
HISTORIA 
POLICJI



POWSTANIE POLICJI PAŃSTWOWEJ

• Została utworzona w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1919r.

• Jest to organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, ich zadaniem jest 

ochrona bezpieczeństwa porządku i spokoju publicznego.



PODZIAŁ POLICJI PAŃSTWOWEJ:

• Komenda Główna- liczyła od 50 do 90 funkcjonariuszy

• Komendy wojewódzkie

• Komendy powiatowe

• Komendy miejskie

• Komisariaty i posterunki



UZBROJENIE PP

• Kb Mannlichera wz. 1895 - karabin ten przerobiono na kbk poprzez skrócenie lufy. Poza 

tym przerobiono muszkę i celownik.

• Pistolety maszynowe –Thompson

• Kb Mosin wz. 1891- po dostosowaniu tej broni do strzelania amunicją 7,92 mm typu 

Mauser i wprowadzeniu kilku innych modyfikacji w latach 1923–1927 została oddana do 

użytkowania kawalerii, Straży Granicznej, PP oraz Batalionom Obrony Narodowej

• Kb Mauser wz. 1898- Karabin powszechnie używany przez wszystkie formacje uzbrojone 

II RP.



STOPNIE PP W LATACH 1919–1936

posterunkowy

st. posterunkowy

przodownik

st. przodownik

zastępca komisarza

komisarz

zastępca komendanta powiatowego

komendant powiatowy

zastępca komendanta okręgowego

komendant okręgowy

zastępca komendanta głównego

komendant główny



KOMENDANCI GŁOWNI POLICJI PAŃSTWOWEJ:

kmdt. gł. Wiktor Sas-
Hoszowski 
20.04.1922 -
17.03.1923

płk. Michał Bajer 
17.03.1923 -
01.07.1923

gen. insp. Janusz 
Jagrym-Maleszewski 

05.11.1926 -
24.01.1935

Inspektor gen. 
Władysław Henszel 

17.06.1919 -
20.04.1922



ZADANIA I UPRAWNIENIA PP

➢Działania ogólnoporządkowe

➢Walka z przestępczością kryminalną

➢Ochrona państwa i ustroju (

➢Obsługa i prowadzenie obozu odosobnienia (szeregowi i młodsi podoficerowie najczęściej byli 

tam oddelegowywani w trybie karnym za drobne i średnie przewinienia)

➢ Sporządzanie wniosków do władz administracyjnych o „internowanie niebezpiecznych dla 

państwa” w ww. obozie

➢Organy policji mundurowej i śledczej miały za zadanie czynnie wspomagać służby 

kontrwywiadu wojskowego



ODPOWIEDNI 
UBIÓR 
FUNKCJONARIUSZY 
POLICJI 
PAŃSTWOWEJ :

Płaszcz sukienny

Pas skurzany

Buty- oficerki

Spodnie- bryczesy

Czapka okrągła z długim daszkiem okutym daszkiem

Kurtka -typ wojskowy,zapinana pod szyję z chabrowymi patkami na 
kołnierzu oraz oznaczeniami szarż policyjnych i naszywkami



FUNKCJE POLICJI PAŃSTWOWEJ:

Represyjna: polegająca na podjęciu działań 
zmierzających do wykrycia sprawców już popełnionego 
przestępstwa oraz ich ujęciu w celu zastosowania 
wobec nich represji.

Prewencyjna: polegająca na zapobieganiu 
naruszenia prawa. To działania uprzednie, 
mające na celu nie dopuszczenie 
do popełnienia przestępstwa.
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