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MAREK FAŁDOWSKI 1

ZARYS SYSTEMU SZKOLNICTWA W POLICJI 
PAŃSTWOWEJ (1919–1928)

Wprowadzenie

Scalanie w jedną całość państwa polskiego stanowiło nie lada wysiłek 
w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Okres ten był również 
trudny dla formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek pub-
liczny. Utworzona 5 grudnia 1918 r. Milicja Ludowa 2 została połączona 
z Policją Komunalną, której początek dał dekret z 9 stycznia 1919 r. 3 
W wyniku połączenia obu tych formacji o bardzo zbliżonych zadaniach 

1  Insp. dr Marek Fałdowski, prof. WSPol — komendant-rektor Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2000 r.), 
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003 r.) oraz Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach, gdzie w 2006 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk humanistycznych. W 2011 r. ukończył Studium Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, w 2015 r. — studia podyplomowe w zakresie pedagogiki krymi-
nologicznej: profi laktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej. Redaktor 
naczelny kwartalnika „Przegląd Policyjny”, przewodniczący komitetu redakcyj-
nego periodyku „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” i komitetu re-
dakcyjnego półrocznika „Internal Security”, a także członek Międzynarodowej 
Rady Doradczej czasopisma „NBP — Journal of Criminalistics and Law”, Polskie-
go Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, International Police Association, Rady 
Naukowo-Technicznej przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji, Rady 
Naukowo-Technicznej przy komendancie głównym Policji oraz Rady Naukowej 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Zainteresowania badaw-
cze koncentruje na bezpieczeństwie wewnętrznym. Autor publikacji ze szczegól-
nym uwzględnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, historii Policji oraz 
etosu służby. 

   Adres do korespondencji: <rektor@wspol.edu.pl>.
2  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1918 r., nr 2, poz. 

10 [w:] A. Misiuk, A. Pepłoński (red.), Organizacja instytucji policyjnych w II Rze-
czypospolitej 1918–1926. Wybór źródeł i dokumentów, Szczytno 1994, s. 15–16.

3  Dekret z dnia 9 stycznia 1919 r. o organizacji policji komunalnej, DPPP 
z 1919 r., nr 5, poz. 98 [w:] P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791–2011). Źródła 
z komentarzem, Szczytno 2013, s. 120–122.
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powstała na mocy ustawy z 24 lipca 1919 r. Policja Państwowa, która była 
państwową organizacją służby bezpieczeństwa 4.

Szkolnictwo policyjne w okresie międzywojennym w Polsce było kilka-
krotnie reorganizowane, w związku z czym można wskazać jego różne eta-
py w zależności od tego, czy rozpatrywać będziemy szkolenie ofi cerskie czy 
też podofi cerskie 5. Umownie warto wyróżnić następujące okresy:

1. Od odzyskania niepodległości do września 1920 r. 
2. Od września 1920 r. do lipca 1924 r. 6

3. Od lipca 1924 r. do maja 1928 r.
4. Od maja 1928 r. do kwietnia 1931 r.
5. Od kwietnia 1931 r. do lipca 1936 r. 7

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób 
zostało zorganizowane szkolnictwo policyjne w pierwszych latach po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości oraz czy funkcjonujący wówczas sy-
stem zaspokajał potrzeby policji w zakresie wyszkolenia? Datę początkową 
dla podjętych rozważań stanowi odzyskanie przez Polskę niepodległości 
w 1918 r., natomiast cezurą końcową są zmiany w szkoleniu, które nastąpi-
ły po przewrocie majowym w 1926 r. wynikające głównie z fi lozofi i odmien-
nego niż dotychczas zarządzania państwem oraz z nowej koncepcji funk-
cjonowania Policji Państwowej. Przyjęty w 1928 r. model kształcenia poli-
cjantów opierał się na zasadzie scentralizowania szkolnictwa policyjnego.

Organizacja szkolnictwa policyjnego

Początki szkolnictwa policyjnego sięgają okresu I wojny światowej. Wów-
czas powstawały polskie formacje bezpieczeństwa noszące miano Straży 
Obywatelskiej, które przekształcono następnie w Milicje Miejskie 8. Pierwsza 
szkoła policyjna w Polsce została utworzona 1 lipca 1917 r. w Warszawie. Jej 
siedziba mieściła się w budynku XI Komisariatu Milicji Miejskiej przy ul. Wiel-
kiej 33. Zadaniem tej placówki było szkolenie funkcjonariuszy w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego oraz przygotowywanie kadr Milicji Miejskiej.

Organizatorem szkolenia w Milicji Miejskiej, a następnie w Policji Pań-
stwowej, był Marian Borzęcki (późniejszy komendant główny), który peł-
nił wówczas funkcję kierownika sekcji w urzędzie naczelnika tej formacji 

4  Ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (DPPP z 1919 r, nr 61, poz. 363).
5  W systemie szkolenia podofi cerskiego można wyodrębnić dwa zasadnicze 

etapy: I. 1919–1928 oraz II. 1928–1939. Zob. A. Misiuk, System policyjnego szkol-
nictwa podofi cerskiego w Polsce okresu międzywojennego [w:] Szkolnictwo policyj-
ne w latach 1918–1954. Materiały z sympozjum naukowego, Słupsk 1995, s. 33. 

6  Na mocy reskryptu MSW z 14 lipca 1924 r. unormowano zasady kształcenia 
policyjnego. 

7  Szeroki wykład na ten temat: S. Kozdrowski, Wyszkolenie policyjne 
w II Rzeczypospolitej, Kraków 2006.

8  L. Nagler, Policja Państwowa [w:] P. Lot (red.), Dziesięciolecie Polski Odro-
dzonej. Księga pamiątkowa 1918–1928, Kraków–Warszawa 1928, s. 321.
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— ks. Franciszka Radziwiłła 9. W tym czasie szkolenie trwało 6 tygodni 
i sprowadzało się do podstawowych zagadnień, tj. do prawa karnego, pra-
wa administracyjnego oraz kryminalistyki 10. Wśród wykładanych przed-
miotów znalazły się także: wiadomości o państwie i prawie, zasady stoso-
wania środków przymusu, działalność rozpoznawcza i represyjna policji, 
likwidacja strajków, wystąpień masowych i demonstracji oraz przedmio-
ty ogólnowojskowe (musztra, gimnastyka, boks, a nawet dżiu-dżitsu) 11. 
Niemniej główny nacisk kładziono na kwestie poświęcone zagadnieniom 
służby śledczej, przede wszystkim dotyczące dochodzeń policyjnych. Wy-
kładano ponadto ratownictwo i rozpoznawanie fałszywych produktów spo-
żywczych. Jak podaje Jan Popławski, w ciągu 5 miesięcy przeszkolono 435 
posterunkowych, lecz do egzaminu przystąpiło zaledwie 321, z czego 289 
(90%) ukończyło go z wynikiem pozytywnym 12.

Z chwilą odzyskania niepodległości polskie władze rozpoczęły działania 
zmierzające do unifi kacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, znaj-
dujących się na terenach trzech różnych zaborów. Myślą przewodnią było 
utworzenie cieszącej się autorytetem, jednolitej, państwowej służby odpo-
wiedzialnej za bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny. Wiele uwagi 
poświęcono unowocześnieniu wyszkolenia policyjnego, czemu miało słu-
żyć wykorzystanie doświadczeń brytyjskiej misji policyjnej przebywającej 
w Polsce od jesieni 1919 r. do listopada 1920 r. 13 Szkolenie policjantów 
uznano wówczas za istotny element, mający odgrywać kluczową rolę w bu-
dowaniu sprawnej służby policyjnej 14. Mimo że na ten cel przeznaczo-
no znaczne środki fi nansowe, potrzeby okazały się znacznie większe niż 
możliwości 15. Należy zwrócić uwagę na to, że w tym czasie trwał proces 
weryfi kacji przyjętych do Policji Państwowej, którzy wcześniej służyli w for-
macjach o zbliżonym charakterze, ale państw zaborczych. Ponadto rekru-
towano zupełnie nowe osoby. Według ustaleń badaczy tylko na wiosnę 

 9  J. Popławski, Organizacja szkolenia Policji Państwowej w Polsce w okresie 
międzywojennym, „Problemy Kryminalistyki” 1983, nr 161, s. 498.

10  A. Pepłoński, Wyszkolenie w Policji Państwowej, „Problemy Kryminalisty-
ki” 1981, nr 153–154, s. 596.  

11  Z. Siemak, Szkoła Główna i Szkoła Ofi cerska Policji Państwowej w War-
szawie w latach 1919–1939 [w:] P. Majer, Z. Siemak (red.), Policyjne szkolnictwo 
ofi cerskie w latach 1919–2000. Zarys problematyki, Szczytno 2000, s. 18.

12  J. Popławski, Organizacja szkolenia Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 498.
13  Członkowie angielskiej misji policyjnej, na prośbę ówczesnego ministra 

spraw wewnętrznych Stanisława Wojciechowskiego, a następnie prezydenta RP, 
szkolili kandydatów na inspektorów Policji Państwowej. Zob. J. Popławski, Orga-
nizacja szkolenia Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 500.

14  Pod koniec 1919 r. wypracowano koncepcję szkolenia policjantów oraz 
opracowano program szkolenia w szkołach i jednostkach terenowych. Koncepcja 
ta zyskała aprobatę angielskiej misji policyjnej jako użyteczna pod względem 
praktycznym. Postulowano wówczas, aby korzystać z doświadczeń edukacyjnych 
policji w Szwajcarii i Francji, ponieważ tam szkolenie policjantów było na naj-
wyższym poziomie. Zob. S. Kozdrowski, Wyszkolenie policyjne…, wyd. cyt., 
s. 117–118.

15  A. Pepłoński, Wyszkolenie w Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 596–597.
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1919 r. przyjęto około 20 tys. nowych funkcjonariuszy Policji Komunalnej. 
Z tych powodów ten początkowy okres charakteryzował się trendem, aby 
w jak najkrótszym czasie przeszkolić możliwie największą liczbę policjan-
tów. Takie przeszkolenie — co wydaje się oczywiste — możliwe było tylko 
dzięki kilkutygodniowym kursom 16. Przyjęcie takiego modelu organizacyj-
nego z konieczności ograniczało się do przekazania jedynie podstawowej 
wiedzy. W krótkiej perspektywie czasowej rozwiązanie to przyniosło pozy-
tywne rezultaty 17.

Ponadto w Milicji Miejskiej służyła znaczna część nieprzeszkolonych 
funkcjonariuszy, dlatego z początkiem 1919 r. rozpoczęły się trzytygo-
dniowe kursy, na których jednorazowo szkolono około 80 osób z każdego 
warszawskiego komisariatu 18. Kierownictwo Komendy Głównej Policji Pań-
stwowej reagowało na stwierdzane braki w zakresie fachowego wyszkole-
nia policjantów, podejmując doraźne działania. Na przykład w listopadzie 
1919 r. zorganizowano krótkoterminowe kursy — dziś powiedzielibyśmy — 
dla techników kryminalistyki. Ich uczestnikami byli fotografowie, funkcjo-
nariusze zajmujący się daktyloskopią i rejestratorzy ewidencji kryminalnej 
z komend okręgowych 19. 

O pewnym ujednoliceniu systemu szkolnictwa policyjnego możemy 
mówić dopiero po uchwaleniu ustawy o Policji Państwowej. Na jej mocy 
za wyszkolenie odpowiadał komendant główny Policji Państwowej (art. 6), 
dlatego też w KGPP utworzono specjalny wydział, do zadań którego na-
leżało zorganizowanie szkolnictwa policyjnego 20. Faktycznie za sprawy 
wyszkolenia odpowiadał zastępca komendanta głównego 21. 29 września 
1919 r. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uka-
zały się istotne przepisy związane z omawianą problematyką 22. Utworzo-
no wówczas Sekcję Bezpieczeństwa Publicznego i Prasy, która składała 
się z czterech wydziałów: 1) Wydziału Policji Państwowej, 2) Wydziału 
Bezpieczeństwa Publicznego, 3) Wydziału Inspekcyjnego i 4) Wydziału 
Prasy. W Wydziale I Policji Państwowej utworzono referat wyszkolenia, 
który odpowiadał za opracowywanie wszelkich zagadnień związanych 

16  Tamże.
17  A. Misiuk, Szkolenie ofi cerów w Policji Państwowej w latach 1919–1939 [w:] 

P. Majer, Z. Siemak (red.), Policyjne szkolnictwo ofi cerskie…, wyd. cyt., s. 10.
18  J. Popławski, Organizacja szkolenia Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 498.
19  Tamże, s. 498–499.
20  Wydział III Komendy Głównej PP odpowiadający za sprawy wyszkolenia 

oraz administrację szkół centralnych, a mianowicie szkoły dla wyższych i niż-
szych funkcjonariuszy. 

21  J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwowej w Polsce, „Przegląd Po-
licyjny” 1938, nr 6, s. 405. Zastępcą komendanta głównego Policji Państwowej 
został Marian Borzęcki.

22  Postanowienie ministra spraw wewnętrznych z 11 września 1919 r. w spra-
wie organizacji Sekcji Bezpieczeństwa Publicznego i Prasy (Dz. Urz. MSW 
z 1919 r., nr 46, poz. 670) oraz przepisy o organizacji Komendy Głównej Poli-
cji Państwowej wydane przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie art. 
9 ustawy z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (Dz. Urz. MSW z 1919 r., nr 46, 
poz. 671).  
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ze szkolnictwem w policji. Ponadto miał za zadanie sprawdzanie i przed-
stawianie do zatwierdzenia ministrowi spraw wewnętrznych po wcześniej-
szym zaopiniowaniu przedłożonych przez naczelnego inspektora wyszko-
lenia przy Głównej Komendzie projektów organizacji szkół policji 23. 

27 października 1919 r. wydano przepisy o organizacji szkół Policji 
Państwowej. Do czasu utworzenia szkoły stałej przy KGPP zdecydowa-
no się na utworzenie trzymiesięcznej szkoły teoretyczno-zawodowej po-
dzielonej na dwa oddziały: dla wyższych funkcjonariuszy (od XI do VIII 
kategorii włącznie) i dla przodowników oraz starszych przodowników 24. 
Na czele szkoły, zorganizowanej na wzór wojskowy, stał komendant, który 
wraz z personelem sprawował zarząd administracyjno-gospodarczy oraz 
kierował wyszkoleniem obu oddziałów. Organizacja na wzór wojskowy 
prawdopodobnie uzasadniona była tym, że w chwili powstawania ustawy 
walka na frontach spowodowała wcielenie do wojska osób posiadających 
takie przeszkolenie, „tak że do służby policyjnej w kraju trzeba było brać 
ludzi bez wyszkolenia wojskowego” 25. Pierwszym komendantem tej szkoły, 
mieszczącej się w Warszawie przy ul. Ciepłej 13, był rotmistrz żandarme-
rii insp. Bolesław Wróblewski. Placówka ta rozpoczęła funkcjonowanie 
13 października 1919 r. od uroczystego otwarcia kursu przez ówczesnego 
komendanta głównego Władysława Henszela. Na pierwszy kurs delegowa-
no 112 policjantów, z czego 36 wyższych funkcjonariuszy i 76 przodowni-
ków 26. Natomiast już w 1921 r. skierowano nań aż 234 policjantów, dzieląc 
ich na cztery grupy, średnio po 60 osób 27. Słuchacze, których nazywano 
„uczniami”, mieszkali w koszarach, gdzie obowiązywały wewnętrzne prze-
pisy dyscypliny koszarowej. W skład kadry szkoły wchodziły osoby wywo-
dzące się z korpusu policyjnego, ale również spoza niego 28. Wykładowca-
mi byli: nadkom. Władysław Sobolewski, nadkom. Janusz Rylski i kom. 
Stanisław Jastrzębski. Oprócz tego było sześciu instruktorów, tj. pod-
kom. Wojciech Gwóźdź, kom. Tomasz Kubicki, podkom. Stanisław Gre-
czyło, kom. Władysław Pytlasiński, p.o. aspirant Edward Wojciechowski, 

23  Podobnie wyglądała sytuacja w odniesieniu do programów wykładów 
w szkołach. Referat badał również systemy szkolnictwa policyjnego w państwach 
bardziej rozwiniętych i przedstawiał stosowne wnioski co do niezbędnych reform 
i innowacji w szkolnictwie Policji Państwowej. Ponadto miał za zadanie przygo-
towanie lub dostarczenie odpowiednich podręczników użytecznych w procesie 
szkolenia funkcjonariuszy. Zob. <https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/87992/PDF/
NDIGCZAS003506_1919_046.pdf>, 19 marca 2019 r.

24  Monitor Polski z 1919 r., nr 233–234, <http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbio-
ry/ckcp/monitor_pl/1919-10/numer233/imagepages/image1.htm>, 19 marca 
2019 r.; A. Misiuk, Szkolenie ofi cerów w Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 11.

25  J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 405.
26  Pierwszy kurs zakończył się 10 stycznia 1920 r. Ukończyło go 34 wyższych 

funkcjonariuszy i 60 przodowników, co daje zdawalność na poziomie 84%.
27  A. Misiuk, Szkolenie ofi cerów w Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 11.
28  Z. Siemak, Szkoła Główna i Szkoła Oficerska Policji Państwowej…, 

wyd. cyt., s. 19.



Nr 4(132)        Zarys systemu szkolnictwa w Policji Państwowej (1919–1928) 113

p.o. aspirant Wojciech Mazurkiewicz oraz dwóch dowódców kompanii, 
tj. nadkom. Zygmunt Nosek i nadkom. Jerzy Schuch 29. 

Kierując się tym, aby organizacji nadać „odpowiednią sprężystość 
i sprawność” oraz dać należyte wykształcenie fachowe przygotowujące 
do właściwego pełnienia złożonych funkcji związanych z ochroną porząd-
ku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, starano się przede wszystkim 
wychowywać w poczuciu prawa i obowiązku. Zadaniem szkoły było kształ-
towanie tożsamości narodowej poprzez zaznajomienie z historią, geografi ą 
i literaturą ojczystą, natomiast w stosunku do oddziału przodowników 
— uzupełnienie znajomości języka polskiego w piśmie i słowie oraz wiado-
mości z arytmetyki i geometrii.

Program szkolenia podzielono na dwa obszary: 
I. Wyszkolenie wojskowe (według systemu przyjętego w Wojsku Pol-

skim), które obejmowało: 
a) zagadnienia praktyczne, tj. musztrę formalną, musztrę tak-

tyczną, szkołę strzelca, szermierkę i gimnastykę;
b) teoretyczne wykłady z dyscypliny wojskowej. 

Wskazywano, aby z musztry bojowej przekazywać najbardziej niezbędne 
informacje. Wielką wagę przywiązywano do wyszkolenia pojedynczego oraz 
w sekcji. Ponadto zalecano, aby na obydwu oddziałach prowadzić szkole-
nie w jednakowym zakresie, z uwzględnieniem specjalnych wiadomości, 
potrzebnych dla oddziału wyższych funkcjonariuszy. 

II. Wyszkolenie ogólne i fachowe, które obejmowało: 
 1) prawo karne, 
 2) procedurę karną, 
 3) prawo państwowe i administracyjne, 
 4) służbę śledczą, 
 5) instrukcję służbową,
 6) promocję zdrowia i ratownictwo, 
 7) naukę języka polskiego i literaturę polską, 
 8) historię Polski, 
 9) geografię Polski, 
10) pedagogikę 
11) biurowość (dla oddziału wyższych funkcjonariuszy),
12) arytmetykę i geometrię (dla oddziału przodowników).

Komendant główny Policji Państwowej 28 września 1920 r. wydał roz-
kaz nr 79, na podstawie którego ustalone zostały nazwy szkół oraz wspól-
ny program nauczania 30. Od tej pory szkoła kształcąca wyższych funkcjo-
nariuszy nosiła nazwę Głównej Szkoły Policji, a jej siedziba znajdowała się 
w Warszawie przy Komendzie Głównej PP 31. 

29  Tamże.
30  Instrukcja administracji szkolnej dla szkół Policji Państwowej. Zob. Rozkaz 

Komendanta Głównego PP nr 79 z 28 września 1920 r. [w:]. P. Majer, Z. Siemak 
(red.), Policyjne szkolnictwo ofi cerskie…, wyd. cyt., s. 19.

31  J. Popławski, Organizacja szkolenia Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 500. 
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W 1922 r., po zakończeniu działań wojennych związanych z wojną pol-
sko-bolszewicką 32, nastąpił ostatni etap unifi kacji policji. Spowodowało to, 
że jej stany osobowe w 1923 r. wzrosły do 1003 ofi cerów i 36 186 szerego-
wych, osiągając tym samym najwyższy poziom w całym okresie dwudzie-
stolecia państwa polskiego 33. Wśród różnych zarządzeń z tego okresu, re-
gulujących funkcjonowanie formacji, należy przede wszystkim podkreślić 
próby uregulowania systemu szkolnictwa policyjnego. 

W tym czasie Policja Państwowa dysponowała Główną Szkołą Policji 
z nadkom. Władysławem Sobolewskim na czele, w której odbywały się 
kursy dla wyższych funkcjonariuszy do nadkomisarza włącznie oraz kursy 
przodowników. W marcu 1922 r. powołano radę pedagogiczną jako or-
gan pomocniczy komendanta głównego PP w sprawach wyszkolenia poli-
cji. Do zadań rady należała analiza programów szkolenia i podręczników 
do szkolenia funkcjonariuszy wyższych, a także kontrola metod oraz zba-
danie systemu oddziaływania wychowawczego w Głównej Szkole Policji. 
Działalność rady jednak w niedługim czasie została poważnie zahamowa-
na ze względu na trudności budżetowe, które zmusiły ją do poważnych 
oszczędności i reedukacji w dziedzinie szkolnictwa 34. 

W latach 1922–1923 przeprowadzono reorganizację w Głównej Szko-
le Policji, w efekcie której zredukowano liczbę i czas trwania większości 
kursów. Natomiast od 1924 r. zaprzestano prowadzenia kursów dla przo-
downików, pozostawiając tylko kurs dla wyższych funkcjonariuszy w licz-
bie 1 kompanii składającej się z 50 osób 35. Wówczas kadrę nauczającą 

32  W największym konfl ikcie, wojnie polsko-rosyjskiej 1919–1920, zgodnie 
z podpisaną 12 października 1920 r. umową rozejmową, o północy z 18 na 19 paź-
dziernika 1920 r. wstrzymano działania zbrojne. Niestety, żadnej ze stron nie udało 
się w tej konfrontacji osiągnąć wcześniej założonych celów strategicznych. Traktat 
pokojowy między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze 18 marca 1921 r., 
ofi cjalnie zakończył stan wojny i w sposób ramowy określił podstawowe zasady 
współistnienia. Dokument zapowiadał zakończenie dwuletniej wojny między stro-
nami, nawiązanie stosunków dyplomatycznych po ratyfi kacji traktatu oraz ustalał 
granice między Polską a Rosją, Białorusią i Ukrainą. Zob. szerzej: L. Wyszczelski, 
Polityczno-militarne przyczyny wybuchu wojny polsko-rosyjskiej lat 1919–1920 i jej 
reperkusje po traktacie ryskim [w:] J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz (red.), Stosunki 
polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego 
w okresie międzywojennym, Warszawa–Siedlce 2012, s. 28; M. Klimecki, Kształ-
towanie się polskiej granicy wschodniej w latach 1918–1921 [w:] W. Wróblewski 
(red.), Wschodnia granica Polski. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały z konferencji 
naukowej. Lublin 24 maja 2001 r., Lublin 2001, s. 81; M. Fałdowska, Osadnicy woj-
skowi w mogiłach katyńskich: Katyniu, Charkowie i Miednoje [w:] Z. Chyra-Rolicz, 
M. Fałdowska (red.), Wojenko, wojenko cóżeś Ty za Pani… Szkice i studia wokół 
Wielkiej Wojny, Siedlce 2017, s. 235–265.

33  J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 409.
34  J. Popławski, Organizacja szkolenia Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 500.
35  W okręgach zlikwidowano kursy posterunkowych, zaś w szkołach okręgo-

wych utworzono po 1 kompanii szkolnej z 60 słuchaczami. W następstwie reor-
ganizacji Komendy Głównej Policji Państwowej, co miało miejsce w maju 1922 r., 
sprawy wyszkolenia włączono w zakres działania wydziału I, odtąd nazywające-
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poddano weryfi kacji, tak aby „w szkołach pozostali tylko najlepsi spośród 
wykładowców, odznaczający się wiedzą i spokojem, stanowczym usposo-
bieniem, doskonale znający musztrę i gimnastykę, a nade wszystko nie-
nagannie prowadzący się w życiu prywatnym” 36.

W 1924 r. w pewnym stopniu unormowano zasady szkolnictwa. W za-
leżności od zakresu funkcji służbowych niższych i wyższych funkcjonariu-
szy rozróżniano w systemie szkolnictwa policyjnego trzy zasadnicze etapy:

I. Podstawowe wyszkolenie posterunkowego.
II. Wyszkolenie przodownika.
III. Wyszkolenie wyższego funkcjonariusza. 
Dlatego też stosownie do powyższego podziału utworzono następujące 

rodzaje szkół: 
 — szkoły posterunkowych,
 — kompanie szkolne rezerwy policyjnej,
 — szkoły przodowników,
 — Główna Szkoła Policyjna — dla wyższych funkcjonariuszy 37.
Ponadto w 1926 r. zaczęto organizować ofi cerskie kursy specjalistyczne. 

Tak ukształtowany system szkolnictwa ofi cerskiego PP przetrwał w zasa-
dzie do 1928 r. 

Listy kandydatów do Głównej Szkoły Policji

Kurs wyższy w Głównej Szkole Policji musiał przejść każdy przyjęty 
przez ustanowioną komisję kwalifi kacyjną wyższy funkcjonariusz poli-
cji do stopnia nadkomisarza włącznie. Za równoznaczne z ukończeniem 
kursu uważano zdanie egzaminu w trybie eksternistycznym. Kandydatów 
na taki kurs wyznaczał komendant główny na podstawie list przedkłada-
nych przez komendantów okręgowych na każdorazowe polecenie wydane 
w stosownym czasie przez Komendę Główną 38. 

Listy obejmowały wszystkich w okręgu niewyszkolonych wyższych 
funkcjonariuszy (do nadkomisarza włącznie) oraz tych niższych poli-
cjantów, którzy zostali zaaprobowani przez komisję kwalifi kacyjną 39. 
Ponadto komendanci okręgowi opiniowali czas rozpoczęcia szkolenia 
w Szkole Głównej Policji poprzez zaznaczenie w uwagach listy swoich 
propozycji w zakresie skierowania policjanta na najbliższy kurs czy też 

go się organizacyjno-administracyjnym, zaś sprawy personalne przekazano wy-
działowi III, odtąd osobowo-dyscyplinarnemu. Zob. J. Kozolubski, Dwudziestole-
cie Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 410.

36  Cyt. za: J. Popławski, Organizacja szkolenia Policji Państwowej…, wyd. 
cyt., s. 500.

37  Dodatek do rozkazu z 1924 r. nr 262 [w:] H. Walczak i in. (oprac.), Obowią-
zujące rozkazy i okólniki Komendanta Głównego Policji Państwowej w układzie 
rzeczowym, Warszawa 1927, s. 390.

38  Listy zestawione w myśl punktu 27 przepisów biurowych dla komend okrę-
gowych i powiatowych.

39  Dodatek do rozkazu z 1924 r. nr 262…, wyd. cyt., s. 392.
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na jego kolejną edycję. W takim przypadku należało wniosek krótko 
umotywować 40.

Czas trwania kursu ofi cerskiego w Szkole Głównej Policji wynosił 5 miesięcy. 

Szkoły przodowników

Zgodnie z art. 32 ustawy o Policji Państwowej z 1919 r. przy każdej 
komendzie okręgowej miały zostać utworzone szkoły dla posterunkowych 
i przodowników policji oparte na wojskowym systemie wyszkolenia. W lu-
tym 1920 r. na podstawie rozkazu komendanta głównego Policji Państwo-
wej nr 34 w każdym okręgu administracyjnym utworzono okręgowe szkoły 
policyjne dla niższych funkcjonariuszy. Szkoliło się w nich 60 policjantów 
na dwumiesięcznych kursach 41.  

Za bezpośredni nadzór nad szkołami i poziom szkolenia odpowiedzialni 
byli komendanci okręgowi PP. Jak wynika z zaleceń Komendy Głównej PP, 
kierownikami okręgowych szkół powinni być ofi cerowie Wojska Polskiego, 
dający rękojmię wprowadzenia odpowiedniej dyscypliny. Każdy kurs koń-
czył się egzaminem zarówno pisemnym, jak i ustnym oraz sprawdzianem 
z musztry 42. W szkołach tych zagadnienia związane z pragmatyką służbo-
wą wykładali doświadczeni wyżsi funkcjonariusze policji, zazwyczaj wach-
mistrzowie żandarmerii lub kierownicy posterunków 43.

Do szkół przodowników delegowano bez żadnych wyjątków przede 
wszystkim tych starszych przodowników i przodowników, którzy wcześ-
niej nie ukończyli takiego szkolenia. Miało to na celu wyrównanie poziomu 
policyjnej wiedzy fachowej, głównie u tych funkcjonariuszy, których dele-
gowano lub przeniesiono z innych formacji, np. z wojska.  

 Kierowano się generalną zasadą, aby do szkół przodowników kierować 
starszych posterunkowych. Wyjątkowo istniała także możliwość wysła-
nia do szkoły przodowników takiego posterunkowego, który wyróżniał się 
wysokim stopniem moralności, inteligencją, pilnością i tzw. gorliwością 
służbową. Była to forma nagrody za uczciwie, rzetelnie i z zaangażowa-
niem pełnioną służbę. Można się bowiem było spodziewać, iż policjant 
obdarzony takimi cechami osobowościowymi ukończy kurs przodowników 
z wynikiem pomyślnym. 

Czas trwania kursu w szkole przodowników wynosił 3 miesiące. W przy-
padku konieczności użycia kompanii szkolnej do ochrony bezpieczeństwa, 
spokoju i porządku publicznego komendant okręgowy miał prawo odpo-
wiednio przedłużyć kurs. 

Ukończenie szkoły przodowników z wynikiem pomyślnym nie wiąza-
ło się z automatycznym awansem, który był uzależniony od uznania ko-
mendanta okręgowego. Zalecano jako regułę, aby komendanci okręgowi 

40  Tamże.
41  J. Popławski, Organizacja szkolenia Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 498.
42  Tamże, s. 499.
43  Tamże.
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nominacje starszych posterunkowych na przodowników uzależniali 
od ukończenia szkoły przodowników przez właściwego kandydata. 

Jak wynika z treści okólnika nr 972, kandydatów do szkół przodow-
ników powinni osobiście wyznaczać komendanci okręgowi, kierując się 
kryteriami związanymi ze stanem wyszkolenia funkcjonariuszy w poszcze-
gólnych powiatach. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę również 
opinie komendantów powiatowych. Stosowne wykazy kandydatów były 
przekazywane komendantom powiatowym po to, aby mogli oni w uzasad-
nionych przypadkach dokonać stosownych korekt 44. 

Ważnym uzupełnieniem szkolenia w systemie skoszarowanym był ist-
niejący obowiązek dotyczący wszystkich funkcjonariuszy związany z sa-
mokształceniem z tych przedmiotów, które wykładano w szkole okręgowej. 
Biorąc pod uwagę niski poziom wykształcenia, przede wszystkim poste-
runkowych, dwa razy w tygodniu organizowano dodatkowe zajęcia z czy-
tania, pisania oraz liczenia w zakresie czterech działań matematycznych, 
wiedzy o wychowaniu i zasadach zachowania się w stosunku do obywate-
li, geografi i i historii Polski, musztry, strzelania, szermierki i gimnastyki. 
W programie szkolenia zdecydowanie największy nacisk kładziono na służ-
bę śledczą, przede wszystkim taktykę i technikę kryminalistyczną 45. 

Zwracano uwagę również na metodykę nauczania, zalecając, aby treści 
teoretyczne wzbogacać praktycznymi przykładami, natomiast w miarę możli-
wości założyć w sali wykładowej niewielkie „muzeum dowodów rzeczowych” 46.

W rozwijającej się praktyce śledczej coraz większą wagę przywiązywano 
do zagadnień związanych z prawidłowym poszukiwaniem, ujawnianiem 
i zabezpieczaniem śladów oraz dowodów przestępstwa. Okazywało się na-
tomiast, że w wielu komendach powiatowych po prostu brakowało odpo-
wiednich specjalistów. Dostrzegając naglące potrzeby, mające bezpośredni 
wpływ na skuteczność w walce w przestępczością, Wydział IV Komendy 
Głównej PP (Centrala Służby Śledczej) wznowił od marca 1920 r. dziesię-
ciodniowe kursy dla daktyloskopów 47. 

Każdy niższy oraz wyższy funkcjonariusz policji (do stopnia nadkomi-
sarza włącznie) zobowiązany był do ukończenia z wynikiem pozytywnym 
odpowiedniej szkoły policyjnej. Dla wyższych funkcjonariuszy i przodow-
ników za równoznaczne z ukończeniem szkoły policyjnej uważane było 
zdanie egzaminu w charakterze tzw. eksternisty. Istniały pewne wyjąt-
ki, co wynikało z dążenia do zwiększenia liczby przeszkolonych. Wyżsi 
funkcjonariusze policji posiadający państwowy egzamin uniwersytecki byli 
zwolnieni ze zdawania przedmiotów wchodzących w skład egzaminów. De-
cyzję o tym, czy dany funkcjonariusz musiał odbyć kurs w Szkole Głównej 
w normalnym trybie, czy też mógł zdawać egzamin końcowy w charakterze 
eksternisty, każdorazowo podejmował komendant główny 48. 

44  Dodatek do rozkazu z 1924 r. nr 262…, wyd. cyt., s. 392.
45  J. Popławski, Organizacja szkolenia Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 499.
46  Tamże.
47  Tamże.
48  Zob. Dodatek do rozkazu z 1924 r. nr 262…, wyd. cyt., s. 390.
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Ofi cerowie rezerwy, o ile nie mieli wyższego wykształcenia, traktowani 
byli jako kandydaci z wykształceniem średnim. Inna klauzula dotyczyła 
starszych przodowników, bez średniego wykształcenia, którzy w uznaniu 
zasług i zdolności mogli awansować na ofi cerów po zdaniu odpowiedniego 
egzaminu. Taka możliwość, mająca początkowo stanowić wyjątek, stała się 
następnie regułą uzupełniania korpusu ofi cerskiego policji. Dzięki bardzo 
szerokiemu jej stosowaniu poziom korpusu ofi cerów obniżył się, w efekcie 
czego „Policja straciła bardzo wielu dobrych podofi cerów, zyskując w zamian 
za to ofi cerów, którzy nie czuli się dobrze w swym nowym stopniu i funkcji” 49.

Szkoły posterunkowych

Szkołę dla posterunkowych musiał ukończyć każdy nowo przyjęty funk-
cjonariusz policji przed przydzieleniem do służby. Na kurs szkolny dla po-
sterunkowych byli kierowani kolejno wszyscy już będący na służbie poste-
runkowi i starsi posterunkowi, którzy wcześniej nie odbyli żadnego policyj-
nego przeszkolenia. Kursy posterunkowych były realizowane na polecenie 
właściwych terytorialnie komendantów okręgowych. W ten sposób tworzono 
kompanie szkolne skoszarowane w siedzibie komend okręgowych. W przy-
padku braków lokalowych mogły funkcjonować w siedzibach komend miast 
powiatowych lub w komisariatach. Miało to też pewne uzasadnienie związane 
z celowością istnienia tzw. rezerwy, w sytuacji nagłej potrzeby dysponowania 
zwiększonymi siłami policyjnymi. Utworzenie szkół posterunkowych przy ko-
mendach okręgowych uzasadnione było ponadto różnorodnością ustawodaw-
stwa karnego i administracyjnego poszczególnych obszarów. Oprócz braków 
związanych z fachową kadrą, mankamentem był również fakt, że zróżnicowa-
ło ono wyszkolenie policjanta, którego poziom był inny w każdym okręgu 50. 

Szkoły posterunkowych podlegały bezpośrednio komendantowi okręgo-
wemu, przydzielone do „rezerwy” w danej miejscowości, gdzie były wyko-
rzystywane poza godzinami wykładów do codziennej służby. W ten sposób 
policjanci nabywali niezbędnych umiejętności praktycznych. Czas trwania 
kursu dla posterunkowych wynosił 6 tygodni. 

Komendantem „rezerwy” mógł być wyższy funkcjonariusz, który ukoń-
czył szkołę, lub starszy przodownik. Komendant „rezerwy” powinien mieć, 
w miarę potrzeby, przydzielonego do pomocy wyższego funkcjonariusza, 
względnie starszego przodownika, oraz dobrze wyszkolonych przodowni-
ków w charakterze instruktorów w stosunku 1:25. Zalecano, aby nieza-
leżnie od personelu instruktorskiego w skład kompanii posterunkowych 
wchodziła czwarta część już przeszkolonych posterunkowych lub star-
szych posterunkowych, pełniących funkcje instruktorów pomocniczych.

Konieczność uzupełnienia braków w Policji Państwowej, spowodowa-
nych utworzeniem w 1924 r. Korpusu Ochrony Pogranicza 51, wyszklonymi 

49  J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 406.
50  Tamże, s. 407.
51  Korpus Ochrony Pogranicza został utworzony na mocy rozkazu gen. Wła-
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posterunkowymi i przodownikami podyktowała nową organizację szkol-
nictwa, ustaloną w rozkazie o szkolnictwie z 30 lipca 1924 r. 52 Nacisk, 
jaki położono na szkolenie przodowników, miał na celu przede wszystkim 
szybkie wyszkolenie kandydatów na komendantów posterunku i podofi -
cerów mogących objąć stanowiska podofi cerskie lub inne, gdyż ich brak 
zaburzał normalne funkcjonowanie formacji 53.

Program kursu obejmował zagadnienia, z którymi obowiązkowo zapo-
znawano kursantów. Obejmowały one następujące przedmioty: 
1. Musztra formalna, gdzie zwracano szczególną uwagę na właściwy spo-

sób władania bronią.
2. Zasadnicze podstawy organizacji i zadań Policji Państwowej. Podczas 

zajęć poświęconych temu przedmiotowi omawiano stosunek Policji 
Państwowej do władz państwowych i samorządowych oraz do władz 
wojskowych. Ponadto edukowano w zakresie zagadnień odnoszących 
się do przepisów dyscyplinarnych i mundurowych oraz instrukcji do-
tyczącej skoszarowania. Sporo uwagi poświęcono również właściwemu 
zachowaniu się zarówno w służbie, jak i poza nią. 
Ponadto w trakcie nauki tego przedmiotu omawiano instrukcję służ-
bową ze szczególnym uwzględnieniem użycia broni oraz wystąpienie 
policjanta wraz z wyjaśnieniem postępowania w wypadkach opilstwa, 
zakłócenia spokoju, w czasie zgromadzeń, w stosunku do osób wojsko-
wych, posłów, sędziów oraz przedstawicieli państw obcych. 

3. Zachowanie się na miejscu czynu przestępnego oraz wyjaśnienia spraw 
z prywatnego oskarżenia i na wniosek. 

4. Przepisy dotyczące porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnie-
niem przepisów ruchu kołowego, policji handlowej, obyczajowej, sani-
tarnej i ogniowej oraz przepisy paszportowe (o dowodach osobistych) 54.
Podczas trwania kursu niezależnie od podstaw teoretycznych kadra 

szkoły miała za zadanie wyszkolić kursantów, przekazując umiejętności 
w praktyce. Zalecano, aby „przydzielić uczniów do pomocy doświadczo-
nym policjantom w czasie obchodów patroli, obław, eskort itp.” Liczba go-
dzin dotyczących wyszkolenia teoretycznego wynosiła dla posterunkowych 
150–180 (przeciętnie po 5 godzin dziennie), zaś wyszkolenia praktyczne-
go — 75 godzin (przeciętnie po 2 godziny dziennie), co świadczy o tym, 
że znaczny nacisk ówczesne kierownictwo polskiej policji kładło na zagad-
nienia praktyczne. Codzienna praktyka policyjna wiązała się nierozłącznie 

dysława Sikorskiego z 12 września 1924 r. Zob. szerzej: J. Prochwicz, Formacje 
Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, Warszawa 2003; J. Prochwicz, A. Kon-
stankiewicz, J. Rutkiewicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 
2003 („Barwa i Broń”, t. 19); J. Prochwicz (red.), Korpus Ochrony Pogranicza. 
Materiały z konferencji naukowej, Kętrzyn 2005.  

52  Wznowiono wówczas sześciotygodniowe kursy posterunkowych, wykorzy-
stując do tego celu rezerwy okręgów. Szkoły okręgowe przemianowano na trzy-
miesięczne kursy dla przodowników, wyjątkowo starszych posterunkowych. Zob. 
J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 410.

53  Tamże.
54  Dodatek do rozkazu z 1924 r. nr 262…, wyd. cyt., s. 390–391.
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z różnymi sytuacjami, w których istniała konieczność dysponowania 
zwiększonymi siłami policyjnymi. Często były to zdarzenia nadzwyczajne. 
W takim przypadku planowy czas trwania kursu (6 tygodni) przedłużano 
o odpowiednią liczbę dni, w czasie których normalny tryb zajęć nie był 
realizowany. Natomiast gdyby z tego samego powodu zajęcia nie mogły 
się odbyć w wymiarze co najmniej 150 godzin teoretycznych po raz drugi, 
kurs nie mógł być przedłużony.

Skala oceny wyników w szkołach posterunkowych obejmowała 4 stopnie: 
a) bardzo dobry oznaczany cyfrą 4,
b) dobry oznaczany cyfrą 3,
c) dostateczny oznaczany cyfrą 2,
d) niedostateczny oznaczany cyfrą 1.
Zalecano, aby wystawianie stopnia bardzo dobrego było ograniczone 

do minimum (przeciętnie 1:20). Taką ocenę mogły otrzymać faktycznie 
tylko jednostki bardzo uzdolnione. 

Natomiast końcową ocenę postępów w zakresie przyswajania wiedzy 
przeprowadzał komendant rezerwy w formie krótkiego egzaminu ustne-
go w obecności delegata władzy administracyjnej II (względnie I) instan-
cji i komendanta okręgowego. Takim delegatem mógł być również jeden 
z wyższych funkcjonariuszy z etatu miejscowej komendy policji. 

Ucznia, który po ukończeniu omawianego szkolenia nie uzyskał przy-
najmniej stopnia dostatecznego, nie wystawiając mu świadectwa, pozosta-
wiano na następną edycję kursu. W przypadku powtórnego negatywnego 
wyniku funkcjonariusz, o ile nie był posterunkowym w służbie próbnej, 
był uznawany za nienadającego się do służby w policji i zwalniany. O każ-
dym wypadku powtórnego ujemnego wyniku komendant rezerwy informo-
wał raportem z zachowaniem drogi służbowej komendanta okręgowego, 
załączając potwierdzony odpis świadectwa. Policjantowi, który powtórnie 
ukończył szkołę posterunkowych z wynikiem niedostatecznym, komen-
dant rezerwy wystawiał świadectwo, w którym jako ocenę wpisywano na-
stępujące słowa: „niedostateczny powtórnie”.  

Motywacją do nauki dla tych posterunkowych lub starszych posterun-
kowych, którzy służbę próbną ukończyli wcześniej, w przypadku powtór-
nego negatywnego wyniku egzaminu końcowego była możliwość wstrzyma-
nia ewentualnego awansu. Kolejnym elementem związanym z motywacją 
do nauki i przestrzegania przepisów dyscyplinarnych było prawo, zgodnie 
z którym komendant rezerwy mógł skierować wniosek o zwolnienie rów-
nież w przypadku, jeśliby uznał, że funkcjonariusz będący na kursie nie 
ma predyspozycji do służby policyjnej.   

Po ukończeniu kursu każdy słuchacz szkoły posterunkowych otrzymywał 
od komendy, przy której odbywał kurs, świadectwo. Odpis tego świadectwa, 
potwierdzony przez komendę rezerwy, był następnie włączany do akt perso-
nalnych absolwentów kursu. Świadectwo ukończenia szkoły posterunkowych 
sporządzono na papierze o ustalonym formacie i według określonego wzoru. 
Wraz z ukończeniem kursu komendant rezerwy wydawał pisemną opinię o każ-
dym z kursantów, którą także przesyłał komendantowi okręgowemu. Taka 
opinia miała być pomocna przy podejmowaniu decyzji o przydziale służbowym.  
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Kursantom szkół posterunkowych, w czasie trwania służby próbnej, bez 
względu na miejsce, gdzie odbywali kurs, nie przysługiwały diety. Również 
nie przysługiwały one kawalerom, którzy już odbyli okres służby próbnej. 
Natomiast policjantom pozostającym w związku małżeńskim, którzy mieli 
staż służby w policji powyżej 6 miesięcy, przysługiwały diety w wysokości 
połowy zmniejszonych diet normalnych, ale tylko wówczas, gdy kurs od-
bywał się poza miejscem stałego przydziału funkcjonariusza 55.  

Kompania szkolna rezerwy policyjnej

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 5 grudnia 
1923 r. nr BP.6552 wprowadzono kompanie szkolne rezerwy policji. Utwo-
rzono je w następujących  okręgach: II — łódzkim, III — kieleckim, VI — 
miasta stołecznego Warszawy, VIII — lwowskim, XIV — poleskim i XVI 
— wileńskim. Usytuowane w największych miastach ówczesnej Polski eta-
towo stanowiły jedną kompanię szkolną w danym okręgu. 

Czas trwania kursu wynosił 3 miesiące. Wyszkolenie prowadzono we-
dług programu przewidzianego w szkołach przodowników. Absolwenci 
tych kompanii mogli korzystać ze wszystkich uprawnień, jakie przysługi-
wały absolwentom szkół przodowników. Do kompanii szkolnych rezerwy 
policyjnej powoływano „doskonale wyrobionych służbowo” starszych po-
sterunkowych i posterunkowych. W przypadku okręgu, gdzie poza kompa-
nią szkolną rezerwy policyjnej nie istniała oddzielne szkoła przodowników, 
można było do kompanii szkolnych rezerwy policyjnej powoływać także 
przodowników i starszych przodowników. 

Wyszkolenie specjalne

Oprócz przewidzianego stałego systematycznego wyszkolenia zawodo-
wego komendant główny Policji mógł na podstawie rozkazu, w razie zaist-
nienia takowej potrzeby, organizować szkolenia specjalne w zakresie poli-
cyjnej służby śledczej i politycznej oraz w zakresie ćwiczeń wojskowych 56. 

Egzaminy eksternistów

Egzaminy eksternistyczne zarządzała dla wyższych funkcjonariuszy Ko-
menda Główna, natomiast dla niższych funkcjonariuszy komendy okrę-
gowe. Egzamin taki odbywał się dla wyższych funkcjonariuszy w Głównej 
Szkole Policyjnej, dla niższych — w szkole znajdującej się w siedzibie ko-
mendy okręgowej. 

55  Powyższe wynikało z treści ust. 1 okólnika Komendy Głównej nr 687.
56  Dodatek do rozkazu z 1924 r. nr 262…, wyd. cyt., s. 391.
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Kandydatów do egzaminu na przodowników w charakterze eksterni-
stów wyznaczał komendant okręgowy spośród starszych przodowników, 
względnie starszych posterunkowych, w przypadku których z powodu ich 
specjalnego uzdolnienia służbowego i wyszkolenia praktycznego zbędne 
byłoby odbywanie kursu niższego. 

Kandydaci do egzaminu na przodownika składali odpowiednie podanie 
z zachowaniem drogi służbowej do komendanta okręgowego, który po uzy-
skaniu zgody komendanta głównego decydował o dopuszczeniu do egza-
minu i wyznaczał jego termin. Komendant okręgowy, przedstawiając od-
nośne wnioski komendantowi głównemu, przesyłał równocześnie komplet 
akt osobowych kandydatów. 

Eksternistom nie wyznaczano specjalnych terminów egzaminacyjnych. 
Przystępowali oni do egzaminów wspólnie z uczniami kursów normalnych 
przed komisją powołaną dla tych egzaminów. Jeśli egzamin eksternistów 
odbywał się nierównocześnie z egzaminem końcowym normalnej kompanii 
szkolnej, wówczas egzamin taki przeprowadzała komisja egzaminacyjna 
w składzie przewidzianym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrz-
nych, ogłoszonym w rozkazie Komendy Głównej nr 83. 

Eksternistów egzaminowali wykładowcy szkół policyjnych w obecności 
członków komisji egzaminacyjnej, którzy w każdej sytuacji mieli prawo 
przyjąć funkcję egzaminatorów, całkowicie bądź częściowo, poprzez zada-
wanie pytań dodatkowych. Postępy z poszczególnych przedmiotów komisja 
oceniała w trakcie egzaminu eksternistów zwykłą większością głosów.

W odniesieniu do egzaminu eksternistów stosowano ogólne przepi-
sy analogiczne do obowiązujących w przypadku egzaminu szkolnego. 
W szczególności wymagania stawiane eksternistom nie mogły być mniej-
sze od wymagań, którym musieli sprostać uczniowie kursów szkolnych. 
Eksterniści zdawali egzamin ze wszystkich przedmiotów obowiązujących 
w szkołach, a więc również i z ćwiczeń wojskowych (musztry). Wyjątek 
stanowiły ćwiczenia sprawności fi zycznej (gimnastyka), z którego to przed-
miotu eksternistów nie egzaminowano. 

Na świadectwie z egzaminu eksternistów nie wystawiano ocen z po-
szczególnych przedmiotów, lecz ocenę będącą średnią, wynikającą z ilora-
zu sumy poszczególnych not przez ich ilość. Poszczególne noty z postępów 
z egzaminu eksternistów oraz wynik przeciętny należało wpisać w książce 
szkolnej. 

Świadectwo z egzaminu eksternistów wyższych funkcjonariuszy podpi-
sywali komendant główny i komendant Głównej Szkoły Policyjnej. Świa-
dectwo z egzaminu eksternistów przodowników podpisywali komendant 
okręgu i komendant okręgowej szkoły 57. 

Egzaminy w trybie eksternistycznym w znacznym stopniu przyspieszały 
szkolenie korpusu policyjnego. Ponadto nie ponoszono kosztów szkole-
nia stacjonarnego i — co najważniejsze — nie odrywano funkcjonariuszy 
od codziennych zadań służbowych.

57  Dodatek do rozkazu z 1924 r. nr 262…, wyd. cyt., s. 393. 
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Przerwa wakacyjna

W każdym roku obowiązywała w szkołach policyjnych przerwa waka-
cyjna, która powinna trwać nieprzerwanie 6 tygodni. Uregulowanie to nie 
dotyczyło kompanii szkolnych rezerwy policyjnej oraz szkół posterunko-
wych 58. Przerwę wakacyjną wyznaczano w miesiącach letnich, od połowy 
czerwca do połowy września. W tym czasie personel wykładowo-instruk-
torski miał obowiązek wykorzystania urlopów w myśl obowiązujących 
przepisów 59. 

Prasa policyjna

Ważnym uzupełnieniem wyszkolenia były publikacje zamieszczane 
na łamach prasy i wydawnictw policyjnych. W „Gazecie Administracji 
i Policji Państwowej” oraz tygodniku „Na Posterunku” publikowano arty-
kuły na temat organizacji i działalności policji, przepisy służbowe, opisy 
przykładowych akcji policyjnych w stosunku do sprawców przestępstw 
kryminalnych. Spora część artykułów była poświęcona ekspertyzom kry-
minalistycznym, np. broni palnej, badaniom daktyloskopijnym. Zwra-
cano też uwagę na inne zagadnienia związane z pragmatyką służbową, 
m.in. zasady prowadzenia oględzin, przeszukania, legitymowania. Na mar-
ginesie należy wskazać, że interesującym czasopismem był ukazujący się 
od 1936 r. „Przegląd Policyjny” 60. Na jego łamach zamieszczano artykuły 
mające charakter naukowy, a dotyczyły one przede wszystkim kryminali-
styki. W tym periodyku policyjnym swoje artykuły publikowali także au-
torzy zagraniczni, głównie z Niemiec i Austrii, którzy prowadzili badania 
w zakresie kryminalistyki i kryminologii 61.

Podsumowanie

Udzielając odpowiedzi na pytanie postawione na wstępie, należy pod-
kreślić, że organizacja szkolnictwa policyjnego w pierwszych latach po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości stanowiła ogromne wyzwanie nie 
tylko dla kierownictwa resortu spraw wewnętrznych, lecz także dla kie-
rownictwa policji. Zmagano się wówczas z wieloma problemami, z których 
za najważniejszy można uznać odmienne ustawodawstwo w tych częściach 
kraju, które pozostawały pod różnymi zaborami. Poważnym mankamen-
tem był brak przeszkolonego personelu dydaktycznego z odpowiednim 

58  Dotyczyło kompanii szkolnych rezerwy policyjnej oraz szkół posterunko-
wych powołanych do życia w myśl Okólnika Komendy Głównej Nr 886.

59  Dodatek do rozkazu z 1924 r. nr 262…, wyd. cyt., s. 393.
60  Był to periodyk adresowany do korpusu ofi cerskiego.
61  A. Pepłoński, Wyszkolenie w Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 601.  
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przygotowaniem pedagogicznym. Ponadto niedostatki lokalowe oraz brak 
środków fi nansowych również nie sprzyjały organizacji profesjonalnego 
przygotowania kadr policyjnych. Opracowany wówczas system szkolenia 
miał wyraźnie charakter zdecentralizowany nastawiony na realizację do-
raźnych i podstawowych potrzeb szkoleniowych. Istniejące szkoły policyj-
ne, obiektywnie rzecz ujmując, nie mogły zaspokoić rosnących potrzeb 
policji w zakresie wyszkolenia, wynikających chociażby ze znacznej rotacji 
korpusu Policji Państwowej.

Keywords: State Police, security, 
police training, training system 

Summary: It is the primary responsibil-
ity of every state to ensure order, peace 
and safety of its citizens. This task is ex-
tremely diffi cult when the state regains 
its long-lost independence and begins to 
establish its statehood anew. The level 
of internal security in the country de-
pends on the preparation and training 
of police offi cers. The initial stages of 
organising training in the State Police 
were particularly diffi cult, considering 
the political situation in the country, 
the consolidation of Polish lands, the 
Polish-Bolshevik war and the tense sit-
uation connected with the economic cri-
sis. Despite those roughly-outlined dif-
fi culties, different measures were taken 
to organise the police education system 
in such a way as to train the maximum 
number of offi cers in the shortest pos-
sible time. However, so constructed de-
centralised system of education had its 
signifi cant drawbacks.

Słowa kluczowe: Policja Państwowa, 
bezpieczeństwo, wyszkolenie policyjne, 
system szkolenia

Streszczenie: Podstawowym obowiąz-
kiem każdego państwa jest zapewnienie 
porządku, spokoju i bezpieczeństwa 
swoim obywatelom. Zadanie to jest nie-
zwykle trudne wówczas, gdy odzyskuje 
ono utraconą na wiele lat niepodległość 
i znajduje się w stanie organizacji pań-
stwowości. To od przygotowania i wy-
szkolenia funkcjonariuszy policji zależy 
poziom bezpieczeństwa wewnętrznego 
w kraju. Początki związane z organi-
zacją szkolenia w Policji Państwowej 
należały do szczególnie trudnych, zwa-
żywszy na sytuację polityczną w kraju, 
okres konsolidacji ziem polskich, wojnę 
polsko-bolszewicką oraz napiętą sytua-
cję związaną z kryzysem gospodarczym. 
Pomimo tych ogólnie zarysowanych 
trudności podejmowano działania ma-
jące na celu organizację systemu szkol-
nictwa policyjnego w taki sposób, aby 
w możliwie najkrótszym czasie prze-
szkolić jak największą liczbę funkcjona-
riuszy. Tak skonstruowany zdecentrali-
zowany system szkolnictwa miał jednak 
istotne mankamenty.




