jego podziału. 

Z powodu autonomicznego charakteru Pomorza i Poznańskiego 
na czele tych prowincji stało Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej, któremu 

28 Zob. Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 61, 1919, poz. 363.
29 Zob. Dziennik Ustaw RP Nr 115, 1920.
30 Rozporządzenie MSW z 13 grudnia 1920 r., Dziennik Ustaw RP Nr 3, 1921, poz. 15.
31 Dziennik Ustaw RP Nr 16, 1921, poz. 93.
32 To jest 18 marca 1921 r.
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w początkowym okresie niepodległości podlegały wszelkie lokalne organiza-
cje policyjne. W związku z powyższym pierwszym krokiem ku wprowadze-
niu na obszarze byłej dzielnicy pruskiej organi zacji jednolitego policyjnego 
aparatu państwowego musiało być rozwiązanie kwestii przejęcia i unifi kacji 
w ramach PP dotychczas tam ist niejących, miejscowych organizacji policyj-
nych, takich jak Prezydium Policji m. Poznania, Policja Komunalna w mia-
stach i Żandarmeria Krajowa w ośrodkach pozamiejskich. Przekształcenie 
tych organizacji w jednolitą PP zostało dokonane Rozporządzeniem Mini-
stra b. Dzielnicy Pruskiej z 11 czerwca 1920 roku33, które zostało wydane 
w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych na mocy art. 6 ustawy 
o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej z 1 sierpnia 1919 
roku34 i art. 3 Przepisów Przejściowych do Ustawy o PP35. Oznaczało to roz-
ciągnięcie mocy obowiązującej Ustawy o PP z 24 lipca 1919 roku na obszar 
byłej dzielnicy pruskiej z równoczesnym utworzeniem Komendy Policji Pań-
stwowej b. Dzielnicy Pruskiej, która została podpo rządkowana Komendzie 
Głównej PP za pośrednictwem Minis terstwa byłej Dzielnicy Pruskiej36.

Zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami wspomnianego Rozpo-
rządzenia MSW rozciągnięcie mocy Ustawy o PP na obszar byłego zaboru 
pruskiego polegało w praktyce na przejęciu zorganizowanej tamże policji 
państwowej na etat MSW wraz z jednoczesnym dostoso waniem jej organiza-
cji do przepisów wynikających z treści ustawy. 

Stąd też Rozpo rządzeniem wykonawczym z 23 czerwca 1920 roku37 

z Prezydium Policji w Poznaniu wyłączono policję umun durowaną wraz 
z komisaria tami obwodowymi oraz Wydział II Krymi nalny i podporządko-
wano je (pod względem organizacyjnym, technicz nym, zaopatrzenia, uzu-
pełnień i wyszkolenia) Komendzie Okręgowej PP w Poznaniu. Pozostałe 
wy działy dotychczasowego Prezydium Policji po wydzieleniu utworzyły Sta-
rostwo Grodzkie miasta Poznania. Stojącemu na jego czele staroście grodz-
kiemu policja mundurowa została podporządkowana pod względem służby 
bezpieczeństwa i czynności wykonawczych38.

Natomiast pozostałe organizacje, jakie pełniły na terenie byłej dzielnicy 
pruskiej zadania z zakresu szeroko rozumianej służby bezpieczeństwa, w tym 
także m.in. formacje żandarmerii, zostały wcielone do struktury organizacyj-
nej PP w trybie analogicznym, jak to miało miejsce w przy padku wcielania 

33 Dziennik Urzędowy b. Dzielnicy Pruskiej Nr 31, 1920, poz. 264.
34 Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 64, 1919, poz. 385.
35 Zob. Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 61, 1919, poz. 363.
36 M. Mączyński, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej, s. 27.
37 Rozporządzenie wykonawcze z 23 czerwca 1920 r. do Rozporządzenia Ministra b. Dziel-

nicy Pruskiej z 11 czerwca 1920 r., Dziennik Urzędowy Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej 
Nr 34, 1920, poz. 309.

38 Ibidem.
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do PP ich odpowiedników na obszarach byłej Kongresówki i byłej Galicji, 
a więc oczywiście z zachowaniem przepisów wynikających z Ustawy o PP 
i przewidzianych tym aktem prawnym zasad kwalifi kacyj nych.

Przedstawiona powyżej struktura organizacyjna PP na obszarze byłego 
zaboru pruskiego była jednakże tworem przejściowym, albowiem podobnie 
jak to zachodziło w przypadku byłej Galicji, gdzie z czasem zlikwidowano 
Komendę PP dla byłej Galicji, tak też i na tere nie byłej dzielnicy pruskiej ry-
chło przystąpiono do likwidacji tamtejszej Komendy PP wraz ze zniesieniem 
stanowiska komendanta PP dla b. dzielnicy pruskiej. Potrzeba funkcjonowa-
nia takiego szczebla dowodzenia istniała bowiem tylko do czasu kreowania 
na terenie byłego zaboru pruskiego województw i Urzędów Wojewódzkich. 
Przed ich utworzeniem komendant PP dla b. dzielnicy pruskiej, powoływany 
przez ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem b. dzielnicy 
pruskiej, działał jako pomocnik głównego komendanta PP, któremu podlegał 
bezpośrednio w zakresie organiza cji, zaopatrzenia, wyszkolenia i uzupełnie-
nia. Natomiast w zakresie służby bezpieczeństwa i czynności władz państwo-
wych był on podpo rządkowany ministrowi b. dzielnicy pruskiej39. Jednakże 
kiedy z chwilą utworzenia na terenie b. dzielnicy pruskiej województw w Po-
znaniu i Toruniu powołano Okręgowe Komendy PP z siedzibami w tychże 
miastach, zaczęto myśleć już o ustabilizowaniu struktury PP na obszarze by-
łego zaboru pruskiego w ramach organi zacji ogólnokrajowej. Zaowocowało 
to postanowieniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy 
Pruskiej z 25 maja 1921 roku40 wydanego w porozumieniu z ministrem spraw 
wewnętrznych, na mocy których zmieniono organizację PP na obszarze 
b. dzielnicy pruskiej, jaka wynikała z Rozporządzenia z 11 czerwca 1920 
roku41, poprzez likwidację Komendy PP dla b. Dzielnicy Pruskiej.

Całkowicie odmiennym problemem była natomiast kwestia organiza-
cji aparatu bezpieczeństwa publicznego na obszarze autonomicznego wo-
jewództwa śląskiego. Nie istniała bowiem w tym przypadku możliwość 
rozciągnięcia na ten obszar organizacji PP, jaka wynikała z treści Ustawy 
z 24 lipca 1919 roku. Wzmiankowana niemożność była bezpośrednim skut-
kiem autonomii województwa śląskiego, a ściślej rzecz ujmując, wynikała 
z treści art. 4 pkt 4 Ustawy Konstytucyjnej z 15 lipca 1920 roku, zawierającej 
statut organiczny województwa śląskiego42. Postanowienia wzmiankowanego 
przepisu prawnego stanowiły bowiem m.in., iż ustawodawstwo o organiza-
cji sił policyjnych i żandarmerii było zastrzeżone do wyłącznej kompetencji 
Sejmu Śląskiego. Stąd też w konsekwencji nie można było doprowa dzić, jak 

39 Zob. Dziennik Urzędowy b. Dzielnicy Pruskiej Nr 31, 1920, poz. 264 oraz Dziennik Urzę-
dowy Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej Nr 34, 1920, poz. 309.

40 Dziennik Urzędowy Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej Nr 19, 1921, poz. 123.
41 Dziennik Urzędowy b. Dzielnicy Pruskiej Nr 31, 1920, poz. 264. 
42 Dziennik Ustaw RP Nr 73, 1920, poz. 497.
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to miało miejsce np. w przypadku terenów b. dzielnicy pruskiej czy b. Galicji, 
do rozciągnięcia na teren ziem województwa śląskiego mocy obowiązującej 
Ustawy o PP i organizacji PP, jaka z niniejszej ustawy wynikała. Niemniej 
władze śląskie, powołując do życia własną organizację służby bezpieczeń-
stwa, oparły jej organizację na wzorcu zapożyczonym z polskiej Ustawy o PP, 
dzięki czemu utworzona Policja Województwa Śląskiego z Komendą Główną 
w Katowicach mogła się stać autonomiczną policją wojewódzką wzorującą 
się na zasadach organizacyjnych polskiej Policji Państwowej43.

Stan etatowy tak ukształtowanej PP według danych na dzień 1 stycznia 
1922 roku wynosił 33 326 osób, w tym:

–  1043 wyższych funkcjonariuszy;
–  1854 niższych funkcjonariuszy z dodatkiem śledczym;
–  30 429 niższych funkcjonariuszy44.
Ponadto w PP było zatrudnionych 1705 urzędników i 36 036 osób tzw. 

służby niższej, a więc woźnych, gońców, szoferów, stróżów itp.45

Ostatnim aktem, wydanym i zrealizowanym w dziedzinie unifi kacji służ-
by bezpieczeństwa publicznego w Polsce, było Rozporządzenie Rady Mini-
strów z 25 lipca 1922 roku46 rozciągające moc obowiązu jącą Ustawy o PP 
z 24 lipca 1919 roku na obszar miasta Wilna oraz powiatów: wileńskiego, 
trockiego, oszmiańskiego i święciańskiego. Było to bezpośrednim następ-
stwem inkorporacji do Rzeczypospolitej (na podstawie uchwały Sejmu 
wileńskiego z lutego 1922 r.) tzw. wolnego okręgu Litwy Środkowej, utwo-
rzonego na obszarach zajętych przez wojska gen. Lucjana Żeligowskiego 
w październiku 1920 roku. Na podstawie niniejszego aktu prawnego zostało 
następnie wydane stosowne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 26 lipca 1922 roku47, odnoszące się do organi zacji PP na obszarze Ziemi 
Wileńskiej. Zgodnie z postanowieniami powyższego rozporządzenia działa-
jące dotychczas pod nazwą „policji państwowej” na obszarze miasta Wilna 
i powiatów wileńskiego, święciańskiego, trockiego i oszmiańskiego organi-
zacje służby bezpie czeństwa zostały przejęte na etat i pod zwierzchni nad-
zór Minister stwa Spraw Wewnętrznych wraz z jednoczesnym wcieleniem ich 
do PP na ogólnych zasadach kwalifi kacyjnych wynikających z treści Ustawy 
o PP z 24 lipca 1919 roku. Trzeba tutaj bowiem zaznaczyć, że już 13 paź-
dziernika 1920 roku na polecenie gen. L. Żeligowskiego z łona Tymczasowej 
Komisji Rządowej został wyłoniony Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 
z płk. Lisowskim na czele, który rozpoczął werbunek korpusu policyjnego, 

43 L. Nagler, Policja Państwowa [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 
1918–1928, red. P. Lot, Kraków 1929, s. 322.

44 Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1923, s. 183, tabl. 10.
45 Ibidem.
46 Dziennik Ustaw RP Nr 62, 1922, poz. 554.
47 Dziennik Ustaw RP Nr 62, 1922, poz. 561.
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a następnie powołał do życia komendy powiatowe policji w Wilnie na powiat 
wileński, święciański i oszmiański oraz doprowadził do ustanowienia komi-
sariatów policyjnych w Wilnie. Po jego ustąpieniu ze stanowiska naczelni-
kiem wydziału został ówczesny podinsp. Czesław Grabowski, co się wiązało 
z przemianowaniem z dniem 21 lutego 1921 roku Wydziału Bezpieczeństwa 
Publicznego na Komendę Główną Policji Państwowej Litwy Środkowej48. 
Po uchwale Sejmu wileńskiego z lutego 1922 roku o przyłączeniu Litwy Środ-
kowej do Polski Policja Państwowa Litwy Środkowej została mocą uchwały 
sejmowej z 6 kwietnia 1922 roku podporządkowana Komendzie Głównej PP 
i Wydziałowi Bezpieczeństwa Publicznego nowo utworzonej w Wilnie De-
legatury Rządu. Natomiast na mocy wzmiankowanego wcześniej Rozporzą-
dzenia MSW w przedmiocie organizacji PP na Ziemi Wileńskiej Komenda 
Główna PP Litwy Środkowej została włączona wraz z podległymi jej komen-
dami w skład Policji Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej jako XVI Komen-
da Okręgowa PP z siedzibą w Wilnie. Komendzie PP XVI okręgu zostały 
podpo rządkowane organy policji pełniące służbę na terenach następujących 
powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, trockiego, święciańskiego oraz, wyłą-
czonych spod kompetencji Komendy Okręgowej w Nowogródku,49 brasław-
skiego, dziśnieńskiego, duniłowickiego i wilejskiego50. 

Często przyjmuje się, iż od chwili przyjęcia organizacji bezpieczeństwa 
działających na Wileńszczyźnie na etat i pod bezpośredni nadzór MSW 
można mówić o ostatecznym, całkowitym zjedno czeniu organizacji wyko-
nujących zadania w zakresie służby bezpie czeństwa publicznego w ramach 
ogólnokrajowej PP. Gdyby jednak nie uwzględniać kwestii tzw. Policji Li-
twy Środkowej, to o pełnej uni fi kacji policji polskiej można byłoby mówić 
już od roku 1921, a może nawet 1920, co sugeruje m.in. w swej pracy ppłk. 
dr Leon Nagler51. Formalnie zaś o pełnej jednolitości można mówić do-
piero po reorganizacji PP, która nastąpiła na skutek likwidacji Ekspozytur 
Policji Politycznej, kiedy to Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 14 lipca 1926 roku został skasowany, z dniem 1 sierpnia tego samego roku, 
Wydział V KG PP będący domeną Policji Politycznej, a kompetencje i obo-
wiązki dotychczasowego Wydziału V zostały rozdzielone pomiędzy różne 
ogniwa struktury organizacyjnej PP w zależności od ich dotychczasowych 

48 Stąd też wyniknęło w Rozporządzeniu MSW z 26 lipca 1922 r. sformułowanie o „działają-
cych dotychczas pod nazwą policji państwowej na obszarze miasta Wilna i powiatów wileńskie-
go, święciańskiego, trockiego i oszmiańskiego organizacjach służby bezpie czeństwa”.

49 XV Komenda Okręgowa PP została utworzona na podstawie Rozporządzenia MSW z 13 
grudnia 1920 r. rozciągającego w związku z przyjętą polsko-litewską linią demarkacyjną na teren 
ziemi nowogródzkiej (a także poleskiej i wołyńskiej) moc obowiązującą ustawy o PP oraz w po-
wiązaniu z zarządzoną z dniem 14 marca 1921 r. likwidacją Komendy Policji Terenów Przyfron-
towych i Etapowych. Zob. W. Strzelecki, Bezpieczeństwo na ziemiach Polski…, s. 180.

50 Dziennik Ustaw RP Nr 62, 1922, poz. 561.
51 L. Nagler, Policja Państwowa, s. 322.
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uprawnień. I tak: obowiązki i kompetencje w zakresie służby informacyjnej 
zostały przekazane De partamentowi Politycznemu MSW; sprawy z zakresu 
problemów or ganizacji i wyszkolenia – Wydziałowi I KG PP (Wydziałowi 
Ogól nemu); obowiązki i kompetencje z zakresu spraw gospodarczych prze-
kazano Wydziałowi II KG PP (Wydziałowi Finansowo-Gospodar czemu); ca-
łość uprawnień i obowiązków z zakresu spraw personalnych – Wydziałowi 
III KG PP (Wydziałowi Personalno-Dyscyplinarnemu); natomiast podsta-
wowe zadania dotychczasowego Wydziału V, czyli pełnia obowiązków i wy-
nikających zeń kompetencji w zakresie spraw tzw. przestępczości politycznej 
została przekazana w gestię Wydziału IV KG PP (Wydziału Rejestracyjno-
-Pościgowego), co oznaczało w tej dziedzinie powrót do stanu z roku 1921, 
a więc poprzedzającego jeszcze utworzenie Wy działu IV D w KG PP52.

Likwidacja policji politycznej i przejęcie jej spraw przez Okręgowe Urzę-
dy i Ekspozytury Śledcze były niezmiernie ważnym krokiem ku przekazaniu 
całokształtu zadań z zakresu służby bezpieczeństwa pod wyłączne kompe-
tencje zunifi kowanej PP. Reformy te nie spełniłyby jednak swojego zadania 
w całości, gdyby nie wspomniana już nieco wcześniej, idąca w ślad za nimi 
reorganizacja samej służby śledczej w ramach PP. Dokonano jej Rozporzą-
dzeniem MSW z 21 lipca 1926 roku53. Niniejsze rozporządzenie nakazywa-
ło rozwiązanie dotychczas istniejących Okręgowych Urzędów i Ekspozy tur 
Śledczych i powołanie w ich miejsce jednolitych Urzędów Śled czych, two-
rzonych i rozwiązywanych każdorazowo decyzją ministra spraw wewnętrz-
nych. Założono powoływanie Urzędów Śledczych, zależnie od potrzeb, przy 
komen dach PP: wojewódzkich, powiatowych i miejskich54. Następstwem 
tych decyzji było powołanie przez MSW do życia 23 Urzędów Śledczych, 
które zostały utworzone zgodnie z pis mem ministra spraw wewnętrznych 
do komendanta głównego PP z 7 sierpnia 1926 roku55. W prawie wszystkich 
sprawach służbowych urzędy te zostały podpo rządkowane Wydziałowi IV 
KG PP (Wydział Rejestracyjno-Pościgowy) oraz Wydziałom Bezpieczeństwa 
Urzędów Wojewódz kich56.

Od tej pory można mówić o PP jako instytucji w pełni jednolitej i obej-
mującej całość służby bezpieczeństwa publicznego (zasada jednoli tości i wy-
łączności policji), albowiem nie dość, że oprócz niej nie istniał żaden organ 
o uprawnieniach policyjnych (co osiągnięto na drodze procesu unifi kacji po-
licji, likwidując odrębne służby ds. poli tycznych, kolejowych, wodnych itp.), 
to w celu realizacji zasady jedno litości policji w sposób możliwie najbardziej 

52 Zob. J. Ławnik, Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918–1939, Warszawa 1979, 
s. 35–45.

53 Dziennik Ustaw RP Nr 82, 1926, poz. 455.
54 Ibidem.
55 Zob. J. Ławnik, Represje policyjne…, s. 31.
56 Dziennik Ustaw RP Nr 82, 1926, poz. 455.
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pełny nawet służba śled cza została pozbawiona charakteru organizacyjnie 
wyodrębnionego pionu. Od tej też pory cały system policyjny II Rzeczy-
pospolitej składał się tylko z dwóch, zorganizowanych na wzór wojskowy, 
organów, a mianowicie Policji Państwowej, której zasięg działania rozciągał 
się na cały kraj z wyjątkiem województwa śląskiego, gdzie w związku z jego 
autonomicznym statusem istniała Policja Województwa Śląskiego, która 
jednakże dzięki oparciu jej organizacji na wzorcu zapożyczonym z polskiej 
Ustawy o Policji Państwowej stanowiła autonomiczną policję wojewódzką 
wzorującą się na zasadach organizacyjnych PP57.

W początkowym okresie funkcjonowania PP zasady kwalifi kacji kandy-
datów do służby w policji były stosunkowo liberalne, zwłaszcza w perspek-
tywie programu unifi kacji policji. W Ustawie o PP z roku 1919 była mowa 
o uzupełnianiu korpusu policji na drodze dobrowolne go zgłaszania się kan-
dydatów, o których możności przyjęcia decydo wały stosowne komisje kwali-
fi kacyjne tworzone przy powiatowych i miejskich komendach PP58. 

Stworzono dwa rodzaje komisji, a mianowicie komisję dla kandydatów 
na wyższych funkcjonariuszy (działającą przy KG PP) oraz komisje dla kan-
dydatów na niższych funkcjonariuszy (funkcjonujące przy powiatowych 
i miejskich komendach PP). W skład pierwszej wchodzili: przedstawiciel 
MSW jako przewodniczący komisji, przedstawiciel KG PP, przedstawiciel 
prokuratury i Sądu Apelacyjnego, przedstawiciel wojska oraz lekarz. Na-
tomiast komisje tworzone przy powiatowych i miejskich komendach PP 
składały się z powiatowego komisarza rządu (potem starosty) jako prze-
wodniczącego komisji, prezydenta lub burmistrza danej gminy miejskiej, 
przedstawicieli prokuratury i wojska oraz lekarza59.

Z powodu wolontaryjnego charakteru naboru do PP wprowadzono wów-
czas dodatkowe zastrzeżenie mówiące o poprzedzaniu nominacji do policji 
półroczną służbą próbną, która miała na celu sprawdzenie faktycznych pre-
dyspozycji i przydat ności kandydata do służby w PP60. Identyczne zasady 
kwalifi kacyjne odnosiły się do osób będących uprzednio funkcjonariuszami 
innych policji aniżeli Policja Państwowa i wcielanych do PP w ramach pro-
gramu scaleniowego policji61. 

Same natomiast warunki przyjęcia do PP, jakie były początkowo stawiane 
kandydatom do służby policyjnej, były stosunkowo skromne i stawiały głów-
nie wymagania wieku, zdrowia i moralności oraz podstawowe (minimalne) 

57 L. Nagler, Policja Państwowa [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 
1918–1928, red. P. Lot, Kraków 1929, s. 322.

58 Ustawa o PP, art. 24 i 25.
59 Instrukcja MSW z dnia 29 sierpnia 1919 r. dla komisji kwalifi kacyjnych PP, Dz.U. MSW 

Nr 3, 1920, poz. 775, cyt. za: A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939, Warszawa 1996, s. 66.
60 Ibidem, art. 29.
61 Przepisy Przejściowe do Ustawy o PP, art. 2.
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wymogi w zakresie wykształcenia. Te ostatnie zostały podwyższone jedynie 
w odniesieniu do kandydatów na wyższych funkcjonariuszy policyjnych 
i preferowały kandyda tów z wykształceniem minimum średnim, stawiając 
wymóg wykształcenia wyższego jedynie w stosunku do osób pretendujących 
do stanowisk komendanta głównego PP i jego zastępcy62.

W roku 1928 tego typu rozwiązanie było już nie do przyjęcia, stałoby bo-
wiem w rażącej sprzeczności z założeniami mówiącymi o podniesieniu kwa-
lifi kacji funkcjonariuszy PP oraz o podniesieniu prestiżu służby policyjnej, 
nie mówiąc już o dbałości o sprawność, funkcjonalność i przygotowanie woj-
skowe korpusu policji. 

Dlatego też zasady uzupełniania korpusu PP zostały w istotny sposób 
zmienione, jak też zmienione zostały warunki stawiane kandydatom do służ-
by w PP poprzez zaostrzenie podstawowych kryteriów i dodanie nowych wy-
magań, tak ogólnych, jak i szczegółowych.

W zakresie wymogów ogólnych zmiany zainicjowane w roku 1928 pole-
gały na63: 

1) wprowadzeniu, zarówno w stosunku do kandydatów na ofi cerów, jak 
i szeregowych, zasady przyjmowania tylko tych osób, które uczyniły 
zadość powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (czytaj: które odby-
ły czynną służbę w siłach zbrojnych);

2) dokonaniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla ofi cerów rezerwy WP 
w odniesieniu do kandydatów na ofi cerów.

Była to więc, w porównaniu z okresem wcześniejszym, zmiana znacząca 
jakościowo. Jednakowoż nie poprzestano na tym, gdyż oczekiwania zarówno 
policji, jak i wojska oraz władz państwowych były jeszcze większe (propor-
cjonalnie do ważności i liczby zadań o charakterze politycznym i wojsko-
wym, jakie zostały przypisane PP). Dlatego też w odniesieniu do postano-
wień o wymogach ogólnych kwalifi kacji do PP zdecydowano się dokonać 
dalszych poprawek, które wprowadzały od 2 grudnia 1930 roku bardziej ry-
gorystyczne reguły64: 

1) zasadę prawnego zastrzeżenia pierwszeństwa kwalifi kacji, zarówno 
przy uzupełnianiu etatu ofi cerów, jak i etatu szeregowych PP dla osób 
będących ofi cerami zawodowymi, szeregowymi zawodowymi lub 
nadterminowymi, przechodzącymi do służby w PP wprost ze służby 
czynnej lub ze stanu nieczynnego;

62 Ustawa o PP, art. 26–27.
63 Rozporządzenie o PP, art. 34, cyt. za: Zbiór ostatnich rozporządzeń Prezydenta Rzeczy-

pospolitej wprowadza jących zasadnicze zmiany ustroju władz administracyjnych i postępowania 
przed niemi, s. 160–220. 

64 Rozporządzenie o PP, art. 34, cyt. za: Dziennik Ustaw RP Nr 82, 1930, poz. 643. Zob. 
także: Bibljoteka Gazety Administracji i Policji Państwowej, t. XXXV, s. 6–40.
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2) w razie braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających warunek 
zastrzeżonego pierwszeństwa obowiązywała zasada przyjmowania tyl-
ko tych kandyda tów, którzy spełnili powszechny obowiązek obrony, 
z wyraźną preferencją ofi cerów, względnie szeregowych rezerwy.

Reguły niniejsze nie miały zastosowania jedynie w przypadkach dwoja-
kiego rodzaju, a mianowicie:

1) w odniesieniu do kobiet kandydujących na stanowiska ofi  cerów 
i szeregowych PP, albowiem nie miały one możliwości spełnienia ww. 
wymogów65; 

2) w wypadkach szczególnych, gdy od kandydata wymagano innych, 
specjalnych umiejętności, zdolności lub znajomości określonych sto-
sunków albo środowisk (zwłaszcza w od niesieniu do potrzeb służby 
śledczej)66. 

Zmianom uległy ponadto wymogi szczegółowe stawiane kandy datom 
do służby w PP. Co prawda, akurat w tym zakresie zmiany nie posunęły się 
nazbyt daleko w swym radykalizmie, jednakże nie można ich pominąć przy 
dokonywaniu analizy trybów i sposobów kwalifi kacji kadr osobowych po-
licji, gdyż one właśnie były, z jednej strony – wyznacznikiem minimalne-
go zakresu wymagań, jakie musiał spełnić indywidualnie każdy kandydat, 
z drugiej zaś – zostały, w porównaniu z wcześniejszą regulacją, znacznie roz-
budowane i dokładniej sprecyzo wane. 

Wymogi szczegółowe zostały sprecyzowane i podane w dwóch artykułach 
Roz porządzenia o PP. W art. 35 zawarto szczególne warunki, jakie powin-
ni posiadać kandydaci na szeregowych PP. Analogiczne warunki odnośnie 
do kandydatów na ofi cerów PP zostały zawarte w art. 36. W porównaniu 
z Ustawą z 1919 roku zwiększona została zarówno liczba, jak i jakość tychże 
warunków, tak w odniesie niu do kandydatów na ofi cerów, jak i szeregowych 
PP, przy czym pięć pierwszych warunków wymienionych w rozporządzeniu 
było wspólne dla obydwu rodzajów kandydatów. Różnice występowały na-
tomiast w warunkach dalszych, traktujących przede wszystkim o poziomie 
wymaganego wykształcenia.

Pierwszym, podstawowym warunkiem było posiadanie przez kandy data 
obywatelstwa polskiego. Warunek ten, ze zrozumiałych powodów, był iden-
tyczny z podstawowym wymogiem szczególnym stawianym we wcześniejszej 
regulacji o PP. 

Podobnie rzecz się miała w przypadku warunku drugiego, który mówił, 
że kandydat ubiegający się o prawo służby w PP powinien się charaktery-
zować „nieskazitelną przeszłością” oraz „nienagannym prowadzeniem się 

65 Rozporządzenie o PP, art. 34.
66 Zob. komentarz do art. 34 Rozporządzenia o PP [w:] Zukerkandla Wydawnictwo Polskich 

Ustaw Państwowych, t. VIII, s. 25.
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w życiu prywatnym”. Cechy te powinny zostać potwierdzone stosownym po-
świadczeniem wydawanym przez właściwe miejscowo jednostki policji, któ-
re udzielały informacji na temat kandydatów co do postawy patriotycznej, 
znanych ich cech psychicznych i wolicjonalnych, poglądów politycznych, 
a także pod kątem ewentualnego pijaństwa, hazardu, skłonności do zacią-
gania długów czy gorszącego trybu życia. Wykluczone były osoby skazane 
przez sądy na karę więzienia lub reprezentujące „niehonorowe przekonania”, 
jak też podejrzane o działalność skierowaną przeciwko państwu polskiemu 
tudzież urzędnicy i pracownicy służby publicznej, którzy zostali z pracy wy-
daleni, samowolnie ją porzucili lub byli karani za przestępstwa z chęci zy-
sku. Ponadto już w Tymczasowej Instrukcji dla PP z 1920 roku zabroniono 
funkcjonariuszom PP aktywności w przejawach życia politycznego, a zwłasz-
cza uczestnictwa w demonstracjach, wiecach, pochodach i zebraniach bez 
zgody władz policyjnych. Funkcjonariusz nie mógł być także członkiem żad-
nego stronnictwa lub stowarzyszenia politycznego, a do stowarzyszeń spo-
łecznych i oświatowych mógł przynależeć tylko po uzyskaniu na to zgody 
swoich przełożonych. W rezultacie w wewnętrznych przepisach policyjnych 
zwracano również uwagę na stosunek funkcjonariuszy do instytucji i orga-
nizacji społecznych, politycznych, wyznaniowych itp., który na zasadach 
analogicznych, jak to miało miejsce w przypadku zachowań funkcjonariu-
szy wobec osób fi zycznych, powinien się charakteryzo wać bezwzględnym 
obiektywizmem, bezstronnością i szacunkiem, co w konsekwencji zaowo-
cowało we wszystkich policyjnych przepisach wewnętrznych traktujących 
o obowiązkach i czynnościach służbowych szczególnie mocnym zaakcento-
waniem obowiązku zachowania apolitycznego charakteru PP, tak w ogólnoś-
ci, jak i w odniesieniu do każdego funkcjonariusza i urzędnika policyjnego 
indywidualnie.

Także później, w treści Rozporządzenia o PP, został umieszczony stosow-
ny przepis dopuszczający przynależność funkcjo nariuszy PP do związków 
i stowarzyszeń jedynie za zezwoleniem ich władz przełożonych67. Przy czym 
ograniczenie powyższe nie odnosiło się jedynie do organizacji politycznych, 
lecz wszystkich, a więc również takich, które programowo nie deklarowa-
ły swojej aktywności na arenie politycznej. Mając bowiem na uwadze ko-
nieczność zapew nienia bezwzględnej apolityczności PP i przedmiotowości 
w wykony waniu służby, nie można było się ograniczyć jedynie do wprowa-
dzenia zakazu przynależności funkcjonariuszy PP do stowarzyszeń politycz-
nych, gdyż praktyka wskazywała, że różnice pomiędzy stowarzysze niami 
politycznymi a niepolitycznymi miały częstokroć charakter for malny i nie-
jednokrotnie stowarzyszenia, traktowane wedle ustawy o stowarzyszeniach 

67 Rozporządzenie o PP, art. 63.
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jako niepolityczne, w rzeczywistości rozwijały działalność o charakterze 
politycznym68. 

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień w tej kwestii, treść wzmian-
kowanego przepisu została przytoczona, poszerzona i stosownie skomen-
towana także w instruk cjach służbowych, gdzie jednoznacznie zabroniono 
funkcjonariuszom PP prawa przynależności do stowarzy szeń lub stronnictw 
politycznych, zaznaczając jednocześnie, że również przynależność do stowa-
rzyszeń kultural nych, oświatowych i społecznych wymaga uzyskania wcześ-
niejszego pozwolenia władz przełożonych69. Ten sam problem został poruszo-
ny również w odręb nym rozkazie KG PP o przynależności funkcjonariu szy 
do stowarzy szeń i związków oraz o zajęciach pobocznych funkcjo nariuszy 
związanych z przynależnością do stowarzyszeń i związków, objaśnia jącym 
i regulującym tryb wydawania przez policyjne władze przełożone takowych 
pozwoleń. Tam też, w celu uniknięcia wszelkich nieporo zumień w interpre-
tacji art. 63 Rozporządzenia o PP i § 7 Tymczasowej Instrukcji dla PP, jedno-
znacznie stwierdzano:

(…) Niedopuszczalnem i niezgodnem z przepisami instrukcji jest zawiadamianie 
przez funkcjonariuszów policji o należeniu do związku, czy stowarzyszenia z prośbą 
o przyjęcie tego zawiadomienia do wiadomości i o akceptację. Pozwolenie winno być 
uzyskane przed wstąpieniem do organizacji i ani wstąpienie do niej, ani należenie 
przed uzyskaniem pozwolenia nie może mieć miejsca. Zezwolenia mogą być w każ-
dej chwili cofnięte przez władzę, która ma prawo wydać je70.

Stanowisko takie nie było jednak w polskim aparacie policyjnym nowoś-
cią, gdyż faktycznie zasady apolityczności i bezpartyjności policji zostały wy-
kreowane i obowiązywały już w początkowym sta dium organizacji PP. Już 
w Tymczasowej Instrukcji dla PP z roku 1919 zostały zawarte bowiem posta-
nowienia, które były później powtarzane (przytaczane w całości lub w części) 
w innych wewnętrznych przepi sach policyjnych. Również tam wyczerpująco 
omawiano obowiązek apolityczności organów PP oraz stosunek tychże or-
ganów do stowarzy szeń. Przyjęta we wzmiankowanej instrukcji interpreta-
cja przepisów znalazła swoje zastosowania także w przepisach wydawanych 
w latach późniejszych, co bardzo wyraźnie świadczy o ciągłości, spójności 
i konsekwentnym charakterze wewnętrznych przepisów policyjnych w okre-
sie obejmującym lata 1919–1939. Dzięki temu ugruntowana została w PP 
zasada zabraniająca policjantom takich postępowań, które mogłyby budzić 
podejrzenie, że działają na korzyść lub szkodę jakiegokolwiek ugrupowa-
nia politycznego. Tym samym oznaczało to uznanie apolityczności policji 

68 Według komentarza do art. 63 Rozporządzenia o PP [w:] Zukerkandla Wydawnictwo 
Polskich Ustaw Państwowych, t. VIII, s. 40.

69 Tymczasowa Instrukcja dla PP, § 7.
70 Rozkaz KG PP Nr 247/V, cyt. za: Podręcznik dla PP, s. 19.
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za podstawowy warunek pomyślnego rozwoju PP i jej zasadniczy obowiązek 
względem społeczeństwa i państwa, co zostało usankcjonowane stosownym 
roz kazem KG PP podkreślającym, że: „(…) każde stwierdzone umyślne wy-
kroczenie w tym kierunku będzie karane jak najsurowiej, aż do wydalenia 
włącznie”71.

Bezwzględnie natomiast było zabronione tworzenie przez funkcjonariu-
szy PP jakichkolwiek związków lub stowarzyszeń, jak też urządzanie przez 
nich zebrań bez uzyskania wcześniejszej zgody komendanta głównego PP, 
wyjednanej w drodze służbowej72.

Ponadto apolityczność policjanta w świetle obowiązujących przepisów 
powinna znajdować odzwierciedlenie nie tylko w jego wystąpieniach służ-
bowych, ale również w jego zachowaniu się poza służbą. Dlatego też funk-
cjonariuszom policji zabroniono uczestniczyć w jakichkolwiek publicz-
nych demonstracjach, pochodach, zebraniach, wiecach itd. bez uzyskania 
wcześniejszego pozwolenia ze strony bezpośrednich przełożonych władz 
policyjnych73.

Z nałożonymi na funkcjonariuszy PP obowiązkami apolitycz ności i bez-
partyjności były ściśle powiązane inne ograniczenia doty czące życia prywat-
nego funkcjonariuszy i ich postaw poza służbą. Ogólnie rzecz biorąc, wszyst-
kim funkcjonariuszom PP stawiano wymóg nienagannego prowadzenia się, 
nie tylko na służbie, ale również w życiu prywatnym. Wychodzono bowiem 
z założenia, że społeczeństwo jest uprawnione do szczególnego zwracania 
uwagi na sposób bycia i życia policjantów. Mniemano przy tym, że z racji 
wykonywanych przez funkcjonariuszy PP czynności służbowych ich zacho-
wanie się poza służbą może być poddawane szczególnie krytycznym i nie 
zawsze życzliwym ocenom. W związku z tym w stosownych instrukcjach 
poli cyjnych znalazły się zapisy uczulające funkcjonariuszy PP na zwracanie 
uwagi baczniejszej niż inne osoby na ścisłe przestrzeganie przepisów praw-
nych i unikanie w swym zachowaniu tych wszystkich postaw, które mogły-
by uwłaczać powadze zajmowanego stanowiska w aparacie państwowym, 
a zwłaszcza na unikanie zachowań przynoszących ujmę dobremu imieniu 
funkcjonariusza PP. Do tych ostatnich zaliczono ogólnie te wszystkie postęp-
ki, do których funkcjonariusz nie mógł się przyznać przed swoimi zwierzch-
nimi władzami (szczególnie przed przełożonymi policyjnymi), jak też przed 
opinią publiczną. Nadto w Tymczasowej Instrukcji dla PP znalazł się zapis 
o następującej treści:

(…) Prowadzenie się funkcjonariusza policji powinno być przykładem dla pub-
liczności. Odwiedzanie lokalów podejrzanych poza służbową koniecznością oraz 

71 Rozkaz KG PP Nr 282/XVIII, cyt. za: Podręcznik dla PP, s. 18.
72 Tymczasowa Instrukcja dla PP, § 8.
73 Ibidem, § 6.
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utrzymywanie stosunków z ludźmi o złej opinji, pijaństwo, gra w karty, lek komyślne 
zaciąganie długów, rozpusta, lub wogóle gorszący tryb życia pociągają za sobą surową 
odpowiedzialność dys cyplinarną, aż do zwolnienia ze służby włącznie74.

Między innymi z tego powodu w PP obowiązywała także reguła uzyski-
wania przez funkcjonariuszy pragnących zawrzeć związek małżeński ze-
zwolenia władz przełożonych na jego zawarcie75. Miało to zapobie gać tzw. 
małżeństwom niestosownym, to znaczy takim, które mogłyby stanowić 
przyczynek do obniżania powagi i godności munduru policyj nego. Warunki 
uzyskania takowej aprobaty były regulowane stosownym rozporządzeniem 
ministra spraw wewnętrznych, wy danie samego zezwolenia zaś poprzedza-
ne było zasięgnięciem opinii na temat stanu rodzinnego, majątkowego, stylu 
życia, prowadzenia się i zaangażowania społeczno-politycznego kandyda-
ta na partnera życiowego funkcjonariusza PP. Decyzja władz przełożonych 
w spra wach związków małżeńskich musiała być przedstawiona proszącemu 
na piśmie nie później niż sześć tygodni po złożeniu przezeń prośby na ręce 
bezpośredniego przełożonego. Jeżeli termin ten był przekraczany bez winy 
proszącego, to zezwolenie było uważane za udzielone, przy czym wiązało 
się to z obowiązkiem wydania proszącemu takowego zezwolenia. Sam funk-
cjonariusz był natomiast zobowiązany następnie zameldować pisemnym ra-
portem służbowym o zawarciu związku małżeńskiego, dołączając stosowny 
dokument potwierdzający niniejszy fakt (akt ślubu). Nie miało tutaj żadnego 
znaczenia, czy funkcjonariusz pozostawał w stanie czynnym czy nieczynnym. 
Postępowanie niezgodne z opisanym trybem, a zwłaszcza samowolne zawar-
cie związku małżeńskiego bez uzyskania wymaganego zezwolenia właściwe-
go komendanta PP, pociągało za sobą odpowiedzialność dys cyplinarną76.

Z czasem przepisy w odniesieniu do zawierania małżeństw przez funk-
cjonariuszy stawały się coraz bardziej rygorystyczne. O ile bowiem począt-
kowo jedynie niższym funkcjonariuszom w okresie próbnym (przez dwa 
lata od wstąpienia do służby) zabroniono wstępować w związki małżeńskie 
bez zezwolenia przełożonego, a w pozostałych przypadkach wystarczało 
zawiadomienie zwierzchnika na drodze służbowej o zamiarze zmiany sta-
nu cywilnego (przy czym ten ostatni mógł wyrazić sprzeciw, jeżeli związek 
małżeński mógłby uwłaczać godności policji)77, to z czasem wprowadzono 
zasadę, że policjant wstępujący do służby zobowiązany był przesłużyć sie-
dem lat w policji, zanim zacznie się ubiegać o zgodę na zawarcie związku 

74 Tymczasowa Instrukcja dla PP, § 2. (Pisownia cytatu zgodna z oryginałem).
75 Rozporządzenie o PP, art. 64.
76 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawie-

rania związków małżeńskich przez funkcjonariuszów PP, Dziennik Ustaw RP Nr 78, 1928, poz. 
762. Zob. także: omówienie rozkazu KG PP Nr 420/V [w:] Podręcznik dla PP, s. 25.

77 Tymczasowa instrukcja dla PP…, rozdz. I, § 20. 
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małżeńskiego, a ponadto powinien on się wykazać taką sumą dochodów 
miesięcznych (obojga narzeczonych), aby pozwalały one na prowadzenie 
„stabilnego materialnie życia osobistego”78. 

Wprowadzenie wzmiankowanego obowiązku uzyskiwania przez poli-
cjantów zgody na zawarcie małżeństwa nie było jednakże podykto wane tyl-
ko wymienionymi powyżej względami. Co więcej, z punktu widzenia funk-
cjonowania aparatu PP i jego kadr osobowych decydu jącym argumentem 
przemawiającym za koniecznością wprowadzenia niniejszego obowiązku był 
wymóg zagwarantowania na potrzeby operacyjne PP pewnej liczby ofi cerów 
i szeregowych stanu wolnego, którzy, jako nieobarczeni obowiązkami rodzin-
nymi, bezwzględnie le piej nadawali się do wykonywania zadań połączonych 
z niebezpie czeństwem, jak też zdecydowanie bardziej byli predestynowani 
do spełniania tych obowiązków służbowych, które wiązały się (lub mogły się 
wiązać) z całkowitą dyspozycyjnością funkcjonariusza. 

Oczywiście w kontekście tego ostatniego przypadku można zauważyć, 
iż zgodnie z przepisami służbowymi obowiązującymi w PP każdy funk-
cjonariusz musiał być dyspozycyjny. Trzeba jednakże pamiętać, że np. na-
tychmiastowe oddelegowanie lub przeniesienie służbowe funkcjonariusza 
do miejscowości odległej od miejsca jego zamieszkania wiązało się ze znacz-
nie mniejszymi komplikacjami w przypadku funk cjonariuszy stanu wolne-
go aniżeli w przypadku policjantów obarczo nych obowiązkami rodzinnymi. 
Z jednej bowiem strony oderwanie funkcjonariusza pozostającego w związ-
ku małżeńskim od ogniska do mowego stanowiło zagrożenie dla właściwe-
go wykonywania przezeń obowiązków i czynności służbowych, z drugiej 
zaś przeniesienie funk cjonariusza wraz z rodziną nie zawsze było możliwe 
do zrealizowania (czy to ze względu na charakter przydzielonych czynności 
służbowych, czy też przez wzgląd na inne czynniki), a jeżeli nawet, to wiązało 
się z określonymi komplikacjami natury technicznej i fi nansowej (jak np. za-
bezpieczenie odpowiedniego lokalu mieszkalnego itp.).

Z tymi samymi kwestiami było powiązane jeszcze jedno ograniczenie 
funkcjonariuszy w zakresie czynności wykonywanych poza obowiązkami 
służbowymi, a mianowicie na zasadach analogicznych, jak to miało miejsce 
w przypadku zawierania związków małżeńskich, wszyscy funkcjonariusze 
PP zostali obłożeni z jednej strony zakazem przyjmowania dodatkowych 
posad, stanowisk i zajęć, których wykony wanie mogłoby stać w sprzeczno-
ści z obowiązkami służbowymi lub wywoływać uzasadnione podejrzenie 
o stronniczość lub inte resowność, z drugiej natomiast obowiązkiem uzyski-
wania zgody ze strony władz przełożonych na podejmowanie jakichkolwiek 
zajęć ubocznych, zarówno tych, które miały przynosić funkcjonariuszowi 
do datkowe korzyści materialne, jak i tych, które w inny sposób mogłyby 

78 A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939, s. 86.
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kolidować lub stać w sprzeczności np. z postanowieniami o bezstron ności, 
bezinteresowności i apolityczności funkcjonariuszy PP79. 

O tym, czy zajęcie uboczne funkcjonariusza kolidowało z obowiązka-
mi służbowymi lub mogło budzić uzasadnione podejrzenia o stronniczość 
albo interesowność, decydowała przełożona władza poli cyjna wedle wcześ-
niej omówionej zasady swobodnej oceny. Ona także miała prawo cofnięcia 
wyrażonej uprzednio zgody, każdy zaś ofi  cer i szeregowy PP zobowiązany 
był do zaniechania takich zajęć, które przełożona władza policyjna uznawała 
za niedopuszczalne80.

Przepis ten rozciągał się również na samodzielne zajęcia żon funkcjo-
nariuszy PP i dzieci pozostających we wspólnym gospodarstwie do mowym. 
Podobnie jak to było w przypadkach zajęć ubocznych funkcjonariusza, rów-
nież i w tym wypadku przełożeni policyjni mogli się sprzeciwić wykonywa-
niu przez członka rodziny policjanta takiego zajęcia, które wedle nich zosta-
ło uznane za kolidu jące z interesem służbowym lub nielicujące z godnością 
munduru policyjnego81. 

W porównaniu z innymi funkcjonariuszami państwowymi, których obo-
wiązki służbowe regulowała ustawa o państwowej służbie cywilnej, było 
to istotne rozszerzenie wprowadzanych ograniczeń w życiu pry watnym 
funkcjonariuszy, uzasadnianych i powiązanych z wykonywa nymi obowiąz-
kami służbowymi. Urzędników państwowej służby cy wilnej takie ograni-
czenie bowiem nie dotyczyło82, w PP zaś było kon sekwentnie przestrzegane. 
Decyzja tego rodzaju została umotywowana przede wszystkim faktem wy-
konywania przez PP nadzoru nad różnymi zawodami i zajęciami, w związku 
z czym uzasadnione wydawało się wprowadzenie obostrzeń w sferze pozaza-
wodowej aktywności funkcjonariusza i jego rodziny, tak by nie dopuszczać 
do powstawania podejrzeń, iż przedsięwzięcia (przedsiębiorstwa) najbliż-
szych funkcjo nariusza PP są traktowane na zasadach odmiennych aniżeli po-
zostałe przedsięwzięcia tego rodzaju. Również i w tym przypadku przełożo-
ne władze policyjne swoją decyzję podejmowały w odwołaniu się do zasady 
swobodnego uznania83. Natomiast o ile chodziło o zajęcia lub zobowiązania 
wynikające z przynależności funkcjonariusza PP do związku czy stowarzy-
szenia, to zgodnie z Tymczasową Instrukcją dla PP były one traktowane 
jako zajęcia poboczne i obowiązywał wobec nich analogiczny tryb postępo-
wania. Tym samym oznaczało to, że wyrażenie zgody przez przełożonych 
policyjnych na przynależność funkcjonariusza PP do tego typu organizacji 

79 Rozporządzenie o PP, art. 57 i 58.
80 Ibidem, art. 58, ust. 2.
81 Ibidem, art. 59.
82 Zob. Dziennik Ustaw RP Nr 21, 1922, poz. 164.
83 Zob. Komentarz do art. 59 Rozporządzenia o PP [w:] Zukerkandla Wydawnictwo Pol-

skich Ustaw Państwowych, t. VIII, s. 39. 
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społecznych lub kultural nych (związku, stowarzyszenia, klubu, koła itp.) nie 
oznaczało udzielenia automatycznej zgody na sprawowanie w tych organi-
zacjach jakichkolwiek funkcji (lub zajmowania stanowisk) wyższych aniżeli 
zwykłe członkostwo. Wymagały one bowiem uzyskania odrębnego, dodatko-
wego pozwolenia84.

Nie były to zresztą jedyne ograniczenia życia prywatnego funkcjonariu-
szy PP, jakie zostały wprowadzone ze względu na dobro służby policyjnej. 
Oprócz tych już wymienionych występowało wiele innych ograniczeń, spo-
śród których na większą uwagę zasługują:

a) ograniczenia odnośnie do przemieszczania się w terenie;
b) ograniczenia co do ubioru i sposobu jego noszenia;
c) ograniczenia w odniesieniu do rozrywek i wszelkiego rodzaju wystą-

pień publicznych85.
Zgodnie z Tymczasową Instrukcją dla PP obowiązywał nie tylko zakaz 

uczęszczania funkcjonariuszy poza służbą do niektórych lokali publi cznych 
(restauracji, kawiarni, klubów itp.), uznawanych przez władze policyjne 
za lokale cieszące się złą opinią lub takie, w których ujawniają się wrogie bądź 
niewłaściwe zachowania w stosunku do policjantów86, ale także bezwzględne 
zakazy: gry w totalizatora przez funkcjonariuszy umundurowanych; uczęsz-
czania szeregowych umundurowanych (także poza służbą) na wyścigi konne 
połączone z zakładami totalizatora; występowania w mundurze w charak-
terze czynnych uczestników lub gospodarzy zawodów sporto wych, zabaw 
dobroczynnych i tym podobnych imprez publicznych (z wyjątkiem zabaw 
w gronie zamkniętym i uroczystości ściśle urzędowych oraz pobytu na tych 
imprezach w charakterze widza). Ponadto wszystkich funkcjonariuszy PP 
obowiązywał zakaz zbierania fantów na urządzanie loterii dobroczynnych, 
dystrybucji i sprzedawania biletów na loterie, zabawy, koncerty, widowi-
ska itd. bez względu na to, czy or ganizatorem imprezy były osoby prywat-
ne, instytucje, organizacje, czy nawet sama policja, jak też bez względu 
na cel imprezy. Nadto nie wolno było urządzać funkcjonariuszom PP imprez 

84 Tymczasowa Instrukcja dla PP, § 21 oraz Rozkaz KG PP Nr 247/V ust. 3 i 4 [w:] Podręcz-
nik dla PP, s. 24.

85 Szerzej na ten temat: M. Mączyński, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej, s. 192–194.
86 Zgodnie z rozkazem KG PP Nr 354/II we wszystkich urzędach policyjnych (tj. komen-

dach miast wydzielonych, komendach powiatowych, komisariatach, podkomisariatach, poste-
runkach, urzędach śledczych, punktach etapowych, szkołach policyjnych itd.) powinien być 
umieszczony w miejscach widocznych, a zwłaszcza w pokoju, w którym zobowiązani byli mel-
dować się przyjezdni funkcjonariusze, wykaz lokali i miejsc rozrywek na terenie danej miejsco-
wości, które były objęte zakazem uczęszczania i odwiedzania przez funkcjonariuszy PP. Zob. 
Podręcznik dla PP, s. 27.
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obliczonych na do chód dla PP lub instytucji z nią związanych87. Jedynymi 
dopuszczal nymi odstępstwami były tutaj:

a) możliwość uczestnictwa funkcjonariuszy PP w organizowaniu im prez, 
z których dochód był przeznaczony na cele postronne, z tym jednakże 
zastrzeżeniem, iż nie mogli oni wykonywać ani bez pośrednio, ani po-
średnio przez innych policjantów, czynności wymienionych wcześniej 
jako zabronione;

b) możliwość uczestnictwa w charakterze członków honorowych komi-
tetu organizacyjnego, na pisemne zaproszenie inicjatorów im prezy, 
i z zastrzeżeniem jak w przypadku wcześniejszym88.

Jak więc widać, nie tylko obowiązki służbowe funkcjonariuszy PP, ale 
również ich postawy poza służbą, w życiu prywatnym podlegały konkretnym 
regulacjom wynikającym z prawa o policji, gdyż w odwołaniu się do tego 
prawa przełożonym policyjnym przysługiwał wobec podwładnych przywilej 
reglamentacji niektórych zachowań, zwłaszcza tych o charakterze publicz-
nym i ekonomicznym. Wszelka niesubordynacja funkcjonariuszy PP, jak też 
naruszanie przez nich obowiązków w służbie lub poza służbą przez czyn, za-
niechanie lub zaniedbanie, powodowały pociągnięcie do odpowiedzialności 
dyscypli narnej, niezależnie od ewentualnej sądowej odpowiedzialności kar-
nej lub cywilnej89. 

Warunek trzeci, jaki był stawiany kandydatom do służby w PP, traktował 
z kolei o wieku kandydata do służby policji. Do roku 1928 obowiązywała za-
sada przyjmowania osób w przedziale wie kowym od 23 do 45 lat. Natomiast 
od roku 1928 obie granice tego przedziału zostały obniżone, przy czym dolna 
do lat 21, górna nato miast do lat 35. Warunek wieku nie był ściśle obowią-
zującym, albo wiem już w samym Rozporządzeniu o PP zostały przewidziane 
możliwości odstępstw od niego:

a) warunek ten nie dotyczył w ogóle szeregowych przechodzących bez-
pośrednio ze służby zawodowej w woj sku do służby w PP oraz ofi -
cerów zawodowych przechodzących do PP zarówno wprost ze służby 
czynnej, jak i ze stanu nieczynnego;

b) po przekroczeniu granicy 35. roku życia mogli być przyj mowani do PP 
kandydaci, którzy zajmowali stanowiska w policji, administracji ogól-
nej lub sądownictwie, a także i inni kandydaci, których minister spraw 
wewnętrznych mógł przyjmować w wyjątkowych wypadkach.

W tekście jednolitym Rozporządzenia o PP, ogłoszonym po wydaniu 
Rozporządzenia Prezydenta RP z 29 listopada 1930 roku w sprawie zmiany 

87 Podręcznik dla PP, s. 27–29, według rozkazów KG PP Nr 86/VII, 288/V, 282/XIX,  354/II, 
400/X, 410/XII.

88 Podręcznik dla PP, s. 28–29, według rozkazu KG PP Nr 288/V i 282/XIX.
89 Rozporządzenie o PP, art. 106.
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niektórych postanowień Rozporządzenia z 6 mar ca 1928 roku, wprowadzo-
no warunek czwarty, który mówił w sposób ogólny o konieczności posia-
dania przez kandydata do służby w PP odpowiednich uzdolnień fi zycznych. 
Zapis ten zastąpił sformułowanie, jakie było zamieszczone w Ustawie o PP, 
o konieczności posiadania przez kandydata „zdrowej i silnej budowy ciała 
oraz wzrostu odpowiedniego”. Ocena fi zycznych uzdolnień i predyspozycji 
kandydatów leżała w gestii stosownej komisji prowadzącej rekrutację. Skład 
takich komisji był ustalany przez komendantów wojewódzkich z upoważnie-
nia komendanta głównego PP. W pierwotnym brzmieniu tego aktu prawnego 
(z roku 1928) była mowa także o odpowiednich uzdolnie niach umysłowych, 
jednakże po wprowadzeniu obostrzeń w zakresie wymagań odnośnie do wy-
kształcenia, jakim musieli się legitymować kandydaci, zrezygnowano z tego 
rodzaju zapisu jako nazbyt ogólnego i nieprecyzyjnego w swoim charakterze.

Warunek piąty wymagał od kandydatów zdolności do działań prawnych. 
Za osoby spełniające ten warunek byli uznawani wszyscy, którzy mogli we 
własnym imieniu przyjmować i zaciągać zobowiązania, a więc wszystkie te 
osoby, które nie były ubezwłasnowolnione z jakiegokolwiek powodu. Waru-
nek ten był nowością w porównaniu z Ustawą z 24 lipca 1919 roku. Postawio-
ny został m.in. z powodu uzależnienia przyjęcia do służby od zaciągnięcia 
przez kandydata zobowiązania do pozostania w służbie w PP przez okres nie 
krótszy niż cztery lata90, co miało zapobiegać ewentualności lekkomyślne-
go wstępowania do PP, niejako na próbę, bez poważnego zastanowienia się 
i rozważenia, czy służba ta będzie dla kandydata odpowiednią i czy spełni 
jego oczekiwania. 

Warunki szósty i siódmy, wymienione w art. 35 pkt 6 rozporządzenia, 
traktowały o wymogach w zakresie wykształcenia stawianych kandydatom 
na szeregowych PP. Mówiły one o posiadaniu odpowiednich uzdolnień, 
a przede wszystkim biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie 
oraz posiadaniu wykształcenia ogólnego w zakresie co najmniej czterech klas 
szkoły powszechnej. Posiadanie wykształcenia powinno być udowodnione 
stosownym świadectwem. W przypadku gdy kandydat takiego świadectwa 
nie mógł przedstawić, o posiadaniu wykształcenia odpowiadającego pozio-
mowi czterech klas szkoły powszechnej mogła zadecydować komisja składa-
jąca się z ofi cerów PP, której skład ustalał komendant główny PP lub z jego 
upoważnienia komendanci wojewódzcy. Komisja taka stwierdzała również 
i inne warunki wymienione w art. 35 pkt 6 Rozporządzenia o PP.

Natomiast w stosunku do kandydatów na ofi cerów PP wymogi, jakie 
stawiano odnośnie do wykształcenia, były wyższe, albowiem musieli legi-
tymować się wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub zawodowym, 
zakończonym przepisanymi egzaminami, albo udowodnić, że posiadają 

90 Rozporządzenie o PP, art. 39.
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nominację na ofi cera zawodowego WP. Wymóg niniejszy nie odnosił się 
jedynie do starszych przodowników PP, którzy uzyski wali stopień ofi cerski 
na drodze awansu w uznaniu wybitnych zasług i zdolności, gdyż zgodnie 
z art. 77 Rozporządzenia o PP została stworzona możliwość awansowania 
na aspirantów starszych przodowni ków PP, nieposiadających wymaganego 
cenzusu naukowego, pod warunkiem odznaczenia się wybitnymi zdolnoś-
ciami, oddania niepos politych zasług w służbie bezpieczeństwa i przesłuże-
nia w PP, zgodnie z ustalonymi okresami służby w poszczególnych stopniach, 
co najmniej siedmiu lat, z czego minimum dwa lata w stopniu starszego 
przodownika91.

Ponadto, mając na uwadze nie tylko chęć pozyskania jak najwartoś-
ciowszych kandydatów, ale też dbałość o dobre imię policji, wprowadzono 
zapis zabraniający przyjmowania do PP osób, przeciwko którym toczyło się 
w momencie zgłaszania akcesu do PP postępowanie karno-sądowe o prze-
stępstwo ścigane z urzędu lub postępowanie upadłościowe albo też postę-
powanie o ubezwłasnowolnienie. Z podobnych powodów nie mogły być 
przyjmowane do służby w PP osoby uprzednio karane za przestępstwa z chę-
ci zysku. Natomiast przyjęcie osób wydalonych wcześniej ze służby państwo-
wej lub karanych sądownie (z wyjątkiem kar za przestępstwa z chęci zysku) 
wymagało zawsze wydania specjalnego zezwolenia przez ministra spraw 
wewnętrznych92. Należy tutaj zaznaczyć, że skazanie za przestępstwa karno-
-skarbowe pociągało za sobą, według ustaw karnych, niezdolność do zajmo-
wania stanowisk w służbie państwowej, która zgodnie z prawem ustawała 
bądź bezpośrednio po odbyciu kary, bądź w jakiś czas po jej odbyciu. Jed-
nakże w przypadku pretendowania do służby w PP osoby uprzednio karanej 
sądownie, zarówno za zbrodnię, jak i występek, nawet pomimo prawnego 
ustania niezdolności do służby państwowej i tak ewentualne przyjęcie do PP 
było uzależnione od uzyskania wymaganej przepisami Rozporządzenia o PP 
zgody ministra spraw wewnętrznych. Ograniczenie powyższe nie dotyczyło 
jedynie osób karanych za wykroczenia. 

Dopiero po spełnieniu wszystkich wymienionych kryteriów i zakwali-
fi kowaniu przez stosowną komisję kwalifi kacyjną kandydat mógł być przy-
jęty do służby w PP. Przyjęcie do służby odbywało się na drodze nominacji, 
z tym że szeregowych mianował komendant główny PP lub komendan-
ci wojewódzcy po uzyskaniu upoważnienia ze strony KG PP, ofi cerów zaś 
– minister spraw wewnętrznych. Szeregowi rozpoczynali służbę w stopniu 
posterunkowego z wyjątkiem podofi cerów żandarmerii wojskowej, którzy 
przechodzili do służby w PP bezpo średnio z zawodowej służby wojskowej. 

91 Rozporządzenie o PP, art. 36 pkt 2 i art. 77.
92 Rozporządzenie o PP, art. 37.
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W tym ostatnim wypadku komendant główny był upoważniony do przyjęcia 
ich do służby w PP w stopniu wyższym aniżeli stopień posterunkowego.

Ofi cerowie z kolei rozpoczynali z reguły służbę w stopniu aspiranta, chyba 
że przechodzili do służby w PP bezpośrednio z zawodowej służby wojskowej 
lub legitymowali się wyższym wykształceniem prawniczym. W pierwszym 
przypadku nie mogli być oni przyjęci do służby w PP w stopniu niższym ani-
żeli stopień, jaki posiadali podczas służby w WP93. O wzajemnym stosunku 
stopni wojskowych i policyj nych decydowała wówczas ustawa o uposażeniu 
funkcjonariuszy poli cyjnych. Natomiast jeżeli kandydat na ofi cera mógł się 
wykazać wyższym wykształceniem prawniczym, zakończonym przewidzia-
nymi w przepisach egzaminami, to zgodnie z art. 40 ust. 1 Rozporządzenia 
o PP rozpoczynał on służbę w stopniu podkomisarza94. 

Jak więc łatwo zauważyć, w porównaniu z wcześniejszymi regulacja-
mi kwalifi kacji i naboru kandydatów do służby w PP od roku 1928 sys-
tematycznie podnoszono tak wymagania stawiane indywidualnie kandyda-
tom, jak i zaostrzano rygory ogólne kwalifi kacji, co było jednym z elementów 
polityki zmierzającej do systematycznego dosko nalenia zarówno samej 
kadry policyjnej, jak i całego aparatu policyjnego, zgodnie z wytyczonymi 
jeszcze w połowie lat dwudziestych, za komen dantury płk. Janusza Jagryma-
-Maleszewskiego, kierunkami rozwoju PP95.

Oczywiście oprócz wolontaryjnego naboru kandydatów korpus ofi cerski 
PP mógł być uzupełniany, jak to już wcześniej sygnalizowano, także na natu-
ralnej drodze awansu zawodowego, tj. poprzez awansowanie starszych przo-
downików PP do stopni ofi cerskich. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szeregowi PP, podobnie jak ofi -
cerowie, mogli awansować do stopni wyższych według uznania władzy, jed-
nakże zawsze tylko o jeden stopień. Władzami uprawnionymi do dokonywa-
nia awansów szeregowych PP byli:

a) w przypadku awansów w ramach korpusu szeregowych – komen-
dant główny PP lub działający z jego upoważnienia komendanci 
wojewódzcy96;

b) w przypadku awansu szeregowego do stopnia ofi cerskiego – minister 
spraw wewnętrznych97.

Przy rozpatrywaniu wniosków awansowych składanych przez bezpo-
średnich przełożonych policyjnych były brane pod uwagę zarówno indywi-
dualne uzdolnienia funkcjonariusza, jak i jego przydatność i użyteczność 
w służbie, inne kwalifi kacje oraz starszeństwo służbowe i opinia wydawana 

93 Rozporządzenie o PP, art. 40a (w tekście pierwotnym z 1928 r.: art. 40 ust. 3).
94 Dziennik Ustaw RP Nr 82, 1930, poz. 643.
95 Zob. M. Mączyński, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej, s. 70–100.
96 Rozporządzenie o PP, art. 73a (w tekście z 1928 r.: art. 73).
97 Ibidem, art. 73.
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przez władze administracji ogólnej. Dla wszystkich funkcjonariuszy PP usta-
wowo określony został minimalny okres służby w poszczególnych stopniach, 
po którego upływie mogły być dopiero przeprowadzone awanse do stopnia 
wyższego98. W odniesieniu do szeregowych PP awanse mogły być przepro-
wadzane po przesłużeniu:

a) w stopniu posterunkowego – nie mniej niż jednego roku;
b) w stopniu st. posterunkowego – nie mniej niż dwóch lat;
c) w stopniu przodownika – nie mniej niż dwóch lat;
d) w stopniu st. przodownika – nie mniej niż dwóch lat.
Powyższe okresy mogły być w wyjątkowych przypadkach skrócone przez 

komendanta głównego PP, nie więcej jednak niż o połowę. Uzasadnieniem 
faktu skrócenia służby w danym stopniu mogły być takie czynniki, jak np.: 
szczególne uzdolnienia, wybitne zasługi, a zwłaszcza posiadane studia wyż-
sze lub wyniki osiągane w zakresie służby bezpieczeństwa99.

Jednak z racji, że w PP obowiązywały przewidywane w budżecie limi-
ty etatowe, w razie braku wolnych etatów była przewidziana i stosowa na 
w praktyce kategoria aspirantów tytularnych, tzn. istniała możliwość awan-
sowania st. przodownika do stopnia aspiranta bez zmiany uposażenia, któ-
ra była dokonywana w terminie późniejszym, tj. po utworzeniu się wolnego 
miejsca na etacie aspiran tów100. Aspiranci tytularni otrzymywali uposażenie 
aspiranta w porządku starszeństwa. Obowiązywało tu jednocześnie ograni-
czenie mówiące, iż liczba ogólna aspirantów z uposażeniem st. przodowni-
ka w korpusie PP nie może przekroczyć 15% stanu etatu osobowego aspi-
rantów. Na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z 29 listo pada 1930 
roku w sprawie zmiany niektórych postanowień Rozpo rządzenia Prezydenta 
RP z 6 marca 1928 roku o Policji Państwo wej101 odsetek aspirantów tytular-
nych został podwyższony do wyso kości 20%.

Dla podkreślenia rangi stanowisk ofi cerskich w PP, jak też przez wzgląd 
na priorytety i charakter PP w służbie państwowej, prawo mianowania 
na stopnie ofi cerskie do stopnia nadinspektora włącznie przysługiwało mi-
nistrowi spraw wewnętrznych, z tym jednakże za strzeżeniem, że awansowa-
nie na stopień inspektora lub nadinspektora wymagało uzyskania wcześniej-
szej akceptacji ze strony prezesa Rady Ministrów. Natomiast na najwyższy 
stopień w PP, tj. ze stopnia nad inspektora do stopnia generalnego inspek-
tora PP, mógł awansować tylko prezydent RP, który dokonywał takowego 
awansu na wniosek Rady Ministrów przedstawiony jej przez ministra spraw 
wewnętrz nych102. Minimalne okresy służby w stopniach ofi cerskich były 

98 Rozporządzenie o PP, art. 75.
99 Ibidem, art. 76.
100 Rozporządzenie o PP, art. 78.
101 Dziennik Ustaw RP Nr 82, 1930, poz. 643.
102 Rozporządzenie o PP, art. 73.
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wydłużone w stosunku do okresów obowiązujących w przypadku kadry niż-
szego rzędu i wynosiły:

a) w stopniu aspiranta – nie mniej niż dwa lata;
b) w stopniu podkomisarza – nie mniej niż trzy lata;
c) w stopniu komisarza – nie mniej niż trzy lata;
d) w stopniu nadkomisarza – nie mniej niż cztery lata;
e) w stopniu podinspektora – nie mniej niż cztery lata;
f) w stopniu inspektora – nie mniej niż cztery lata.
Nie określono natomiast minimalnego okresu służby w stopniu nadin-

spektora, albowiem wyższe było już tylko stanowisko komen danta główne-
go PP i przypisany do niego stopień generalnego inspek tora PP, do których 
możliwość awansu była obwarowana odrębnym przepisem i zasadami omó-
wionymi już wcześniej.

Dzięki takiemu podejściu do kwestii związanych z awansem służbowym 
i zawodowym w strukturze aparatu policyjnego został stworzony odpowied-
ni tzw. schematyzm ofi cerów. I tak np. w roku 1934, według stanu na dzień 
1  stycznia, korpus ofi cerów PP składał się etatowo z 830 funkcjonariuszy, 
z czego 41 w Policji Województwa Śląskiego103.

Wynagrodzenie funkcjonariuszy PP było regulowane natomiast odręb-
nymi przepisami. W początkowym okresie istnienia PP warunki fi nansowe 
służby były precyzowane na podstawie przepisów o uposażeniu Policji Ko-
munalnej104. Znowelizowane i uszczegółowione przepisy o wynagrodzeniu 
funkcjonariuszy PP zostały wprowadzone dopiero w roku 1920105. Od tego 
momentu wynagrodzenie funkcjonariuszy PP składało się z:

a) płacy zasadniczej, uzależnionej od stopnia służbowego;
b) dodatku stażowego w wysokości 2,5% płacy zasadniczej za każdy rok 

pracy w PP; 
c) dodatku dla funkcjonariuszy zatrudnionych w służbie śledczej w wy-

sokości 20% uposażenia zasadniczego;
d) dodatku za posiadane wyższe wykształcenie w wysokości 20% uposa-

żenia zasadniczego.
Od roku 1923 kwestia uposażenia funkcjonariuszy PP była regulowa-

na przepisami odnoszącymi się do wszystkich pracowników pozostających 
w służbie państwowej. Był to jeden z istotnych powodów relatywnego po-
gorszenia się warunków płacowych w PP, gdyż funkcjonariuszom policyj-
nym było oferowane wynagrodzenie analogiczne do wynagrodzenia funk-
cjonariuszy pozostałych służb państwowych, pomimo że uciążliwość służby 

103 Zob. M. Mączyński, Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej, s. 135–140.
104 Szerzej na ten temat zob. A. Misiuk, Policja Państwowa…, s. 95.
105 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu Policji Państwowej, Dziennik Ustaw RP 

Nr 65, 1920, poz. 431.
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była zdecydowanie wyższa, a wymogi kwalifi kacyjne, tak natury moralnej, 
jak i intelektualnej, również były zaostrzone. Przez dłuższy okres przepisy te 
nie ulegały zmianie, pomimo iż dał się zauważyć odpływ pewnej liczby kadr 
i coraz wyraźniej odczuwalne były braki kandydatów do służby w policji. 
Sytuacja nie ulegała zmianie do roku 1933, mimo że już w Rozporządzeniu 
o PP z roku 1928 zapowiadane było wprowadzenie w życie specjalnej usta-
wy o uposażeniu uwzględniającej warunki służby policyjnej. Niewątpliwie 
wpływ na taki stan rzeczy miała ogólnie zła kondycja budżetu państwa w tym 
okresie. Dopiero w roku 1933 zostały wprowadzone długo oczekiwane, za-
sadnicze zmiany w zakresie wynagradzania funkcjonariuszy PP106. Zgodnie 
z nowymi przepisami uposażenie funkcjonariuszy PP składało się z następu-
jących elementów:

a) uposażenia zasadniczego w wysokości uzależnionej od stopnia 
służbowego;

b) dodatku służbowego uzależnionego od stopnia służbowego lub zajmo-
wanego stanowiska służbowego;

c) dodatku mundurowego dla ofi cerów PP;
d) dodatków lokalnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie 

Półwyspu Helskiego oraz w miastach Białej i Gdyni;
e) zasiłku wyrównawczego dla funkcjonariuszy otrzymujących wynagro-

dzenie od dotychczas pobieranego.
Ponadto w celu wyraźniejszego wyróżnienia funkcjonariuszy PP spo-

śród innych funkcjonariuszy państwowych wynagrodzenia policyjne zostały 
zwolnione od świadczeń na rzecz skarbu państwa, tj. podatku dochodowego 
oraz opłaty emerytalnej107. Wysokość uposażeń funkcjonariuszy PP (zarów-
no jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatki służbowe), usta-
nowionych w roku 1933, do wybuchu wojny w 1939 roku nie uległa zmia-
nie (zob. Tabele  1–3). Warto jednak zauważyć, że w analogicznym okresie 
przeciętne zarobki pracowników umysłowych objętych ubezpieczeniem 
emerytalnym ZUS108 w Polsce miały wedle danych GUS tendencję malejącą 
(np.  w 1928  r. tzw. zarobek środkowy, tj. taki, który połowa pracowników 
przekraczała, a połowa nie osiągała, wynosił 260 zł, w 1932 – 240 zł, w 1933 
– 221 zł, w 1934 – 198 zł, a w 1935 – 189 zł)109.

106 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu ofi cerów 
i szeregowych PP i Straży Granicznej, Dziennik Ustaw RP Nr 86, 1933, poz. 666.

107 Zob. M. Berch, Uposażenie PP w świetle nowych przepisów, „Na Posterunku” nr 7, 1934, 
s. 100.

108 Nie podlegali mu etatowi pracownicy państwowi i samorządowi.
109 Mały Rocznik Statystyczny 1937, Warszawa 1937, tab. 34, s. 258 i Mały Rocznik Staty-

styczny 1938, Warszawa 1938, tab. 42, s. 262.
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Tabela 1. Wysokość płac zasadniczych w PP dla poszczególnych stopni służbowych 
w roku 1920 i 1933

Stopień służbowy
Rok 1920 Rok 1933

mk zł

Komendant główny 3200 1000

Nadinspektor 2900 700

Inspektor 2600 700

Podinspektor 2300 500

Nadkomisarz 2100 430

Komisarz 1600 335

Podkomisarz 1400 270

Aspirant 1300 240

Starszy przodownik 950 200

Przodownik 850 180

Starszy posterunkowy 750 160

Posterunkowy 700 150

Źródło: Ustawa z 13 lipca 1920 roku o uposażeniu Policji Państwowej, Rozporządzenie Prezydenta 
RP z dnia 28 października 1933 roku o uposażeniu ofi cerów i szeregowych PP i Straży Granicznej, 
Rozporządzenie Rady Ministrów o zasadach zaszeregowania ofi cerów i  szeregowych PP i Straży 
Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

Tabela 2. Wysokość dodatków służbowych w PP dla poszczególnych stopni służbo-
wych w roku 1933

Stopień służbowy
Wysokość dodatku w zł

W służbie śledczej W służbie ogólnej

Nadinspektor - 450

Inspektor 440 350

Podinspektor 315 250

Nadkomisarz 270 215

Komisarz 210 165

Podkomisarz 170 135

Aspirant 150 120
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Stopień służbowy
Wysokość dodatku w zł

W służbie śledczej W służbie ogólnej

Starszy przodownik 100 65

Przodownik 90 60

Starszy posterunkowy 80 55

Posterunkowy 60 40

Źródło: Ustawa z 13 lipca 1920 roku o uposażeniu Policji Państwowej, Rozporządzenie Prezydenta 
RP z dnia 28 października 1933 roku o uposażeniu ofi cerów i szeregowych PP i Straży Granicznej, 
Rozporządzenie Rady Ministrów o zasadach zaszeregowania ofi cerów i  szeregowych PP i Straży 
Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

Tabela 3. Wysokość dodatków służbowych w PP dla poszczególnych stanowisk 
służbowych w roku 1933

Stanowisko służbowe Wysokość dodatku w zł

Komendant główny PP 800

Zastępca komendanta głównego 500

Naczelnik Wydziału Komendy Głównej PP 300

Kierownik Samodzielnego Referatu Wojskowego 300

Komendant Szkoły Policyjnej 275

Komendant Rezerwy Szeregowych KGPP 250

Komendant wojewódzki 375

Naczelnik Urzędu Śledczego 325

Komendant PP miasta wydzielonego 275

Komendant powiatowy 250

Komendant Rezerwy Pieszej i Konnej w Warszawie 250

Kierownik Komisariatu 225

Kierownik Wydziału Śledczego 225

Szeregowy komendant posterunku 80

Źródło: Ustawa z 13 lipca 1920 roku o uposażeniu Policji Państwowej, Rozporządzenie Prezydenta 
RP z dnia 28 października 1933 roku o uposażeniu ofi cerów i szeregowych PP i Straży Granicznej, 
Rozporządzenie Rady Ministrów o zasadach zaszeregowania ofi cerów i szeregowych PP i Straży 
Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.
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Osobny problem stanowiła organizacja i rekrutacja do podporządkowa-
nych organizacyjnie komendantowi głównemu PP tzw. skoszarowanych jed-
nostek centralnej rezerwy policyjnej110, których sprawami kierował Wydział 
V KG PP, z tą jednakże różnicą, że jednostki te znajdowały się w bezpośred-
niej i wyłącznej dyspozycji ministra spraw wewnętrznych. Początkowo prze-
pisy o Policji Państwowej nie przewidywały w ogóle tworzenia jakichkolwiek 
jednostek rezerwowych. Jednakże już jesienią 1923 roku, kiedy to na skutek 
wystąpień robotniczych, jakie miały miejsce m.in. w Krakowie i Tarnowie, 
doszło do starć zbrojnych z policją, której siły okazały się niewystarczające 
i musiano do akcji utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego użyć 
sił wojskowych, zainicjowany został proces powoływania do życia i formo-
wania jednostek przeznaczonych specjalnie do zwalczania wystąpień i tu-
multów w aglomeracjach i konurbacjach miejskich oraz tłumienia wystąpień 
o charakterze rewolucyjnym. Doświadczenia jesieni 1923 roku zaowocowały 
zarządzeniem wydanym przez ministra spraw wewnętrznych Władysława 
Kiernika i polecającym komendantowi głównemu PP: 

(…) w związku ze stwierdzoną potrzebą utworzenia rezerwowych oddziałów poli-
cji państwowej, gotowych na wypadek konieczności masowego wystąpienia policji 
w miejscowościach zagrożonych pod względem bezpieczeństwa, (…) niezwłocznie 
oddziały takie sformować na terenie m.st. Warszawy oraz województw: łódzkiego, 
kieleckiego, lwowskiego, poleskiego i wileńskiego111. 

Zgodnie z niniejszym zarządzeniem w ww. województwach zostały sfor-
mowane jednostki rezerwy policyjnej w sile kompanii każda, co było zgodne 
z postanowieniami cytowanego zarządzenia, które przewidywało dla oddzia-
łów rezerwy policyjnej charakter kompanii szkolnych, odbywających nor-
malne szkolenie niższych funkcjonariuszy PP, a jednocześnie w pełni dyspo-
zycyjnych i przygotowanych do akcji. 

Jednostki rezerwy policyjnej przez wzgląd na ich przeznaczenie zostały 
wyposażone w całkowity ekwipunek polowy. Prawo podejmowania decy-
zji o użyciu tych jednostek w akcji zostało przyznane komendantowi głów-
nemu PP, jednakże tylko po uzyskaniu aprobaty ze strony ministra spraw 
wewnętrznych112.

110 To jest kompanii i szwadronów.
111 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1923 r., cyt. za: Zbiór prze-

pisów administracyjnych dotyczących organizacji Policji Państwowej, oprac. W. Długocki, J. Adel-
stejn, Warszawa 1925, s. 111–112.

112 Od niniejszej zasady zostało przewidziane odstępstwo dla przypadków „nagłych i wy-
jątkowych”, kiedy to kompanie rezerwy PP mogły być użyte do akcji na terenie województwa, 
w którym zostały dyslokowane, przez komendantów okręgowych działających z polecenia wo-
jewodów. O przystąpieniu jednostek rezerwy PP do działań operacyjnych zarówno komendanci 
okręgowi, jak i wojewodowie zobligowani byli meldować w trybie natychmiastowym (telegra-
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Pomimo podjęcia w roku 1923 decyzji o utworzeniu pierwszych oddzia-
łów rezerwy policyjnej i istniejącego (tj. zgłaszanego przez wojewodów) za-
potrzebowania na formowanie dalszych jednostek tego typu inicjatywa ta 
ograniczyła się, głównie ze względów fi nansowych i ograniczeń etatowych 
występujących w PP, do stanu wprowadzonego zarządzeniem z 5 grudnia 
1923 roku. Jedyną istotną zmianą wprowadzoną odnośnie do jednostek re-
zerwy PP było wyrażenie zgody przez ministra spraw wewnętrznych na uży-
cie, w razie potrzeby, kompanii rezerwy w województwach sąsiadujących 
z województwem ich stacjonowania113. Zarówno w okresie przedmajowym, 
jak i przez dłuższy czas po roku 1926, z powodów już wzmiankowanych, nie 
tworzono nowych oddziałów rezerwy PP. Stagnację w tym zakresie potęgo-
wała dodatkowo trudna sytuacja fi nansowa policji i całego państwa, wyni-
kająca z narastającego ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego. W re-
zultacie, po krótkotrwałym zapale z początku lat dwudziestych, na wiele lat 
sprawa została odłożona ad acta. Sytuację zmieniła dopiero decyzja o po-
wołaniu Rezerwy Szeregowych przy Komendzie Głównej PP, jaka zapadła 
na podstawie zarządzenia ministra spraw wewnętrznych Bronisława Piera-
ckiego z 27 września 1932 roku114. Nowo utworzona jednostka rezerwy po-
licyjnej została usytuowana w Żyrardowie i pozostawała w dyspozycji mini-
stra spraw wewnętrznych z przeznaczeniem do zadań specjalnych w zakresie 
służby bezpieczeństwa, a w szczególności do czasowego wzmacniania stanu 
liczbowego PP w poszczególnych województwach115. 

Jednakże faktyczne zmiany, w zakresie organizacji i dyslokacji jed nostek 
rezerwy policyjnej oraz zasad rekrutacji funkcjonariuszy na ich potrzeby, na-
stąpiły dopiero w latach 1936–1939, i były bezpośrednią konsekwencją dekre-
tu prezydenta RP dokonującego zmian w przepisach o Policji Państ wowej116. 

Zasadnicze zmiany wprowadzane przez wzmiankowany dekret odnosiły się 
do spraw związanych ze służbą w oddziałach specjalnych PP oraz z wprowa-
dzeniem tzw. służby przygotowawczej dla kandy datów na funkcjonariuszy 
etatowych PP. Szczególnie ważną w tym względzie była decyzja o wprowa-
dzeniu wspomnianej służby przygo towawczej dla kandydatów do PP, którzy 
pracowali w charakterze policjantów kontraktowych, otrzymując, co praw-
da, zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie, jednakże na warunkach 
fi nansowych znacznie gorszych aniżeli funkcjonariusze etatowi, co wynikało 

fi cznie) swoim przełożonym. Zob. Zbiór przepisów administracyjnych dotyczących organizacji 
Policji Państwowej, s. 111 i nast.

113 Okólnik MSW z dnia 3 stycznia 1924 r., cyt. za: Zbiór przepisów administracyjnych doty-
czących organizacji Policji Państwowej, s. 113–115.

114 AAN, zespół: MSW, t. 159, k. 68.
115 Ibidem.
116 Dekret Prezydenta RP o zmianie przepisów o Policji Państwowej z dnia 17 kwietnia 

1936 r., Dziennik Ustaw RP Nr 28, 1936, poz. 226.
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m.in. z faktu skoszarowania wszystkich szeregowych rezerwy i było podykto-
wane m.in. koniecznością utrzymania stałej gotowości bojowej tych jedno-
stek. Zgodnie z literą omawianego dekretu minister spraw wewnętrznych 
został upoważniony do wykorzystywania kontraktowych policjantów służ-
by przygotowawczej do służby w oddziałach specjal nych PP117. Z niniejsze-
go upoważnienia rychło skorzystano, albowiem w tydzień po ukazaniu się 
dekretu prezydenta RP o zmianie przepisów o PP Władysław Raczkiewicz, 
ówczesny minister spraw wewnętrznych, na tejże podstawie wydał zarzą-
dzenie o utworzeniu nowych oddziałów rezerwy policyjnej118. Powołanych 
wówczas zostało pięć kompanii rezerwy policyjnej, które stały się zalążkiem 
nowej struktury organizacyjnej i terytorialnej Rezerwy PP. O użyciu opera-
cyjnym tych jednostek decydował minister spraw wewnętrznych na zasadach 
zbliżonych do zasad obowiązujących przy wykorzystywaniu Rezerwy Szere-
gowych przy KG PP. On też decydował o ich dyslokacji. Spośród pierwszych 
pięciu kompanii Rezerwy PP trzy zostały rozlokowane w Warszawie, dwie 
kolejne zaś w Łodzi i Częstochowie. Cztery miesiące później, na mocy ko-
lejnego Zarządzenia MSW119, liczba kompanii Rezerwy PP została powięk-
szona do siedmiu z jednoczesnym przydaniem im kryptonimów literowych 
od A do G i przeprowadzeniem ich redyslokacji. Trzy kompanie warszaw-
skie, oznaczone kryptonimami A, B i C, zostały przekształcone w Grupę Re-
zerwy Policyjnej stacjonującą w Golędzinowie, pozostałe zaś umieszczono, 
odpowied nio, w: Częstochowie, Poznaniu, Lwowie i Krakowie120. 

Z biegiem czasu liczba kandydatów do służby w PP przekroczyła moż-
liwości ich zetatyzowania przez PP. Ten stan rzeczy był owocem ściślejszej 
współpracy MSW z MSWoj. w zakresie przejmowania przez PP szeregowych 
i podofi cerów WP, głównie poprzez służbę przygotowawczą w ramach od-
działów rezerwy policyjnej, co implikowało w sposób bezpośredni znaczny 
wzrost liczby kandydatów do PP, do tego stopnia nawet, że okoliczność ta 
posłużyła za dodatkowe uzasadnienie powiększenia ilości kompanii Rezerwy 
PP121. Dzięki temu w roku 1937 zostały powołane do życia dwie kolejne kom-
panie Rezerwy PP w Gdyni i Białymstoku (oznaczone kryptoni mami H i I) 
oraz kompania specjalna przy szkole policyjnej w Mostach Wielkich. Ten-
dencja rozwoju tych oddziałów utrzymała się również w latach następnych, 
przy czym obok kompanii Rezerwy PP poczęto for mować od roku 1938 tak-
że szwadrony Rezerwy PP, co było podykto wane czynnikiem praktycznym 
wynikającym z faktu dużej skuteczności operacyjnej oddziałów konnych 
policji przy tłumieniu większych wys tąpień i zamieszek, zwłaszcza w terenie 

117 Ibidem.
118 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 1936 r. 
119 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1936 r.
120 Ibidem.
121 Zob. J. Ławnik, Represje policyjne wobec ruchu robotniczego, Warszawa 1979, s. 28–29.
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miejskim. W rezultacie do września 1939 roku zostało sformowanych pięć 
szwadronów Rezerwy PP, z czego pierwsze trzy jeszcze w roku 1938 oraz 
cztery kolejne kompanie Rezerwy PP, które zostały dyslokowane w Jarosła-
wiu, Her bach Starych, Stanisławowie (początkowo w Poznaniu) i Łucku (po-
czątkowo w Białymstoku)122.

Od roku 1937 osoby trafi ające do oddziałów centralnej rezerwy poli cyjnej 
nie miały jednakże statusu policjantów zawodowych, lecz uzyskiwały status 
policjantów kontraktowych, co miało istotne znaczenie, bo do czasu pozo-
stawania w służbie kontraktowej otrzymy wali oni niższe uposażenie oraz nie 
korzystali z wszystkich świadczeń, jakie przysługiwały funkcjonariuszom 
zawodowym PP, co zostało umożliwione na podstawie zmian dokonanych 
w prawnym uregulowa niu pozycji PP mocą Dekretu Prezydenta RP z dnia 
17 kwietnia 1936 roku w sprawie zmiany przepisów o Policji Państwowej123. 
Liczba kandydatów na szeregowych PP posiadających status funkcjonariuszy 
kontraktowych w roku 1937 i 1938 (według stanu na dzień 1 stycznia) wyno-
siła 1066 osób124.

W okresie II wojny światowej niemiecki aparat okupacyjny starał się za-
trzymać do swojej dyspozycji polskie kadry policyjne, udzielając – na mocy 
rozporządzenia gubernatora generalnego z 3 listopada 1939 roku – wynagro-
dzenia „znowu zatrudnionym urzędnikom i funkcjonariuszom polskim”125. 
Przepis ten dotyczył policjantów, gdyż zgodnie z polskimi przepisami po-
szczególnym stopniom służbowym w korpusie Policji Państwowej przypisa-
ne były odpowiednie kategorie urzędnicze w korpusie funkcjonariuszy pań-
stwowych126. Nałożenie na polskich funkcjonariuszy obowiązku stawienia się 
do służby rychło zostało powiązane z obowiązkiem podpisania deklaracji 
posłuszeństwa wobec władz Generalnego Gubernatorstwa. Zgodnie bowiem 
z rozporządzeniem generalnego gubernatora – „o zobowiązaniu służbowym 
osób, nie będących Niemcami, zatrudnionych w publicznej służbie General-
nego Gubernatorstwa i korporacyj samorządowych”127 – z 29 listopada 1940 

122 Redyslokacja kompanii Rezerwy PP, przeprowadzona w marcu i kwietniu 1939 r., oprócz 
względów pragmatycznych uwzględniała także narastające zagrożenie zewnętrzne państwa, 
do czego obligowały PP podstawowe akty normatywne. Zob. Rozporządzenie Prezydenta RP 
z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej, Rozdział IV, art. 27–29 i nast., tekst jednolity roz-
porządzenia ogłoszony po wydaniu Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 29 listopada 1930 r. 
w sprawie zmiany niektórych postanowień Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 marca 
1928 r. o Policji Państwowej, Dziennik Ustaw RP Nr 28, 1930, poz. 257.

123 Dziennik Ustaw RP Nr 28, 1936, poz. 226.
124 M. Mączyński, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej, s. 100.
125 A. Weh, Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami 

i szczegółowym skorowidzem, Kraków 1941, s. B355.
126 Szerzej na ten temat: M. Mączyński, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej, s. 120–133 

oraz A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939, s. 98–99.
127 Nazwa aktu i jej pisownia zgodna z tłumaczeniem niemieckim zamieszczonym w: 

A.Weh, Prawo Generalnego Gubernatorstwa, s. B351.
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roku, które weszło w życie 1 stycznia 1941 roku, wszystkie osoby nienale-
żące do narodowości niemieckiej, czynne w służbie publicznej Generalnego 
Gubernatorstwa, zostały zobligowane do podpisania zobowiązania do wy-
konywania swoich obowiązków w posłuszeństwie wobec administracji nie-
mieckiej, którego z kolei niezłożenie skutkowało nie tylko rozwiązaniem sto-
sunku pracy, ale także mogło być potraktowane jako wyczerpanie znamion 
§ 3 rozporządzenia generalnego gubernatora z dnia 31 października 1939 
roku wprowadzającego karę śmierci za wszelkie przewinienia wobec władz 
okupacyjnych128. 

Formalną datą utworzenia Policji Polskiej GG jest jednak dzień 17 grudnia 
1939 roku, kiedy gubernator generalny, Hans Frank, wydał zarządzenie o or-
ganizacji tej formacji129. Już miesiąc później, 19 stycznia 1940 roku, HSSuPF 
Krüger na konferencji kierowników wydziałów w urzędzie gubernatora gene-
ralnego (późniejszego rządu GG) w sprawie zadań SS i policji skonstatował: 

Tymczasem przeprowadzona została odbudowa polskiej policji i wprowadzenie jej 
do służby, w związku z czym można oczekiwać pożytku z jej działalności. Dotychczas 
policja ta była, że tak powiem, samodzielna i z wyjątkiem swych naczelnych władz 
sprawiała wrażenie instytucji czysto polskiej. Również w jej obrębie powołano urzędy 
polskich komendantów. System ten uległ teraz zmianie130. 

Wypowiedź ta wskazuje wyraźnie, że w początkowym okresie próbowa-
no odbudowywać strukturę PP razem z komendami okręgowymi mającymi 
działać na szczeblu dystryktów, a nie województw, jak to było przed wojną. 
W swoim wystąpieniu Krüger określał je jako Kommandeurstellen131. Z ra-
cji, że rozporządzenie Franka wkomponowywało PP w strukturę Orpo, re-
alizacja tego zamiaru została jednak szybko uniemożliwiona, gdyż dowódca 
Orpo (BdS) wydał polecenie, aby na czele policji polskiej w dystrykcie stał ko-
mendant Orpo (KdO), któremu podlegali także komendant policji ochronnej 
(KdSchupo) i komendant żandarmerii (KdG). 

O znaczeniu, jakie w tym okresie dla władz niemieckich miało zachowanie 
wpływu i kontroli nad funkcjonariuszami byłej Policji Państwowej, świadczy 
zahamowanie w znacznej mierze terroru i eksterminacji stosowanych wo-
bec tej grupy zawodowej podczas kampanii wrześniowej i w początkowym 
okresie okupacji132. Istnieje również uzasadnione prawdopodobieństwo, 

128 Zob. Rozporządzenie celem zwalczania czynów gwałtu w Generalnym Gubernatorstwie 
z dnia 31 października 1939 r., Veorordnungsblatt des generalgouverneurs für die besetzen pol-
nischen Gebiete, 1939, nr 2, s. 9–11 oraz: A. Weh, Prawo Generalnego Gubernatorstwa, s. A305 
i Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939–1945, Warszawa 1972, t. 1, s. 126–128.

129 P. Majer, Polskie ustawy policyjne, „Policja 997” nr 1, kwiecień, 2005, s. 33.
130 Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka, t. 1, s.142–143.
131 Ibidem, s. 143.
132 Szerzej na ten temat: Einsatzgruppen in Polen, IPN, Archiwum GKBZHwP, t. 1, 

sygn. 3375, t. 2, sygn. 6741.
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iż o przywróceniu przez Niemców do służby funkcjonariuszy i formacji poli-
cji polskiej, obok pragmatycznych, ze ściśle policyjnego punktu widzenia, za-
decydowały także względy innej natury – a mianowicie próba zaangażowania 
polskich kadr policyjnych w celu naturalnego ich unieszkodliwienia poprzez 
izolację od tworzącego się wówczas ruchu oporu, a także w celu ułatwienia 
możliwości sprawowania nadzoru i kontroli nad całym tym środowiskiem, 
stanowiącym dla władz niemieckich wielce niebezpieczny potencjał133. Jeżeli 
jednak taki właśnie cel przyświecał okupantowi jako myśl przewodnia re-
aktywacji policji polskiej, to obiektywnie rzecz ujmując, trzeba stwierdzić, 
iż program politycznej i narodowej neutralizacji polskiego środowiska poli-
cyjnego w znacznej mierze nie został zrealizowany. 

Ogółem na terenie całego Generalnego Gubernatorstwa stan PP kształto-
wał się następująco: 

 – w kwietniu 1940 roku – około 8 tys. osób (w tym około 1 tys. funkcjo-
nariuszy policji ukraińskiej); 

 – w grudniu 1942 roku – około 12 tys. osób; 
 – w kwietniu 1943 roku – 16,8 tys. osób (w tym około 3,4 tys. w policji 

ukraińskiej, której ówczesny etat przewidywał maksymalnie 82 ofi ce-
rów i 3312 szeregowych)134. 

Natomiast w zbliżonym okresie liczbę etatów polskiej policji kryminalnej 
(PPK) na obszarze całego GG określano: 

 – w czerwcu 1940 roku – na 1300 etatów polskich i 140 ukraińskich; 
 – w czerwcu 1942 roku – na 1759 etatów polskich i 600 w dystrykcie Galicja;
 – w czerwcu 1943 roku – na 2800 etatów (łącznie)135.

Początkowo etat PP opierał się na funkcjonariuszach przedwojennych. 
Nabór nowych kandydatów (werbunek ochotników do służby w PP) prze-
prowadzano w zasadzie dopiero od 1941 roku. Wcześniej nie prowadzono 
rekrutacji do PP, gdyż w myśl założeń i zarządzeń gubernatora generalnego 
polskie siły policyjne miały się opierać na dotychczasowych, tj. przedwojen-
nych, zasobach kadrowych, tak miejscowych, jak i pochodzących z ziem włą-
czonych do Rzeszy136. W sposób zasadniczy na strukturę kadrową polskich 
formacji policyjnych działających w ramach niemieckiego aparatu okupa-
cyjnego wpłynął więc przede wszystkim nabór ochotników prowadzony 
od połowy roku 1941, albowiem oznaczał napływ do policji polskiej osób 
spoza przedwojennej Policji Państwowej bądź wydalonych z niej dyscypli-

133 Zob. A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Guberna-
torstwie 1939–1945, Warszawa 1990, s. 408.

134 T. Wroński, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1975, n. 471 i 1642 oraz tab. 71.
135 A. Hempel, Pogrobowcy klęski, s. 125 i 133.
136 To jest policjantach polskich pochodzących z Pomorza, Wielkopolski oraz Śląska, którzy 

zostali przeniesieni do GG. Zob. J. Grabowski, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1939–1945. Stu-
dium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011, s. 106.
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narnie w przeszłości; osób o zadeklarowanej lojalności wobec administracji 
okupacyjnej czy wręcz o proniemieckim nastawieniu, a także przypadkowo 
zachęconych agitacją, prowadzoną np. w prasie polskojęzycznej lub zwerbo-
wanych w jednostkach Baudienstu, Luft schutzhilfsdienstu itp.137 W rezulta-
cie policjanci z naboru okupacyjnego nie spełniali częstokroć nawet najbar-
dziej podstawowych przedwojennych kryteriów naboru138. Dowództwo PP 
starało się jednak ograniczać, w miarę możliwości, napływ osób niezweryfi -
kowanych, zwłaszcza do połowy 1942 roku, tj. do momentu, kiedy rekrutacja 
odbywała się za pośrednictwem urzędów PP bez upubliczniania informacji 
o jej prowadzeniu, i w praktyce była adresowana nadal głównie do przedwo-
jennych funkcjonariuszy zwalnianych z obozów do służby w PP. Tą drogą 
trafi ło do PP wcale niemało wartościowych osób, także takich, które podjęły 
współpracę z ruchem oporu139. 

Jednakże tezę o znaczącym wpływie naboru okupacyjnego na struktu-
rę kadrową polskich formacji policyjnych działających w ramach niemie-
ckiego aparatu okupacyjnego potwierdzają także dane o siłach policji pol-
skiej na terenie Krakowa i dystryktu krakowskiego, odnotowujące wyraźny 
wzrost liczby pracowników mundurowej PP w roku 1942, a więc bezpośred-
nio po akcjach werbunkowych, jakie miały miejsce od połowy 1941 roku. 
Z zestawienia danych na temat sił PP w Krakowie i dystrykcie krakowskim 
z okresów przed rekrutacją i po rekrutacji w 1941 roku oraz porównania ich 
ze stanem osobowym służby mundurowej Policji Państwowej na tym terenie 
1 sierpnia 1939 roku wynika, iż wskutek interesującej nas operacji siły policji 
granatowej przewyższyły stan przedwojennej PP. W zmiankowanych okre-
sach, wedle etatów, stan PP na terenie Krakowa (dystryktu krakowskiego) 
wynosił odpowiednio: 

–  1 sierpnia 1939 roku – 17 ofi cerów i 565 szeregowych (51 i 2555);
–  1 stycznia 1940 roku – 13 ofi cerów i 277 szeregowych (36 i 1819);
–  1 kwietnia 1942 roku – 21 ofi cerów i 657 szeregowych (52 i 3086)140.
Osobnym problemem jest kwestia rekrutacji do 202. ochotniczego ba-

talionu policyjnego (Schutzmannschaft s Bataillon 202), który jako jedyny 
spośród 12 sformowanych na terenie GG batalionów Schuma był określany 
jako polski. Mimo że nie zostało to odzwierciedlone w jego ofi cjalnej nazwie, 

137 Szerzej na ten temat: M. Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania ad-
ministracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939–
1945 ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa, Kraków 
2012, s. 299–324.

138 Precyzowanych przepisami przedwojennego Roz porządzenia o PP. 
139 Zob. M. Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpie-

czeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich…, s. 311–312. 
140 M. Mączyński, Polskie formacje policyjne w stolicy Generalnego Gubernatorstwa 1939–

1945, Rocznik Krakowski, t. LIX, Kraków 1993, s. 158.
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był on największą jednostką złożoną z Polaków (niektórzy uważają nawet, 
że jedyną, co nie jest do końca ścisłe, gdyż nawet wśród jednostek policyj-
nych były takie jednostki, które formalnie nie były polskie, ale okresowo 
składały się w dominującej mierze z Polaków)141 i walczącą po stronie Niem-
ców, dlatego też warto na niego zwrócić tutaj uwagę. Batalion ten składał 
się głównie z ochotników pochodzących z terenu dystryktu krakowskiego, 
zwerbowanych w roku 1942. Decyzja o jego sformowaniu zapadła w mar-
cu 1942 roku. Nabór został poprzedzony ogłoszeniami prasowymi. Między 
innymi w „Gońcu Krakowskim”, nr 114, datowanym na niedzielę 17 maja / 
poniedziałek 18 maja 1942 roku, s. 6, w dziale ogłoszeń drobnych, w rubryce 
„Wolne posady” zostało zamieszczone niewielkie ogłoszenie nr 3663k o na-
stępującej treści: „Mężczyźni zdrowi, w wieku od 20 do 30 lat, mogą zgłaszać 
się o przyjęcie do policji polskiej, pod następującym adresem: Kraków, Lu-
xemburgerstrasse (Michałowskiego) Nr. 8–10”142.

Osoby odpowiadające na ogłoszenie i deklarujące gotowość wstąpienia 
w szeregi policji polskiej otrzymywały do podpisania deklarację, że w przy-
padku gdyby ich przyjęcie do jednostek PP w Generalnym Gubernatorstwie 
„nie mogło z powodu braku wolnych miejsc nastąpić”, zgadzają się także 
na zatrudnienie „w polskiej Policji (Schutzmannschaft ) na zajętych wschod-
nich obszarach (także d. obszarach rosyjskich)”143. Treść deklaracji jest o tyle 
ciekawa, iż formalnie i realnie PP nie istniała poza obszarem GG, natomiast 
brak miejsc był prawdopodobny, gdyż nabór kandydatów, zarówno do mun-
durowej (granatowej) PP, jak i nieumundurowanej PPK, był prowadzony już 
od połowy roku 1941. Zasady rekrutacji do tych formacji zostały określone 
zarządzeniem BdO z 29 lipca 1941 roku. Zgodnie z nimi werbunek do służby 
miał być prowadzony na drodze ustnej agitacji, za pośrednictwem urzędów 
PP, a publiczne jego ogłaszanie było bezwzględnie zakazane. Głównie z tego 
powodu, że pierwszeństwo w przyjęciu mieli mieć podofi cerowie Wojska 
Polskiego, żandarmerii, KOP i Straży Granicznej, a spośród nich tacy, którzy 
władali językiem niemieckim. Kandydat do PP musiał spełniać także wiele 
innych warunków, o których – z wyjątkiem wieku kandydata – nie było na-
wet wzmianki w ogłoszeniu zamieszczonym w „Gońcu Krakowskim”. Nale-
żały do nich: narodowość polska, pochodzenie aryjskie (także ewentualnej 
żony), przydatność do służby potwierdzona przez lekarza, wzrost nie mniej 
niż 165 cm, ukończenie minimum czterech klas szkoły powszechnej i niena-
ganne prowadzenie poświadczone przez policję. Natomiast wykluczone były 
osoby skazane przez sądy na karę więzienia lub reprezentujące „niehonorowe 

141 Zob. J. Gdański, Na progu kolaboracji. Mieli walczyć za III Rzeszę, „Polityka” nr 34, 2007, 
„Pomocnik Historyczny” nr 3, s. 3–10.

142 Biblioteka Jagiellońska, 409317 IV, DIGCZAS001749, oai:jbc.bj.uj.edu.pl:17354.
143 J. Gdański, Na progu kolaboracji. Mieli walczyć za III Rzeszę, s. 3–10.
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przekonania”, jak też podejrzane o udział w ruchu oporu lub działalność skie-
rowaną przeciwko administracji niemieckiej, tudzież urzędnicy i pracownicy 
służby publicznej, którzy zostali z pracy wydaleni lub samowolnie ją porzuci-
li. Ponadto w połowie roku 1941 Urzędy PP ogłosiły, że rodziny przedwojen-
nych policjantów, którzy po zmobilizowaniu w 1939 roku do Wojska Polskie-
go trafi li potem do niewoli niemieckiej i nadal w niej pozostawali, mogą się 
starać, za pośrednictwem miejskich i powiatowych komend PP, o ich zwol-
nienie z obozów jenieckich w celu podjęcia czynnej służby. Chęć i opinia sa-
mego zainteresowanego nie miała w tym ostatnim przypadku decydującego 
znaczenia, a z chwilą zwolnienia był on obejmowany bezwzględnym obo-
wiązkiem stawienia się do służby w PP144.

Rezultatem tak prowadzonego naboru było znaczące zwiększenie etatu 
policji polskiej na każdym poziomie organizacyjnym już przed zamieszcze-
niem wzmiankowanego ogłoszenia. Wzrost ten pomiędzy styczniem 1940 
a kwietniem 1942 roku wynosił bowiem:

 – w mieście Krakowie – w PP – o 388 etatów (z 290 do 678), w PPK – 
o 54 etaty (z 126 do 180);

 – w dystrykcie krakowskim – w PP – o 1753 etaty (z 1855 do 3608), 
w PPK – o 167 etatów (z 249 do 416);

 – w całym GG – w PP – o 2695 etatów (z 8805 do 11 500), w PPK – o 457 
etatów (z 1302 do 1759)145.

O tym, że ogłoszenie zamieszczone w „Gońcu Krakowskim” miało także 
inny cel niż rekrutacja do zwykłej służby policji PP, świadczy także proce-
dura przeprowadzania naboru. Przy przyjmowaniu do służby obok złoże-
nia w urzędzie polskiej lub niemieckiej policji wymaganych dokumentów 
tryb przyjmowania kandydatów do PP przewidywał m.in. egzamin z języka 
(polskiego, ewentualnie niemieckiego) przed komisją z udziałem delegata 
Orpo oraz wydanie przez Gestapo opinii o lojalności politycznej kandydata 
i skierowania. Nadto z chwilą przyjęcia ochotnik podpisywał przewidzianą 
przepisami146 dla wszystkich polskich urzędników deklarację lojalności wo-
bec administracji niemieckiej (Dienstverpfl ichtung, Verpfl ichtungserklärung 
– zobowiązanie służbowe będące zarazem rodzajem deklaracji posłuszeń-
stwa wobec niemieckiej administracji okupacyjnej), po czym był kierowany 
do jednostki, w której odbywał służbę próbną jako kandydat. W czasie służby 
próbnej kandydat mógł zostać zwolniony z powodu stwierdzenia jego nie-
przydatności. Służba ta trwała rok, przy czym mogła zostać skrócona, i obej-
mowała ona też szkolenie w szkole PP. Dopiero po jej zakończeniu kandydat 

144 A. Hempel, Pogrobowcy klęski, s. 92–94.
145 Zob. M. Mączyński, Polskie formacje policyjne w stolicy Generalnego Gubernatorstwa, 

s. 156; A. Hempel, Pogrobowcy klęski, s. 92 i 125.
146 Por. A. Weh, Prawo Generalnego Gubernatorstwa, s. B351.



80 Marek Mączyński

mógł być awansowany na pierwszy stopień w korpusie szeregowych PP, tj. 
na stopień posterunkowego (Polizeiwachtmeister)147.

Natomiast procedura stosowana w ogłoszonym przez prasę naborze wy-
glądała zgoła odmiennie. W dalszej bowiem kolejności kandydaci, którzy 
podtrzymywali chęć służby w „polskiej Policji (…) na zajętych obszarach 
wschodnich”, byli kierowani do oddziału uzupełnień, którym dowodził sierż. 
Jan Klewek, gdzie otrzymywali do podpisania kolejną deklarację (Dienst-
verpfl ichtung), tym razem o treści: „Zobowiązuję się do pełnienia służby 
w Schutzmannschaft  (w Policji). Zobowiązuję się do bezwzględnego wy-
konywania rozkazów wydanych mi przez moich przełożonych niemieckich 
i przełożonych z Schutzmannschaft u. Przyrzekam być posłusznym, wiernym 
i odważnym”148. Co ciekawe, tutaj nie było już wzmianki o służbie w PP. Nie 
wspominano też o konieczności dostarczania potwierdzonej przez policję 
opinii o niekaralności, co dotyczyło wszystkich policjantów i urzędników 
polskich przyjmowanych do służby w okupacyjnych strukturach władzy 
na terenie GG. Po podpisaniu zobowiązania ochotników kierowano do od-
bycia szkolenia w obozie szkoleniowym na poligonie w Dębicy (SS-Trup-
penübungsplatz Debica), gdzie byli przydzielani do jednej z trzech kompanii 
liniowych batalionu lub kompanii sztabowej. 15 listopada 1942 roku liczą-
cy ponad 500 ludzi batalion otrzymał numer porządkowy i nazwę Schut-
zmannschaft s Bataillon 202. Wtedy też polska kadra została odsunięta od do-
wodzenia batalionem, dowódcą zaś został dotychczasowy niemiecki ofi cer 
nadzorujący (Deutsche Aufsichtsoffi  zier – DAO). Następnie, w połowie 
stycznia 1943 roku, batalion opuścił tereny GG i wyjechał na wschód, gdzie 
najpierw brał udział w operacjach przeciwpartyzanckich (Lenz-Süd i Lenz-
-Nord), m.in. jako jednostka podporządkowana SS-Sturmbrigade Dirlewan-
ger, a potem prowadził działania zabezpieczające i pacyfi kacyjne na Wołyniu. 
Po tym, jak w listopadzie 1943 roku większość funkcjonariuszy zdezertero-
wała, batalion został w styczniu 1944 roku wycofany, najpierw do Lwowa, 
potem do Stuttgartu, gdzie w maju 1944 roku go rozformowano149.

Oczywiście 202. batalion Schuma nie był jedynym oddziałem policyjnym 
na Wołyniu w roku 1943, w którego składzie znajdowali się Polacy, albowiem 
– po dezercji części ukraińskiej policji do UPA – Niemcy uzupełnili braki 
etatowe w jednostkach znajdujących się na tym terenie także Polakami150. 
Jak podaje Grzegorz Motyka, w oddziałach policji – zarówno w posterun-
kach, jak i w 107. Schutzmannschaft sbataillon – znalazło się około 1,5–2 tys. 

147 A. Hempel, Pogrobowcy klęski, s. 94–95.
148 J. Gdański, Na progu kolaboracji. Mieli walczyć za III Rzeszę, s. 3–10.
149 Ibidem.
150 Zob. M. Dean, Collaboration in the Holocaust. Crimes of the Local Police in Belorussia and 

Ukraine, 1941–1944, New York 2003, s. 137–143 i nast.



81Zasady naboru i kwalifi kacji kandydatów do służby w Policji Państwowej…

osób151. Polacy służyli również w innych batalionach Schuma, m.in. w 102. 
(w Krzemieńcu), 103. (w Maciejowie), 104. (w Kobryniu) i 105. (w Sarnach). 
Jednakże nie można przy tym nie zauważyć, że w samej tylko 27. Wołyńskiej 
Dywizji AK znalazło się około 700 policjantów, którzy stanowili około 10% 
jej stanu osobowego152.
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