
Historia Policji 

1919-1939 



POLICJA PAŃSTWOWA 

Policja państwowa jest to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do  
ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i  
porządku publicznego. 
 
Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, 
 jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno  
wobec ludzi, jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie  
operacyjnym także wszelkie służby ratownicze. 
 
Policja jest fundamentem stabilnego i bezpiecznego państwa, jednak czasami  
bywa również skutecznym narzędziem 
 w rękach władzy, stosowanym do 
 narzucania społeczeństwu swej  
woli i tłumienia protestów. 
 



24 lipca 1919 roku do życia została powołana Policja Państwowa.  
Dziś ten dzień jest świętem Policji, ale wtedy, kiedy po latach zaborów na nowo 
 tworzyło się państwo polskie, to było coś więcej, niż tylko kolejny akt organizacyjny.  
Jeszcze przed wydaniem ustawy na ziemiach polskich istniało kilka różnych organizacji 
 strzegących porządku publicznego. Każda z nich chciała być tą najważniejszą.  
A co z podstawowym prawem, dzięki któremu policja w ogóle może działać?  
Jeszcze na początku lat 30. XX wieku obowiązywały różne kodeksy karne z  
czasów zaborów. Dopiero w 1932 roku powstał nowoczesny, wspólny dla całego kraju,  
kodeks, tzw. kodeks Makarewicza (od Juliusza Makarewicza, jednego z członków  
Komisji Kodyfikacyjnej, znakomitego profesora prawa karnego na Uniwersytecie  
Jana Kazimierza we Lwowie). 



Postanowienia ustawy odnosiły się początkowo tylko do obszaru Królestwa Polskiego. 
 Na terenach pozostałych zaborów tworzone były przez dzielnicowe ośrodki polityczne 
 odrębne formacje policyjne. W byłym zaborze pruskim Straż Ludowa, później  
Żandarmeria Krajowa byłej Dzielnicy Pruskiej, a w byłym zaborze austriackim 
 Żandarmeria Krajowa. Wzorowały się na doświadczeniach organizacyjnych byłych 
 państw zaborczych. Utworzono odrębne Policję Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego, 
 Policję Państwową Litwy Środkowej oraz Policję Górnego Śląska i Milicję Górnośląską na 
 wschodnim terenie Górnego Śląska w okresie plebiscytowym. Unifikacja formacji 
 policyjnych na obszarze II Rzeczypospolitej następował stopniowo.  
Wcielenie galicyjskiej Żandarmerii Krajowej i Policji Polowej do Policji Państwowej 
 nastąpiło 1 grudnia 1919 r., ale rozciągnięcie mocy obowiązującej wyżej wspomnianej 
 ustawy na obszary Małopolski Wschodniej i Zachodniej nastąpiło dopiero w I kw. 1920 r. 
 W lipcu tego roku ustawę zaczęto stosować na terenie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. 
 Na terenach wschodnich obowiązywała od 8 stycznia 1921 r., zaś na obszarze  
Wileńszczyzny z dniem 18 lipca 1922 r. Na terenie wschodniego Górnego Śląska 
 powstała natomiast autonomiczna Policja Województwa Śląskiego powołana 
 rozporządzeniem wojewody śląskiego w dniu 17 czerwca 1922 r.  
W latach 20. XX wieku wielokrotnie podejmowano próby nowelizacji ustawy policyjnej.  
Ostatecznie zreorganizowania Policji Państwowej dokonało rozporządzenie  
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku 



Pierwszy komendant policji 

 
Pierwszym komendantem głównym policji został Władysław Henszel 
                                               (24 lipca 1919 - 20 kwietnia 1922) 



Referat Lotniczy 

We wrześniu 1931 roku powstał Referat Lotniczy w  
Komendzie Głównej Policji Państwowej, kierownikiem referatu został W. Willmann  
Pierwsi piloci policjanci zostali wyszkoleni na samolotach Bartel M4S2, Hanriot H.19 oraz 
 Potez XV w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy. 
 Byli to : post. Muszer, post. Kwiatkowski, post. Jeziorowski, post. Skiermański ,  
post. Bigus . 
 



Policja drogowa 

Policja Drogowa wchodziła w skład Policji Państwowej.  
Policja ta rozpoczęła służbę na polskich drogach 1 kwietnia 1937 roku,  
liczyła wówczas 100 zmotoryzowanych policjantów.  
Jednostkę wyposażono w motocykle wyłącznie polskiej produkcji. 



Stopnie policyjne w latach 1919-1939 

-posterunkowy 
-st. posterunkowy 
-przodownik 
-st. przodownik 
-zastępca komisarza 
-komisarz 
-zastępca komendanta powiatowego 
-komendant powiatowy 
-zastępca komendanta okręgowego 
-komendant okręgowy 
-zastępca komendanta głównego 
-komendant główny 



Ostateczny model struktury organizacyjnej Komendy Głównej PP został przyjęty  
dopiero w 1938 roku. W jej skład wchodziło pięć wydziałów: 
 
 
 
 
Wydział I (Organizacyjno-Szkoleniowy) 
-Referat organizacyjny 
-Referat wyszkolenia 
-Referat wychowania fizycznego 
-Referat ogólny 
-Kancelaria 
-Dyżurni Komendy Głównej 
-Muzeum 
-Biblioteka 



Wydział II (Gospodarczy) 
-Referat budżetowy 
-Referat zakupów i zaopatrzenia 
intendenckiego 
=Referat zaopatrzenia technicznego 
-Referat zaopatrzenia gospodarczego 
-Referat ogólny 
 
 
Wydział III (Personalny) 
-Referat personalny spraw oficerskich 
-Referat personalny spraw szeregowych 
-Referat kandydatów kontraktowych 
-Referat personalny urzędników i woźnych 
-Referat emerytalny 
-Referat dyscyplinarny 
-Referat ogólny 



Wydział IV (Centrala Służby Śledczej) 
-Referat spraw kryminalnych 
-Referat rozpoznawczy 
-Referat rejestracyjno-pościgowy 
-Referat techniki śledczej 
-Referat policji kobiecej 
-Referat spraw specjalnych 
-Referat spraw psów służbowych 
-Referat ogólny 
 
Wydział V (Dowodzenia Ogólnego) 
-Referat taktyczny 
-Referat specjalny 
-Referat ogólny 
 
-Inspekcja 
-Samodzielny referat wojskowy 
-Sekretariat 



Policja polityczna 

Wraz z powstaniem Komendy Głównej Policji Państwowej utworzono w jej strukturach 
 wydziały V, zajmujące się organizacjami komunistycznymi.  
Zostały one 16 października 1919 przekształcone w Inspektorat Defensywy Politycznej.  
W listopadzie 1920 nastąpiła reorganizacja struktur PP i w miejsce Inspektoratu  
utworzono centralny Wydział IV D oraz ekspozytury w komendach okręgowych i agentury 
 na szczeblach niższych. W 1923 zlikwidowano pion policji politycznej w KG PP i  
utworzono Służbę Informacyjną, podległą administracji państwowej.  
Ostatecznie w 1926 roku powstał Referat spraw specjalnych Służby Śledczej,  
który działał do wybuchu II wojny światowej. 



Polscy policjanci wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939. 



KONIEC 


