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Policja Państwowa w walce z handlem kobietami

Zjawisko handlu kobietami, podobnie jak prostytucja, jest stare mniej więcej 
tak jak ludzkość. W czasach starożytnych doszło do powiązania tego proce-
deru ze zjawiskiem niewolnictwa. Czasy nowożytne, a wraz z nimi postę-
pująca globalizacja, rozwój nowoczesnych środków transportu, powodowa-
ły, że także zjawisko handlu kobietami zwiększało swój zasięg terytorialny. 
Zwiększała się także skala zjawiska. Odradzająca się w 1918 roku Rzeczpo-
spolita Polska odziedziczyła problem, jak i stan prawny mający na celu jego 
zwalczanie, po państwach zaborczych, dlatego w jego analizie należy cofnąć 
się do przełomu XIX i XX wieku. 

Jedynie prawodawstwo rosyjskie (obowiązujące później na ziemiach pol-
skich dawnego zaboru rosyjskiego) penalizowało handel kobietami:

Art. 526. Winny skłonienia osoby płci żeńskiej do uprawienia zawodowo nierządu, 
za pomocą gwałtu na osobie, albo groźby zabójstwa, bardzo ciężkiego lub ciężkiego 
uszkodzenia ciała osobie, której grożono, lub członkowi jej rodziny, albo za pomocą 
oszukania lub nadużycia swej władzy nad tą osobą, albo korzystając z jej położenia 
bezradnego lub zależności takiej osoby albo winowajcy, będzie karany: zamknięciem 
w więzieniu na czas nie krótszy od miesięcy trzech. Usiłowanie jest karygodne.
Winny skłonienia osoby płci żeńskiej, nie mającej lat dwudziestu jeden do wyjazdu 
z Rosji, w celu skierowania takiej osoby do uprawiania zawodowo nierządu poza gra-
nicami Rosji, będzie karany: zamknięciem w więzieniu. Jeśli takie skłonienie nastąpi-
ło za pomocą sposobów, wskazanych w artykule poprzednim, to niezależnie od wieku 
poszkodowanej winowajca będzie karany: zamknięciem w domu poprawy na czas 
do lat trzech. Jeśli zaś winowajca został uznany za trudniącego się przestępstwami, 
wskazanemi w artykułach poprzednim i niniejszym, w charakterze procederu, będzie 
karany: zamknięciem w domu poprawy. Usiłowanie jest karygodne1.

1 Kodeks karny z r. 1903 (przekład z rosyjskiego) z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obo-
wiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 r. Wydaw. Ministerstwa Sprawiedli-
wości, Warszawa 1922, s. 178.
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Przestępstwo handlu kobietami stało się także przedmiotem zaintereso-
wania organizacji pozarządowych, które skutecznie dążyły do zainteresowa-
nia nim społeczności międzynarodowej. W 1902 roku w Paryżu odbyła się 
konferencja międzynarodowa, której wynikiem był Układ międzynarodowy 
w przedmiocie karania za handel białymi kobietami z 18 maja 1904 roku2. 
Nie wprowadzała ona legalnej defi nicji handlu żywym towarem, posługu-
jąc się po prostu pojęciem handlu białemi (pisownia oryginalna). Wysokie 
umawiające się strony zobowiązały się do utworzenia władzy zajmującej się 
gromadzeniem wszelkich informacji na temat handlu ludźmi oraz wymianą 
informacji pomiędzy swoimi odpowiednikami w państwach trzecich. Pań-
stwa miały także monitorować agencje zajmujące się pośrednictwem pracy 
dla kobiet. W artykule 4 tej mowy państwa-strony zobowiązały się do tego, 
że kobieta, która padnie ofi arą tego rodzaju przestępstwa, będzie na własne 
żądanie odstawiona do państwa ojczystego na jego koszt, o ile sama nie po-
siada na ten cel środków fi nansowych. Defi nicję handlu ludźmi wprowadzała 
Międzynarodowa konwencja dotycząca handlu żywym towarem, podpisana 
w Paryżu 4 maja 1910 roku. Stanowiła ona w art.1: 

Każdy, kto dla zaspokojenia cudzych namiętności zwerbował, uprowadził albo 
uwiódł nawet za jej zgodą kobietę lub dziewczynę nieletnią dla celów rozpusty, wi-
nien być karany nawet wtedy, gdy poszczególne czyny, stanowiące pierwiastki składo-
we przestępstwa, zostały dokonane w różnych państwach. 

Natomiast jej art. 2 stanowił, że: 

Winien być również karany każdy, kto dla zaspokojenia cudzych namiętności, za po-
mocą oszustwa lub gwałtu, gróźb, użycia władzy, czy jakichkolwiek środków przymu-
su zwerbował, uprowadził lub uwiódł kobietę lub dziewczynę pełnoletnią dla celów 
rozpusty, choćby poszczególne czyny, stanowiące pierwiastki składowe przestępstwa, 
zostały popełnione w różnych państwach3. 

Kolejną umową międzynarodową, która zajmowała się kwestią handlu 
kobietami, był Pakt Ligi Narodów. W art. 23 c stanowił on, iż członkowie Ligi 
Narodów powierzają Związkowi ogólny nadzór nad porozumieniami w spra-
wie handlu kobietami i dziećmi, handlu opium i innemi szkodliwemi środ-
kami (drogues)4. Polska podpisała i ratyfi kowała pakt 28 czerwca 1919 roku, 
a wszedł w życie po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw z 1920  roku 
Nr  35,  poz. 200. Wcześniejsze porozumienie i konwencja zostały również 
ratyfi kowane przez Polskę i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1922 roku 
Nr  87, poz. 783. Liga Narodów zorganizowała Komisję Doradczą, której 

2 Angielski tekst traktatu: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/whiteslavetraffi  c1904.
html, tekst polski: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19220870783 (dostęp: 2.06.2013).

3 Tekst polski: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19220870783 (dostęp: 2.06.2013).
4 Tekst polski: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19200350200 (dostęp: 2.06.2013).
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celem było wypracowanie nowego tekstu konwencji, bardziej dostosowanego 
do potrzeb. Rezultatem pracy Komisji Doradczej było przyjęcie pod auspicja-
mi Ligi Narodów Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobieta-
mi i dziećmi z 30 września 1921 roku. W art. 3 nakładała ona na państwa-syg-
natariuszy obowiązek penalizacji przestępstw związanych z handlem ludźmi, 
określonych w art. 1 i 2 konwencji z 4 maja 1910 roku. Polska ratyfi kowała 
konwencję ustawą z 13 lutego 1924 roku, opublikowaną w Dzienniku Ustaw 
z roku 1925 Nr 125, poz. 8935. W marcu 1923 roku z inicjatywy polskiej 
uchwalono tzw. poprawkę Sokala, w której do czasu zniesienia reglamentacji 
i domów publicznych w niektórych państwach nie przyjmowano żadnej cu-
dzoziemki do domów publicznych6. Ratyfi kacja wyżej wymienionych umów 
międzynarodowych spowodowała konieczność dokonania zmian w polskim 
prawie karnym. 29 lipca 1927 roku prezydent Rzeczypospolitej wydał Roz-
porządzenie o karach za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie 
nierządu, które wprowadzało zmiany w obowiązujących w ówczesnej Polsce 
kodyfi kacjach karnych: Ustawie karnej (austriackiej) z 1852 roku oraz w Ko-
deksie karnym (niemieckim) z 1871 roku i Kodeksie karnym (rosyjskim) 
z 1903 roku, zakazując nakłaniania oraz sprowadzania na drogę zawodowego 
nierządu. Karalne stało się także nakłanianie oraz zmuszanie do wyjazdów 
za granicę w celu uprawiania tam nierządu7. W podobnym duchu były utrzy-
mane zapisy pierwszego polskiego Kodeksu karnego autorstwa prof. Juliusza 
Makarewicza z 11 lipca 1932 roku. Ustęp d art. 9 części ogólnej stanowił:

Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, 
ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego 
nie postanowiono wydać, w razie popełnienia przez nich za granicą następujących 
przestępstw: 
d) handlu kobietami lub dziećmi.

Artykuły 211 i 212 części szczególnej bezpośrednio zabraniały handlu 
kobietami:

Art. 211
Kto wywozi z kraju inną osobę w celu przeznaczenia jej do uprawiania zawodowego 
nierządu podlega karze więzienia do lat 10 i grzywny.

Art. 212 
Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 208–211 względem własnej żony, 
dziecka, pasierba, wnuka, osoby oddanej pod nadzór, opiekę lub na wychowanie albo 

5 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19251250893 (dostęp: 5.06.2013).
6 W. Chodźko, Handel kobietami, Warszawa 1938, s. 8.
7 Dz.U. Nr 70, poz. 614 z 12 sierpnia 1927 r.: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W

DU19270700614 (dostęp: 5.06.2013).
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względem nieletniego poniżej lat 21, podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat trzech i grzywny8.

Powołana w 1923 roku Komisja Doradcza Ligi Narodów zorganizowała 
badania ankietowe adresowane do władz państwowych. 17 lutego 1927 roku 
ukazał się raport przygotowany przez utworzony w tym celu komitet rzeczo-
znawców. Władze argentyńskie wskazały na to, że kobiety lekkich obyczajów, 
które ostatnio przybyły do ich kraju, to w przeważającej większości Polki, 
Francuzki i Włoszki. W dalszej części raportu rzeczoznawcy bardzo krytycz-
nie oceniają sytuację naszego kraju: Polska jest oczywiście „źródłem dosta-
wy” obfi cie wyzyskiwanym przez handlarzy poszukujących kobiet przezna-
czonych do uprawiania nierządu za granicą. 

Jest widoczne, iż ten handel byłby jeszcze znacznie rozleglejszy, na wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz, gdyby Rząd Polski nie zapoczątkował już szeregu energicznych zarządzeń, aby 
go stłumić. (…) Fakt, iż handel kobietami istnieje w Polsce w tak rażących rozmiarach, 
mimo wszelkich wysiłków czynionych przez Rząd, wskazuje raz jeszcze, jak jest nie-
zbędna współpraca międzynarodowa, aby osiągnąć jego zupełne wytępienie9. 

Byłoby jednak wysoce niesprawiedliwym oceniać rząd RP bez uświa-
domienia sobie, że zjawisko handlu kobietami na ziemiach polskich ist-
niało i rozwijało się jeszcze za czasów zaborów. W latach osiemdziesiątych 
XIX wieku powstała w argentyńskim Buenos Aires organizacja nosząca na-
zwę Warszawskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy (hiszp. Sociedad Israeli-
ta de Socorros Mutuos „Varsovia”), będące w istocie przykrywką dla między-
narodowego syndykatu handlarzy kobietami. Na skutek protestu posła RP 
w Buenos Aires, Władysława Mazurkiewicza, w 1928 roku stowarzyszenie 
zmieniło nazwę na Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Zwie Migdal, od nazwi-
ska jego pierwszego „prezesa”10. Organizacja ta skupiała głównie przestępców 
narodowości żydowskiej oraz ich ofi ary. Większość z nich pochodziła z tere-
nów późniejszej Polski, stąd też słowo „Polaca” stało się w Argentynie czy 
Brazylii synonimem słowa „prostytutka”11. W 1920 roku w samej tylko Ar-
gentynie organizacja kontrolowała 430 sutenerów, 2000 domów publicznych 
i 4000 kobiet12. Przestępstwo handlu kobietami mogło się rozprzestrzeniać 

8 Dz.U. Nr 60, 1932, poz. 571: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19320600571 
(dostęp: 5.06.2013).

9 Rapport du Comite special d’experts sur la traite des femmes et des enfants – premiere 
partie. Genewa, 17 lutego 1927, s. 153. Cyt. za: W. Chodźko, Handel kobietami…, s. 9–10.

10 W. Chodźko, Handel kobietami…, s. 11–12.
11 N. Graetz, J. Cwikel, Traffi  cking and Prostitution: Lessons from Jewish sources, „Australian 

Journal of Jewish Studies” nr 20, 2006, s. 43.
12 J. Bel Ventura, Zwi Migdal, la mafi a judeo-polaca en Argentina, https://sites.google.

com/site/paginayaakovbcn/historias-de/zwimigdallamafi ajudeo-polacaenargentina (dostęp: 
5.06.2013).
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wśród społeczności żydowskiej dawnego zaboru rosyjskiego i austriackiego 
z kilku powodów. Po pierwsze, tamtejsza społeczność żyła w zamkniętym 
świecie małych miasteczek, gdzie Żydzi stanowili większość populacji, a wła-
dze administracyjne nie ingerowały w ich tradycyjny sposób życia. Po dru-
gie, w tradycji żydowskiej wykształciła się formuła tzw. cichych małżeństw 
(jidysz: stille chuppah), czyli ślubów religijnych, zawieranych jedynie w obec-
ności miejscowych świadków, nawet bez konieczności uczestnictwa rabina. 
Małżeństwa takie nie miały, co prawda, skutków cywilno-prawnych, ale dla 
słabo wykształconych ludzi z prowincji nie był to fakt znany. W ten sposób 
jeden handlarz mógł „pozyskać” podczas jednej wizyty w Europie nawet 
kilka niczego niespodziewających się ofi ar, które były wydawane za niego 
za mąż przez rodziny liczące na poprawę bytu materialnego (córek, a często 
i swojego, gdyż nierzadko handlarze płacili za swoje „żony”). W ten sposób 
poślubione dziewczyny były wywożone do Argentyny czy Brazylii, gdzie ich 
rzekomi „mężowie” mieli być doskonale prosperującymi przedsiębiorcami. 
Okazywało się na miejscu, że ich fi rmy były w istocie domami publicznymi, 
a „żony” – prostytutkami. Szczegółowo proceder ten opisuje Isabel Vincent 
w książce Ciała i dusze (tytuł oryginalny: Bodies and Souls. Th e Tragic Plight 
of Th ree Jewish Women Forced into Prostitution in the Americas)13. Walka 
z tym procederem była niezwykle trudna, gdyż część ofi ar nie zdawała sobie 
do końca sprawy z tego, że jeszcze w kraju padła ofi arą przestępstwa. Inną 
popularną metodą, stosowaną przez osoby zajmujące się naganianiem kan-
dydatek do prostytucji (czyli tzw. rajfurki), była metoda „na pracę”. Osoby 
te proponowały często nieświadomym prawdy młodym dziewczynom pracę 
w handlu, gastronomii czy hotelarstwie. Zdarzały się również porwania upa-
trzonych uprzednio dziewczyn z ulicy albo z dworca kolejowego14. 

Początkowo walkę ze zjawiskiem handlu kobietami podjęły organizacje 
pozarządowe, związane z ruchem sufrażystek. Międzynarodowy Zjazd Dele-
gatek Towarzystwa Ochrony Kobiet, który odbył się w Bernie w 1910 roku, 
polecił utworzenie specjalnych komisji do spraw misji dworcowych. Ich 
pracownice miały się zajmować opieką nad kobietami w podróży. Ruch ten 
rozwinął się po I wojnie światowej wraz z rozwojem transportu kolejowego 
oraz masową migracją mieszkańców Europy do obu Ameryk. Na ziemiach 
polskich misje dworcowe zaczęły powstawać już na początku XX wieku. 
Pierwsza misja powstała w Warszawie w 1901, a kolejna w Poznaniu w 1909 
roku. Misje w Krakowie i Lwowie powstały w 1912 roku i były prowadzo-
ne przez Katolicki Związek Kobiet we współpracy z Towarzystwem Ochrony 

13 I. Vincent, Ciała i dusze, Wrocław 2006; tekst oryginalny: I. Vincent, Bodies and Souls. 
Th e Tragic Plight of Th ree Jewish Women Forced into Prostitution in the Americas, Toronto 2005, 
wersja Amazon Kindle.

14 M. Piątkowska, Życie przestępcze w przedwojennej Polsce, Warszawa 2012, s. 341–343.
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Kobiet. Jeśli zaś spojrzymy na Polskę w jej obecnych granicach, to pierw-
sza misja dworcowa została powołana do życia przez polskiego księdza Jana 
Schneidera we Wrocławiu już w 1895 roku15. Misje prowadziły garkuchnie 
i schroniska, zwane wówczas hotelikami. Wolontariuszki (zwane wówczas 
delegatkami) prowadzące działalność informacyjną na dworcach nosiły cha-
rakterystyczne biało-żółte opaski. Miały one pomagać kobietom z prowincji, 
które nie radziły sobie po przyjeździe do większych miast. Przede wszystkim 
zaś ostrzegać je i chronić przed handlarzami żywym towarem i sutenerami. 
Miały również udzielać schronienia tym kobietom, które padły ofi arą kra-
dzieży16. 5 i 13 lutego 1924 roku obydwie izby polskiego parlamentu wydały 
rezolucje wzywające rząd do wspierania Polskiego Komitetu Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi (PKWHKiD) w dziele tworzenia i prowadzenia 
misji dworcowych. Rząd, przychylając się do tej rezolucji, zlecił PKWHKiD 
funkcję koordynowania prac innych organizacji oraz zakładanie własnych 
misji, a także reprezentowanie Polski na forum międzynarodowym organiza-
cji pozarządowych17. Komitet zajmował się również szeroko pojętą akcją pro-
pagandową i edukacyjną. Z jego inicjatywy wydano powieści Edmunda Cza-
plińskiego Cenny towar (Warszawa 1925) i Wesele Alfonsa (Warszawa 1930). 
Nakręcono także dwa fi lmy fabularne: niemy Szlakiem hańby (reż. Mieczy-
sław Krawicz, premiera 16 listopada 1929 r.) oraz jego dźwiękowy już remake 
Kobiety nad przepaścią (na podstawie powieści Antoniego Marczyńskiego 
W szponach handlarzy kobiet, reż. Michał Waszyński i Emil Chaberski, pre-
miera 15 marca 1938 r.), pokazywany również za granicą (m.in. na Litwie), 
z udziałem popularnych aktorów: Nory Ney, Jadwigi Andrzejewskiej, Kazi-
mierza Junoszy-Stępowskiego, Adama Brodzisza oraz Aleksandra Żabczyń-
skiego. Publikowano również artykuły na łamach popularnego pisma kobie-
cego „Bluszcz”. Celem tych działań miało być ostrzeganie potencjalnych ofi ar 
przed grożącym im niebezpieczeństwem oraz ukazanie w przystępnej, po-
pularnej formie metod działania handlarzy kobietami. Prowadzono również 
akcje ulotkowe, które jednak nie zawsze były skuteczne, gdyż potencjalne 
ofi ary często były niepiśmienne.

Okazało się jednak, że siłami wolontariuszek nie można zwalczyć poważ-
nego zjawiska przestępczego, jakim jest handel kobietami. Zwłaszcza że, jak 
wspomniano wcześniej, część z nich nie zdawała sobie sprawy z faktu, że pad-
ły ofi arą przestępstwa, więc w podróży nie zachowywały się jak osoby porwa-
ne czy zmuszane. W związku z tym, a nawiązując do doświadczeń innych 
państw, w tym głównie Wielkiej Brytanii i Austrii, postanowiono powołać 

15 http://www.misjadworcowa.pl/historia.html (dostęp: 5.06.2013).
16 O misjach dworcowych, „Bluszcz. Pismo tygodniowe, ilustrowane, dla kobiet” nr 14, rok 

LVIII, Warszawa, 4 kwietnia 1925 r.
17 W. Chodźko, Handel kobietami…, s. 19.
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także w Polsce policję kobiecą18. 18 sierpnia 1925 roku w ramach przepisów 
wykonawczych do Instrukcji dla organów Policji Państwowej w przedmio-
cie wykonywania nadzoru nad osobami uprawiającymi nierząd zawodowo 
z 21 marca 1923 roku zdecydowano o rozpoczęciu szkolenia funkcjonariuszy 
Policji Państwowej – kobiet. Jako podstawę do przyjęcia do służby przyjmo-
wano ukończenie minimum czterech klas szkoły średniej lub siedmiu od-
działów szkoły powszechnej, wiek 25–40 lat, dobrą kondycję fi zyczną oraz 
stan cywilny wolny (panny lub bezdzietne wdowy). Pierwszy kurs został roz-
pisany na trzy miesiące19. Program nauczania ulegał stopniowej rozbudowie. 
Poniżej zaprezentowano program szkolenia niższych funkcjonariuszek20:

Grupa I. Kompetencje sądów karnych oraz instrukcje policyjne (209 godzin).
1. Sąd karny:

a. Kodeks karny;
b.  Kodeks postępowania karnego;
c.  wykroczenia;
d.  drobne przestępstwa.

2.  Konstytucja i organizacja władzy państwowej:
a.  organizacja centralnej i lokalnej władzy państwowej oraz Konstytucja Rzeczy-

pospolitej Polskiej;
b.  Kodeks karny i procedura administracyjna w sprawach porządku publiczne-

go na ulicach itp. oraz współpraca z władzami lokalnymi;
c.  regulacje administracyjne w sprawach macierzyństwa i dobra dziecka.

3.  Instrukcje policyjne oraz prawo o użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Poli-
cji Państwowej.

4.  Przepisy biurowo-administracyjne.

Grupa II. Wykrywanie przestępstw (223 godziny).
1.  Techniki kryminalistyczne:

a.  identyfi kacja: portrety pamięciowe, odciski palców, ślady na miejscu zbrod-
ni, fotografi a jako środki identyfi kacji, rejestry przestępców i współpraca 
międzynarodowa;

b. ślady;
c.  fotografi a;
d.  fałszerstwa;
e.  rozpoznawanie pisma ręcznego;
f.  użycie psów policyjnych;
g.  zmiana wyglądu (jak robią to przestępcy).

2.  Prowadzenie śledztwa:
a. zagadnienia ogólne (organizacja prowadzenia śledztwa w Polsce, obserwacja 

policyjna, przesłuchania, informatorzy policyjni, oględziny miejsca zbrodni, 

18 Policja kobieca, „Bluszcz. Pismo tygodniowe, ilustrowane, dla kobiet” nr 8, rok LVIII, 
Warszawa, 12 lutego 1925 r.

19 J. Paciorkowski, „Aniołki” z VI brygady, „Policja 997” marzec 2009, s. 32.
20 S. Paleolog, Th e Women Police of Poland, London 1957.
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szkice sytuacyjne i plany, materialne dowody zbrodni oraz ich wartość, tech-
niki śledcze, przeszukiwanie osób i miejsc, znajomość lokalnych warunków);

b. psychopatologia, psychologia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, 
psychologia dowodu (oskarżonego i świadka), etologia;

c. procedura śledcza;
d. osoby zaginione, niezidentyfi kowane zwłoki;
e. medycyna sądowa, anatomia, pierwsza pomoc i higiena; 
f. praca jednostek specjalnych; partie polityczne (legalne i nielegalne), związki 

zawodowe, organizacje anarchistyczne.

Grupa III. Problemy społeczne (132 godziny).
1. Zwalczanie prostytucji.
2. Zwalczanie pornografi i.
3. Choroby weneryczne.
4. Zwalczanie alkoholizmu.
5. Zwalczanie handlu narkotykami.
6. Emigracja.
7. Opieka społeczna: znaczenie pojęcia, rola państwa i społeczności lokalnej. Zna-

jomość kwestii prawa cywilnego, praw dziecka, praw matki, opieki nad dziećmi, 
opieka nad dziećmi zdemoralizowanymi oraz zagrożonymi „złym” otoczeniem, 
opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi fi zycznie i psychicznie, handel kobietami 
w Polsce i na świecie.

8. Historia Polski.

Grupa IV. Ćwiczenia fi zyczne (114 godzin).
1. Gimnastyka.
2. Musztra.
3. Samoobrona.
4. Szkolenie w strzelaniu i obsłudze broni.
5. Obrona przeciwlotnicza.

Grupa V. Zajęcia praktyczne we współpracy z organizacjami społecznymi (10 dni).

Jak widać, kandydatki na funkcjonariuszki przechodziły wszechstron-
ne szkolenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne ogólne oraz związa-
ne bezpośrednio z charakterem przestępstw, z jakimi miały walczyć. Po-
czątkowo z powodów fi nansowych przeszkolono jedynie 30 policjantek, 
przydzielając je do komend wojewódzkich. W 1929 roku w służbie pozo-
stawało 37 pań, pracujących w tzw. komórkach obyczajowych służby śled-
czej (nieumundurowanej)21. Specjalistyczną jednostkę, VI brygadę urzędu 
śledczego, utworzono w Warszawie (notabene jej siedziba znajdowała się 
w biurze, które za czasów carskich należało do niesławnej pamięci Ochra-
ny). Na jej czele stanęła wówczas aspirant Stanisława F. Paleolog. VI brygada 
zastąpiła istniejący od 12 grudnia 1919 roku Urząd Sanitarno-Obyczajowy, 

21 A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939, Warszawa 1996, s. 323.
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zatrudniający głównie policjantów mężczyzn. W 1924 roku do zadań tej jed-
nostki należała walka z chorobami wenerycznymi oraz zwalczanie stręczy-
cielstwa i handlu kobietami, a przede wszystkim pomoc w wyciąganiu ofi ar 
z tych problemów. Funkcjonariuszki zajmowały się także zwalczaniem han-
dlu narkotykami oraz „wszelką przestępczością obyczajową”22. Pozytywne 
doświadczenia z pracy tej komórki spowodowały, że 3 sierpnia 1935 roku 
utworzono referat do spraw ofi cerów i szeregowych kobiet PP z podkom. Sta-
nisławą Paleolog na czele. Do kompetencji tej komórki należało:

a. grupowanie materiałów z dziedziny handlu kobietami i dziećmi, nad-
zoru nad nierządem, stręczycielstwa, sutenerstwa, pornografi i oraz 
przestępstw pokrewnych;

b. utrzymywanie kontaktów z organizacjami państwowymi, pozarządo-
wymi oraz społecznymi, które mają za zadanie walkę z handlem ko-
bietami i dziećmi, nierządem, a także z instytucjami opieki nad kobie-
tami i dziećmi;

c. prowadzenie dochodzeń w sprawach specjalnych;
d. wydawanie opinii i stawianie wniosków w sprawach personalnych 

policjantek;
e. wydawanie opinii i stawianie wniosków w sprawach wyszkolenia 

policjantek;
f. kontrola pracy i działalności służbowej policjantek.
W 1935 roku w służbie pozostawało 65 policjantek. Do ich obowiązków 

należało także obsługiwanie tworzonych właśnie policyjnych izb zatrzymań 
dla dzieci i „wykolejonej lub bezdomnej młodzieży”23. Te ostatnie zadania 
wykonywały funkcjonariuszki mundurowe. Specjalny wzór umundurowania 
dla funkcjonariuszy Policji Państwowej – kobiet wprowadzono Rozporzą-
dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wojskowych z 20 lipca 1935 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw 
Nr 57, poz. 370 z 1935 roku24. Funkcjonariuszki nie mogły używać makijażu 
oraz musiały nosić krótkie włosy25.

Jak już wspomniano wcześniej, handel ludźmi jest przestępstwem 
transnarodowym, a więc pojedyncze państwa nie posiadają ani sił, ani środ-
ków, by je zwalczać. Nic więc dziwnego, że kwestia handlu ludźmi stała się 
jednym z głównych pól współpracy międzynarodowej policji krajowych26. 
Już w 1904 roku policja francuska usiłowała zainteresować swoje odpo-
wiedniczki z innych państw europejskich tym problemem. Wiosną 1914 
roku w Księstwie Monako odbył się Pierwszy Międzynarodowy Kongres 

22 VI Brygada Pani Paleolog. Kobiecy hufi ec, „Tajny Detektyw” 6 grudnia 1931 r.
23 A. Misiuk, Policja Państwowa…, s. 323.
24 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19350570370 (dostęp: 5.06.2013).
25 P. Ostaszewski, Mama musiała obciąć warkocze, „Policja 997” marzec 2009, s. 34–35.
26 H. Kurta, Interpol, Warszawa 1976, s. 19.
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Policji Kryminalnych. Jednak dopiero podczas zebrania Drugiego Kongresu 
w Wiedniu w 1923 roku udało się powołać do życia Międzynarodową Ko-
misję Policji Kryminalnej (znaną później pod nazwą Interpol). W obradach 
kongresu uczestniczyli także przedstawiciele polskiej Policji Państwowej. 
Współpraca międzynarodowa policji krajowych przyczyniła się do zmniej-
szenia skali działalności takich grup handlarzy kobietami jak Zwi Migdal. Jej 
przedstawiciel, niejaki Abe Marczyk, po odsiedzeniu 12 lat więzienia w Ar-
gentynie przyjechał do Warszawy, gdzie w dzielnicy Nalewki jako przedsta-
wiciel grupy skupował kobiety do latynoskich domów publicznych27. Pod 
naciskiem społeczności międzynarodowej kolejne państwa delegalizowały 
domy publiczne i penalizowały stręczycielstwo. W tym kraje latynoskie, 
które były tradycyjnie głównym „odbiorcą” kobiet porywanych w Polsce: 
Kuba w 1926, Urugwaj w 1929, Brazylia w 1933 i Argentyna w 1936 roku. 
Dzięki współpracy byłej prostytutki Racheli Liberman z komisarzem argen-
tyńskiej policji Julio Alsogarayem i sędzią Rodriguezem Ocampo udało się 
aresztować 112 członków organizacji Zwi Migdal. Liczba ta może się wyda-
wać niewielka wobec 424 osób podejrzanych o udział w tej zorganizowanej 
grupie przestępczej, ale biorąc pod uwagę dotychczasowy brak zaangażo-
wania argentyńskiego wymiaru sprawiedliwości, można to uznać za sukces. 
O słabości tego systemu świadczy fakt, że ostatecznie skazano jedynie osiem 
osób, a pozostałe ukryły się w Europie28. Pozytywnym skutkiem współpracy 
argentyńskiej policji z Interpolem, a za jego pośrednictwem z polską Policją 
Państwową, stała się wymiana nazwisk osób poszukiwanych i/lub podejrza-
nych w związku z przestępstwami handlu kobietami. W ten sposób schwy-
tano w Paryżu jednego z przywódców grupy Zwi Migdal, ukrywającego się 
pod pseudonimem Napoleon. Kolejne osoby zostały zatrzymane i skazane 
za handel ludźmi w Polsce, gdzie usiłowały się schronić przed argentyń-
skim wymiarem sprawiedliwości29. Sprawa grupy Zwi Migdal pokazuje, 
że do walki z przestępczością ponadnarodową potrzebna jest współpra-
ca policji i organów wymiaru sprawiedliwości wszystkich państw, na któ-
rych terytorium działają dane grupy i/lub ukrywają się ich członkowie. Nie 
można powiedzieć, że w tym przypadku udało się całkowicie zlikwidować 
i tę grupę, i samo zjawisko handlu kobietami. Grupa zaprzestała swojej dzia-
łalności w czasie II wojny światowej, kiedy prawdopodobnie wszyscy pozo-
stali jej członkowie zginęli. Samo zaś zjawisko handlu ludźmi istnieje nadal, 
przybierając bardzo podobne formy do tych znanych z pierwszej połowy 
ubiegłego wieku. Wszędzie tam bowiem, gdzie jest popyt na tego rodzaju 
„usługi”, tam prędzej czy później pojawi się i podaż. 

27 M. Piątkowska, Życie przestępcze…, Warszawa 2012, s. 349.
28 W. Chodźko, Handel kobietami…, s. 13–14.
29 S. Paleolog, Th e Women Police…, s. 84–86.
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Analizując rozwój policji kobiecej w Polsce oraz problem zwalczania 
międzynarodowego handlu żywym towarem, należy wspomnieć postać ko-
misarz Stanisławy Filipiny Paleolog, która była założycielką policji kobiecej 
w naszym kraju. Urodziła się 4 maja 1892 roku w Rumnie w powiecie Rud-
ka. Uczęszczała we Lwowie na pensję prowadzoną przez siostry sakramentki. 
Następnie studiowała na lwowskiej Akademii Handlowej. Podczas I wojny 
światowej czynnie działała w POW. W listopadzie 1918 roku w czasie walk 
o Lwów wstąpiła do Miejskiej Straży Obywatelskiej, gdzie była sanitariusz-
ką i kurierką. Została wtedy poważnie ranna. W grudniu tego roku znala-
zła się w Milicji Obywatelskiej Kobiet. Następnie służyła w Ochotniczej Le-
gii Kobiet. Kiedy wstąpiła do Policji Państwowej, była w stopniu aspiranta. 
W 1925 roku stanęła na czele policji kobiecej. Kierowała brygadą sanitarno-
-obyczajową, działającą w Urzędzie Śledczym przy ul. Daniłowiczowskiej 
w Warszawie. Od 1935 roku kierowała Referatem Policji Kobiecej w Centra-
li Służby Śledczej Komendy Głównej Policji Państwowej. Przed wybuchem 
wojny awansowano ją do stopnia komisarza. Po wybuchu II wojny światowej 
i wydaniu w październiku 1939 roku odezwy o wstępowaniu funkcjonariu-
szy Policji Państwowej do nowych struktur policji pozostała nadal w służbie. 
Wkrótce znalazła się w utworzonej w grudniu Policji Polskiej GG. Należała 
do podziemnych struktur ZWZ/AK, gdzie współtworzyła Państwowy Kor-
pus Bezpieczeństwa30. W powstaniu warszawskim, jako kapitan ps. „Zofi a”, 
pełniła funkcję dowódcy kontrwywiadu Batalionu „Chrobry II”31. Komisarz 
Paleolog przeżyła wojnę, lecz z obawy przed aresztowaniem i represjami 
w sierpniu 1946 roku nielegalnie wyjechała z Polski. Trafi ła do 2  Korpusu 
Polskiego we Włoszech, a dalej udała się do Wielkiej Brytanii. Była ministrem 
w nieuznawanym już wówczas rządzie RP w latach 1955–1957. W 1952 roku 
wydała w Londynie pracę naukową pt. Th e Women Police of Poland. 24 marca 
1964 roku przyjęła obywatelstwo brytyjskie32. Jednak jej wiedza i doświad-
czenie nie przydały się Zjednoczonemu Królestwu. Pracowała jako sekretar-
ka. Zmarła 3 grudnia 1968 roku.

Okres międzywojenny był pod wieloma względami czasem pionierskim 
dla Polski oraz jej Policji Państwowej. Nowo odrodzone państwo niemalże 
od dnia swego powstania musiało się zmierzyć z zagrożeniami dla swoje-
go bezpieczeństwa zarówno w wymiarze zewnętrznym (walka o granice), 
jak również wewnętrznym. Po czasach zaborów Polska odziedziczyła sil-
ną przestępczość zorganizowaną, której początkowo mogła przeciwsta-
wić bardzo patriotycznie nastawiony, ale słabo doświadczony praktycznie, 

30 Biogram opracowali Michał Krzysztof Wykowski i Przemysław Majewski; http://pan-
stwowa.policja.pl/portal/pp/20/90/Paleolog_Stanislawa_Filipina_1892__1968.html (dostęp: 
5.06.2013).

31 http://www.pw44.pl/oddzialy.php?OD=9 (dostęp: 5.06.2013).
32 www.pdfi o.com/k-1358385.html (dostęp: 6.06.2013).
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tworzący się korpus Policji Państwowej. Postępujące zmiany w świadomości 
społecznej, zwłaszcza co do miejsca kobiet w społeczeństwie (Polska była 
jednym z pierwszych państw, które przyznało pełnię praw politycznych 
kobietom już podczas pierwszych wyborów do parlamentu), umożliwiły 
przyjmowanie ich do służby w Policji Państwowej. Mogliśmy przy tym ko-
rzystać z doświadczeń innych państw, w tym szczególnie Wielkiej Brytanii. 
Liczba pań w Policji Państwowej nie była wielka i z pewnością zbyt mała 
w stosunku do potrzeb. Dlatego wszelkie osiągnięcia, jak np. udział w ujęciu 
członków grupy Zwi Migdal, należy oceniać w kategoriach sukcesu. Upa-
dek państwa polskiego we wrześniu 1939 roku zahamował proces ewolucji 
polskiej Policji także pod względem zwiększania udziału pań w tej bardzo 
ważnej służbie. Dziedzictwo Policji Państwowej II RP dopiero od dwudzie-
stu lat jest wydobywane z zapomnienia, na jakie skazała je komunistyczna 
propaganda. W dalszym ciągu czeka na swoje poważne opracowanie tema-
tyka policji kobiecej. Podobnie oczekuje na polskie wydanie opracowanie 
autorstwa komisarz Stanisławy Paleolog Th e Women Police of Poland, opub-
likowane na emigracji w 1957 roku jako angielskie tłumaczenie polskiego 
maszynopisu.
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