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Wprowadzenie

Akty prawne mające charakter przepisów ustrojowych posiadają 
istotne znaczenie dla funkcjonowania instytucji publicznych wyposażo-
nych w szeroki zakres uprawnień. Takimi są formacje policyjne i służby 
specjalne. Właściwa konstrukcja prawna umożliwia sprawne działanie 
tych podmiotów. Błędy legislacyjne sprzyjają nadużyciom prawa i prze-
kroczeniom uprawnień. Przedmiotem rozważań autora jest funkcjonowa-
nie Policji Państwowej w okresie międzywojennym w świetle obowiązują-
cych w tym czasie regulacji prawnych. Dlatego też podstawową metodą 
badawczą jest metoda formalna polegająca na analizie wspomnianych 
dwóch podstawowych aktów prawnych.

Utworzenie jednolitej, ogólnokrajowej służby policyjnej było głów-
nym wyzwaniem młodej, odrodzonej państwowości. Już w trakcie I wojny 
światowej, gdy nastąpiło rozbicie jedności interesów państw zaborczych, 
wytworzyły się dla społeczeństwa polskiego korzystne warunki do podję-
cia wysiłków w celu uzyskania większych swobód narodowych lub nawet 
wybicia się na niepodległość. Starania te i  inicjatywy w  okresie wojny 
obejmowały różne sfery aktywności obywatelskiej i  politycznej. Jedną 
z nich było tworzenie formacji paramilitarnych zajmujących się ochroną 
porządku i bezpieczeństwa publicznego.
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Już na mocy pierwszego dokumentu wydanego przez Radę Regencyjną 
– dekretu z 3 stycznia 1918 r. – powołano do życia Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych1. Problem zorganizowania centralnej służby informacyjnej 
w oparciu o MSW stał się aktualny, gdy ministrem spraw wewnętrznych 
został Jan Stecki. Traktował on utworzenie takiej służby jako niezbędną 
formę zabezpieczenia systemu społeczno-ekonomicznego.

30 lipca 1917 r. na posiedzeniu Rady Stanu Jan Stecki stwierdził, że 
sytuacja jest „niebezpieczna i  groźna”2. Podjęto więc starania u władz 
okupacyjnych o uzyskanie zgody na utworzenie polskiej policji państwo-
wej liczącej około 2000 osób. 3 października 1918 r. ponownie J. Stecki 
w obszernym memoriale dla prasy „ubolewał, że władze polskie nie mają 
w rękach środków represyjnych, lecz z konieczności ograniczać się muszą 
do akcji ostrzegawczej wobec społeczeństwa”3. Sprawę zorganizowania 
polskiej służby bezpieczeństwa podnosił również premier Józef Świe-
rzyński w  swoim expose z  dnia 29.10.1918 r.4 Efektem tych postula-
tów było utworzenie w Wydziale Administracyjnym MSW referatu ds. 
policyjnych. Referat ten miał za zadanie przejąć z warszawskiej Milicji 
Miejskiej funkcje centralnego ośrodka organizowania służb policyjnych 
na ziemiach polskich. Pierwszym i początkowo jedynym pracownikiem 
referatu został Marian Borzęcki – jedna z najbardziej zasługujących na 
uwagę postaci w dziejach polskiej policji. W drugiej połowie 1918 r. pod-
niesiono rangę referatu do wydziału i jednocześnie powiększono personel 
do pięciu osób. Zastępcą naczelnika został Franciszek Kaufman, trzy 
osoby stanowiły personel kancelaryjno-pomocniczy. Efektem prac tego 
miniaturowego wydziału było opracowanie budżetu na rok 1919 oraz 
przygotowanie dwóch instrukcji dla przewidywanej, w  ogólnych zary-
sach, państwowej organizacji policyjnej. Znaczenie działalności Wydziału 
w  tworzeniu teoretycznych przesłanek dla przyszłej służby bezpieczeń-
stwa było ogromne. W tej jednostce organizacyjnej MSW opracowywano 
propozycje dotyczące organizacji, struktury i kompetencji organów poli-
cyjnych w niepodległej Polsce. Niektóre projekty zostały wprowadzone 
w życie już w czasie tworzenia, na początku 1919 r., Policji Komunalnej. 

1 Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1918 r., Nr 1, poz. 1. 
2 A. Misiuk, Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce. Przemiany prawno-orga-

nizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności, Warszawa 2018, s. 111. 
3 J. Molenda, Piłsudczycy a narodowa demokracja 1908–1918, Warszawa 1980, s. 425.
4  A. Misiuk, Tworzenie się polskich instytucji policyjnych w czasie I wojny światowej, „Problemy 

Kryminalistyki” 1987, nr 176, s. 346.
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Nie należy również zapominać o tym, że Wydział Policyjny MSW wyko-
rzystywał doświadczenia Milicji Miejskiej5.

Po odzyskaniu niepodległości sytuacja skomplikowała się, gdyż kilka 
ośrodków politycznych próbowało przeforsować własne koncepcje zapew-
nienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa6. Dlatego też można posta-
wić tezę, iż konieczność przeprowadzenia zmian i stabilizacji w dziedzi-
nie bezpieczeństwa obywateli nie zawsze wynikała z chęci usprawnienia 
działalności instytucji porządkowych. Była też jedną z wielu płaszczyzn 
walki politycznej prowadzonej w odrodzonym państwie polskim.

Dlatego też utworzenie 16 stycznia 1919 r. rządu pod przewodnic-
twem Ignacego Paderewskiego było swoistym nowym otwarciem w rela-
cjach wewnętrznych kraju. Postać I. Paderewskiego okryta była nimbem 
osoby, która od lat walczyła o niepodległy byt w środowiskach politycz-
nych mocarstw zachodnich. Rząd Paderewskiego określany jest w  lite-
raturze przedmiotu jako gabinet fachowców o zdecydowanym odcieniu 
centroprawicowym. Tekę ministra spraw wewnętrznych otrzymał w nim 
Stanisław Wojciechowski, były członek PPS, w tym czasie bardzo daleki 
od socjalistycznych poglądów. Pierwsze w  niepodległej Polsce wybory 
do Sejmu 26 stycznia 1919 r. zapewniły sukces Narodowej Demokracji. 
Nadal funkcjonował rząd I. Paderewskiego, jednak przy dużym wpływie 
na ustawodawstwo większości parlamentarnej centroprawicowej z domi-
nacją endeków. Należy pamiętać, iż nowy parlament powierzył funkcję 
Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu, kojarzonemu wówczas ze 
środowiskiem pepesowskim. Według niego przyszła jednolita formacja 
policyjna powinna być powiązana z  terenowymi strukturami cywilnej 
administracji politycznej i  podległa ministrowi spraw wewnętrznych. 
W tym okresie wiele stanowisk administracji terenowej czyli komi-
sarzy rządowych było nadal obsadzonych przez ludzi jeszcze związa-
nych z  rządem Jędrzeja Moraczewskiego. Całkowicie odmienny punkt 
widzenia prezentowali endecy. Ich stanowisko miało odbicie w  pro-
jektach przedstawianych przez osoby związane z  Biurem Wywiadow-
czym MSW z czasów Jana Steckiego. Przede wszystkim uważali oni, że 
należy zlikwidować wszelkie służby policyjne o  charakterze partyjnym, 
m.in. Milicję Ludową. Oceniając dotychczasową działalność różnych 
formacji porządkowych dochodzili do wniosku, że najbardziej sku-

5 Tamże, s. 166–168. 
6 Zob. tenże, Milicja Ludowa na tle ogólnej sytuacji politycznej w latach 1918–1919, „Zeszyty 

Naukowe WSO” 1986, nr 1; tenże, Policja Komunalna – instytucja chroniąca porządek 
publiczny w Polsce w okresie styczeń–lipiec 1919 r., „Zeszyty Naukowe WSO” 1989, nr 2.



18 STUDIA I ANALIZY / SP Vol. 51

ANDRZEJ MISIUK

teczne są służby proweniencji wojskowej, jak np. żandarmeria polowa, 
i dlatego przyszła policja powinna mieć charakter wojskowy i być pod-
porządkowana ministrowi spraw wojskowych a oddana resortowi spraw 
wewnętrznych do dyspozycji jako podmiot wykonawczy7. Zrozumiałe 
było, że kadry przyszłej służby bezpieczeństwa powinny rekrutować się 
z  szeregów żandarmerii. W takiej sytuacji zależność tej instytucji od 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych byłaby całkowicie iluzoryczna, gdyż 
wykorzystanie jej do zadań cywilnej ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego wymagałaby zgody czynników wojskowych. Minister spraw 
wojskowych miał być bezpośrednim zwierzchnikiem komendanta Straży 
Bezpieczeństwa8, decydującym o charakterze zawodowym tej organizacji, 
odpowiedzialnym za jej wyszkolenie, zaopatrzenie i  przygotowanie do 
służby. W  opracowaniu szczegółowych zagadnień dotyczących organi-
zacji przyszłej formacji prawicowi politycy korzystali z obcych doświad-
czeń i  wzorów, przede wszystkim policji szwajcarskiej i  austriackiej.
Już w  lutym 1919  r. rozpoczęto prace przygotowujące projekt ustawy 
o zunifikowanej służbie policyjnej9. Minister spraw wewnętrznych Stani-
sław Wojciechowski 20 marca tego roku poinformował posłów, że w naj-
bliższym czasie zostanie wniesiony do Sejmu projekt ustawy o  Straży 
Bezpieczeństwa i poddany dyskusji parlamentarnej10. Rządowy projekt 
ustawy o SB przedstawiono w Sejmie 16 maja 1919 r.11 Stanisław Woj-
ciechowski uzasadniając z trybuny sejmowej potrzebę utworzenia Straży 
Bezpieczeństwa stwierdził, że resort postawił sobie za cel uzdrowienie 
i  uregulowanie stosunków panujących w  dziedzinie ochrony bezpie-
czeństwa i porządku publicznego przez likwidację wielu rodzajów służb 
porządkowych12.

Jednolity podmiot bezpieczeństwa, ściśle przystosowany do warunków 
i potrzeb państwa miał stanowić rękojmię realizacji celu postawionego 
przez ministerstwo celu. Zgodnie z  projektem Straż Bezpieczeństwa 
powinna być organem państwowym, a  nie samorządowym, jak postu-
lowały stronnictwa lewicowe Jednak utrzymanie tej służby miało obcią-
żać zarówno skarb państwa (3/4 kosztów) jak i  instytucje samorządowe 
(1/4 kosztów). Stanisław Wojciechowski uważał, że „powierzanie spraw 

 7 Archiwum Akt Nowych (AAN), Archiwum I. Paderewskiego, sgn.751, k. 2. 
 8 Taką nazwę proponowano dla przyszłej ogólnopaństwowej służby policyjnej.
 9 A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939, Warszawa 1996, s. 17.
10 Tamże, s. 18.
11 Tamże, s. 19.
12 Sprawozdania Stenograficzne Sejmu Ustawodawczego (dalej SSSU), 1919, 39 pos. z dnia 

16 maja 1919 r., łam. 30.
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odpowiedzialności za działanie służb policyjnych organom samorządo-
wym jest niewskazane”13. W dziedzinie organizacji i wyszkolenia Straż 
miała być oparta na wzorach wojskowych i całkowicie podlegać ministrowi 
spraw wewnętrznych. Uznano, że uzależnienie Straży w sprawach organi-
zacyjno-osobowych od Ministerstwa Spraw Wojskowych byłoby wysoce 
nieodpowiednie, gdyż doprowadziłoby do ingerencji władz wojskowych 
w  działanie administracji wewnętrznej kraju14. Ten passus w  projekcie 
świadczył o porażce endeckich koncepcji organizacji systemu policyjnego 
w Polsce. Stało się jasne, że wiodącą rolę w przygotowaniu projektu ode-
grali ludzie związani z obozem belwederskim (Stanisław Wojciechowski, 
Kazimierz Młodzianowski). W końcowym punkcie projektu stwierdzono 
ponadto, że wszyscy przyszli funkcjonariusze Straży obowiązani będą do 
trzyletniej służby pod groźbą kary. Przepis ten miał uchronić przyszłą 
instytucję przed częstymi fluktuacjami kadrowymi.

W plenarnej debacie sejmowej nad projektem ustawy głos zabrał 
poseł socjalistyczny Aleksander Napiórkowski, który krytycznie usto-
sunkował się do wielu sformułowań zawartych w projekcie. Niepokoił go 
przede wszystkim brak zależności organizacyjnej Straży od samorządu 
terytorialnego. Ponadto uważał, że w projekcie przedstawiono prawa poli-
cji, natomiast nie określono zakresu jej obowiązków. Reasumując swoje 
wystąpienie, poseł Napiórkowski uznał projekt ustawy za nienadający się 
do przyjęcia15. Z tego powodu odesłano go do prac w sejmowej komisji 
administracyjnej.

Jednak MSW, nie czekając na wynik prac sejmowych, rozpoczęło 
politykę faktów dokonanych. W okresie kwiecień – maj 1919 r. przepro-
wadzono reorganizację istniejących służb policyjnych. Stawiała ona za 
cel dalsze ograniczanie wpływów i  siły Milicji Ludowej. Można uznać 
takie postępowanie MSW za ograniczanie uprawnień kreatywnych Sejmu 
w tworzeniu organów bezpieczeństwa. W czasie gdy projekt ustawy był 
procedowany w komisji sejmowej, resort spraw wewnętrznych rozpoczął 
faktyczne tworzenie nowych organów policyjnych. Najpierw podporząd-
kowano Milicję Ludową i Policję Komunalną jednej wspólnej Komendzie 
Głównej. Komendant obydwu tych formacji miał podlegać bezpośrednio 
ministrowi spraw wewnętrznych oraz sprawować władzę zwierzchnią nad 
jednostkami terenowymi ML i PK. Na stanowisko komendanta powołano 
8 kwietnia kpt. Kazimierza Młodzianowskiego, byłego legionistę, dotych-

13 Tamże. 
14 „SSSU”, R. 1919, nr 39, pos. z dnia 16.05.1919 r., łam. 30.
15 Tamże. 
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czas pełniącego funkcję w Adiutanturze MSW16. Następnie 28 maja 
1919 r. przejął to stanowisko Władysław Henszel17.

Po dwóch miesiącach pracy w  komisji administracyjnej, 22 lipca 
1919 r., jej przewodniczący Leopold Skulski przedstawił posłom popra-
wiony projekt ustawy, gdzie zwrócił uwagę przede wszystkim na wnie-
sione przez komisję poprawki. Zrezygnowano z nazwy „Straż Bezpieczeń-
stwa” i przyjęto miano „Policja Państwowa”, które bardziej podkreślało 
zależność organów porządkowych od władz państwowych. Odstąpiono 
od nakazu trzyletniej służby w jednostkach policji, traktując ten obowią-
zek jako niedemokratyczny. Ponadto skasowano instytucję naczelników 
policji, mających w miastach wydzielonych realizować zarówno władzę 
policyjną jak i administracyjną na wzór doświadczeń galicyjskich. Skre-
ślono stwierdzenie, iż policja ma prawo żądać pomocy od instytucji woj-
skowych18. Na tym wyczerpały się proponowane przez komisję poprawki 
do projektu ustawy. Natomiast komisja w pełni poparła stanowisko MSW 
w dwóch najistotniejszych sprawach: podporządkowania organizacyjnego 
policji oraz stosunku tej służby do organów samorządowych.

Nad zmienionym projektem rozpoczęła się burzliwa dyskusja posel-
ska. Zabierali głos posłowie prawicy, socjaliści, ludowcy, a także reprezen-
tujący mniejszości narodowe. Ponownie, tym razem ostrzej, wypowiedział 
się Aleksander Napiórkowski. Zarzucił autorom projektu i poprawek, że 
wzorowali się na modelach policji państw zaborczych, przede wszystkim 
carskiej Rosji19.

Powtórnie powróciła sprawa stosunku policji do instytucji samorządo-
wych. Józef Putek uznał ten problem za przejaw niekonsekwencji czynników 
odpowiedzialnych za kształt projektu ustawy20. Przedstawiciel mniejszości 
żydowskiej Aleksander Herz zwrócił uwagę na zbyt szeroki zakres upraw-
nień organów policyjnych przy jednoczesnym braku jasno sprecyzowanych 
przepisów dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy policji. Tak szerokie 
uprawnienia mogły być wykorzystywane w celu ograniczania swobód oby-
watelskich osób niepolskiego pochodzenia – stwierdził Aleksander Herz21.

Mimo tych zastrzeżeń ustawa o Policji Państwowej została uchwalona 
przez Sejm 24 lipca 1919 r.22 Z chwilą wprowadzenia jej w  życie stra-

16 AAN, KC Naczelnika Państwa, sygn. 78, k.12–16.
17 Tamże.
18 „SSSU”, 1919, pos. 75 z dn. 22.07.1919 r., łam. 24.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Ustawa o Policji Państwowej z dn. 24.07.1919 r., DPPP, 1919, Nr 61, poz. 363.
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ciły moc obowiązującą dekrety o organizacji Milicji Ludowej z 5 grudnia 
1918 r. i 7 lutego 1919 r. oraz dekret o organizacji Policji Komunalnej 
z  9 stycznia 1919 r. Zgodnie z  literą ustawy Policja Państwowa była 
państwową organizacją służby bezpieczeństwa, której główne zadanie 
stanowiła ochrona bezpieczeństwa, spokoju i  porządku publicznego, 
a więc policja spełniać miała w  tej dziedzinie rolę organów wykonaw-
czych władz państwowych i  samorządowych23. Miejsce policji w  struk-
turze władz państwowych wyjaśniał art. 11 ustawy: „W zakresie służby 
bezpieczeństwa i czynności wykonawczych policja podlega przedstawicie-
lom władzy administracji politycznej (starostom i wojewodom) zależnym 
w  tym zakresie od MSW”. Ponadto w  art. 13 stwierdzono, że urzędy 
prokuratorskie i władze sądowe mogły wydawać bezpośrednie zlecenia 
policji, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o postępowaniu kar-
nym24. Równocześnie komendant główny PP miał uprawnienia władcze 
w zakresie organizacji, administracji, zaopatrzenia, uzbrojenia oraz uzu-
pełnienia i wyszkolenia policji czyli zarządzania korpusem policyjnym, 
nie miał natomiast żadnego wpływu na charakter zadań wykonywanych 
przez podwładnych. Ta podwójna zależność służbowa była źródłem wielu 
nieporozumień kompetencyjnych, a jednocześnie wpływała na osłabienie 
siły korpusu policyjnego. Przez cały okres międzywojenny mieliśmy do 
czynienia z próbami emancypacji policji spod zależności władz admini-
stracyjnych. Objawiała się ona, m.in. w nierespektowaniu poleceń władz 
administracji terenowej. W odpowiedzi na nie ukazywało się wiele roz-
porządzeń, okólników i upomnień ministra wobec organów policyjnych.

Organizacja policji została dostosowana do podziału sądowego 
kraju. Władzę naczelną pełnił Komendant główny zależny bezpośrednio 
od ministra spraw wewnętrznych. Na szczeblu wojewódzkim działały 
komendy okręgowe, mimo iż nie istniała wówczas rządowa administracja 
wojewódzka powołana do życia dopiero ustawą z 2 sierpnia 1919 r. Na 
terenie powiatu funkcjonowały komendy powiatowe policji. W pewnych 
sytuacjach obszar działania komendy powiatowej mógł obejmować kilka 
powiatów. Ponadto funkcjonowały jednostki policyjne równorzędne komen-
dom powiatowym w miastach wydzielonych. Najmniejszymi urzędami 
policyjnymi były komisariaty, obejmujące całe miasta lub jego dzielnice 
oraz posterunki działające na terenie gminy, jej części lub kilku gmin25. 

23 Tamże.
24 Tamże.
25 B. Wasiutyński, Ustrój władz administracyjnych, rządowych i  samorządowych, Poznań 

1937, s. 76.
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Na czele wymienionych jednostek stali komendanci, jedynie komisaria-
tami kierowali komisarze policyjni. W przypadku zmian zasięgu władzy 
terenowej komendy powiatowej PP, powołania nowej komendy powiato-
wej lub gdy zaistniała potrzeba użycia oddziałów policji jednego powiatu 
w granicach drugiego, decyzje podejmował minister spraw wewnętrznych.

Cały korpus policyjny został podzielony na dwie grupy funkcjonariu-
szy: wyższych i niższych. Do tej pierwszej ustawa zaliczyła: komendanta 
głównego, jego zastępcę, nadinspektora, inspektora, nadkomisarza, komi-
sarza, podkomisarza i  aspiranta. Do niższych funkcjonariuszy należeli: 
starszy przodownik, przodownik, starszy posterunkowy i posterunkowy26. 
Wyższych mianował minister, niższych – komendanci okręgowi. Ustawa 
sygnalizowała ponadto w  art. 7 istnienie przy komendach okręgowych 
urzędów śledczych kierowanych przez naczelników. Nie wyjaśniała 
ona jednak zakresu zadań tych urzędów oraz charakteru zależności od 
komendanta okręgowego. Zapowiadała natomiast funkcjonowanie auto-
nomicznego pionu policji kryminalnej. Bardzo ważnym problemem był 
nabór kandydatów do służby w Policji Państwowej. Ustalono, że kandydat 
powinien spełniać następujące warunki: być w wieku 23–45 lat, legity-
mować się nieskazitelną przeszłością, obywatelstwem polskim, dobrą 
sprawnością fizyczną, znajomością języka polskiego oraz umiejętnością 
czytania i  pisania27. Drugi z wymienionych warunków miał znaczenie 
podstawowe i decydujące o przyjęciu kandydata do korpusu policyjnego. 
Odpowiednia interpretacja określenia „nieskazitelna przeszłość” umoż-
liwiała stworzenie kadr policyjnych o  określonym charakterze politycz-
nym, utrudniała zaś przeniknięcie elementów „wywrotowych”. Pozostałe 
wymagania wobec kandydatów należy uznać za niewygórowane. Sprawy 
natury personalnej były poruszane również w art. 23 ustawy, w którym 
zdefiniowano zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. 
Wymieniono następujące kary: nagana zwykła, nagana formalna (zawarta 
w rozkazie dziennym), areszt do 7 dni, przeniesienie na urząd o mniej-
szych dodatkach, degradacja i wydalenie28.

Oceniając charakter zasad zawartych w ustawie, można wysunąć tezę, 
że dokument z 24 lipca był odbiciem dążeń do jak najpełniejszej cen-
tralizacji spraw bezpieczeństwa w  jednym organie wykonawczym. Rów-
nocześnie stworzenie podwójnej zależności jednostek policyjnych będzie 

26 E. Grabowiecki (red.), Dziesięciolecie służby bezpieczeństwa w Polsce Odrodzonej, Warszawa 
1925, s. IX. 

27 Ustawa z dn. 24.07.1919 r., Dz. P PP, 1919, Nr 61, poz. 363.
28 Tamże.
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w  przyszłości powodem zmniejszenia efektywności działania. Policja 
Państwowa stale była obciążana zadaniami niezwiązanymi bezpośrednio 
z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mimo wszystko 
w okresie, gdy tworzono zręby terenowej administracji państwowej, Poli-
cja na jej tle prezentowała się znakomicie. 

Interesującym zagadnieniem jest próba odpowiedzi na następujące 
pytania: kto był bezpośrednim autorem projektu ustawy o Policji Pań-
stwowej oraz z  jakiej inspiracji korzystano prowadząc prace teoretyczne 
nad stworzeniem jednolitej instytucji policyjnej?

Nie podlegającym dyskusji faktem jest, że autorzy projektu pocho-
dzili z Wydziału Policyjnego MSW. W tej komórce już od prawie półtora 
roku toczyły się dyskusje i narady nad kształtem przyszłej ogólnokrajo-
wej policji. Tu stworzono wiele różnego charakteru propozycji rozwiązań 
organizacyjnych przyszłej służby policyjnej. Wiodącą rolę w tych pracach 
odgrywał naczelnik wspomnianego wydziału Marian Borzęcki. Była to 
najwybitniejsza postać polskiej policji w  okresie międzywojennym, nie 
tylko jeden z wyższych funkcjonariuszy tej służby, ale przede wszystkim 
teoretyk, twórca różnych pomysłów organizacyjnych29.

29 Marian Borzęcki urodził się 8 września 1889 r. w Suwałkach w  rodzinie ziemiańskiej. 
Ojciec Mariana – Bolesław był z zawodu prawnikiem, pełniąc różne funkcje w aparacie 
wymiaru sprawiedliwości b. Królestwa Polskiego, początkowo w Warszawie, a od drugiej 
połowy lat siedemdziesiątych XIX w. w Suwałkach. Syn Marian kontynuował rodzinne 
tradycje zawodowe. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia prawnicze na Uni-
wersytecie Petersburskim, które ukończył przed wybuchem I wojny światowej. 

Do Straży Obywatelskiej wstąpił Marian Borzęcki już w 1915 r., zaczynając służbę 
od szeregowego funkcjonariusza. Zajęcie części ziem byłego Królestwa Polskiego przez 
wojska niemieckie i  austriackie w  sierpniu 1915 roku otworzyło nowy etap w  tworze-
niu polskich organów bezpieczeństwa. Władze niemieckie 1  lutego 1916 r. utworzyły 
w miejsce SO w Warszawie Milicję Miejską, która stawała się organem wykonawczym 
magistratów, podporządkowanym prezydentom miast. Była ponadto służbą pomocni-
czą niemieckich władz policyjnych, dlatego podlegała również miejscowemu prezydium 
policji. Marian Borzęcki uzyskiwał coraz większe doświadczenie i awansował w  struk-
turach tej formacji do funkcji kierownika sekcji szkoleniowej. Po ukonstytuowaniu się 
pierwszego rządu Rady Regencyjnej premiera Jana Kucharzewskiego rozpoczyna pracę 
w administracji centralnej w  tworzonym resorcie spraw wewnętrznych. Sprawę zorga-
nizowania polskiej służby bezpieczeństwa podniósł kolejny premier Józef Świerzyński 
w exposé z 29 października 1918 roku. Efektem zgłaszanych postulatów było utworzenie 
w Wydziale Administracyjnym MSW referatu ds. policyjnych. Referat ten miał za zada-
nie przejąć od warszawskiej Milicji Miejskiej funkcje centralnego ośrodka organizowania 
służb policyjnych na ziemiach polskich. Pierwszym i początkowo jedynym pracowni-
kiem referatu został Marian Borzęcki. W drugiej połowie 1918 roku podniesiono referat 
do rangi wydziału i  jednocześnie zwiększono personel do pięciu osób. Efektem prac 
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tego miniaturowego wydziału było opracowanie budżetu na rok 1919 oraz przygotowa-
nie dwóch instrukcji w ogólnych zarysach dla przewidywanej, państwowej organizacji 
policyjnej. W czasie wydarzeń listopadowych 1918 r. w Warszawie M. Borzęcki, poza 
działalnością urzędniczą, brał aktywny udział w rozbrajaniu Niemców w stolicy, kieru-
jąc oddziałem Milicji Miejskiej próbował opanować siedzibę niemieckiego prezydium 
policji. Negocjował warunki złożenia broni z  prezydentem tej policji Ernestem von 
Glasenappem w nocy z 9 na 10 listopada.

9 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa podpisał dekret o  organizacji Policji 
Komunalnej (PK), którą stworzono opierając się na jednostkach Milicji Miejskiej. Już 
sama nazwa świadczyła, że był to organ samorządu, mający zapewnić bezpieczeństwo 
publiczne i wykonywać polecenia władz państwowych i samorządowych. Bezpośrednią 
władzę zwierzchnią nad tą formacją przejął Wydział Policyjny MSW, przekształcony 
20 stycznia 1919 roku w Naczelną Inspekcję Policji Komunalnej, którą miał kierować 
Marian Borzęcki. W pierwszej połowie 1919 r. rozpoczęto prace organizacyjne i legisla-
cyjne nad stworzeniem jednolitej i ogólnopaństwowej instytucji policyjnej. Nie podlega-
jącym dyskusji faktem jest, że jednym z głównych współautorów tych prac był Marian 
Borzęcki. Stawał się on już wówczas najwybitniejszą postacią rodzącej się polskiej policji 
będąc nie tylko jednym z funkcjonariuszy tej służby, ale przede wszystkim teoretykiem 
myśli policyjnej i  twórcą różnych pomysłów organizacyjnych. Jeszcze przed uchwale-
niem ustawy o Policji Państwowej, tj. 17 czerwca, powierzono mu stanowisko zastępcy 
komendanta głównego PP. Na nim spoczywał główny ciężar unifikacji służb policyjnych 
na ziemiach włączanych do Rzeczpospolitej, przeprowadzanie naboru kadr oraz tworze-
nie terenowych struktur organizacyjnych. Brał udział w międzyresortowych komisjach 
rządowych, które na przełomie 1919/1920 przeprowadzały trudną operację reorganizacji 
służb policyjnych we wschodniej i  zachodniej Galicji. Pod jego kierunkiem tworzono 
autonomiczne piony policji śledczej i politycznej (defensywę policyjną) w ramach Policji 
Państwowej. Znamienne są słowa M. Borzęckiego na jednej z odpraw służbowych, gdy 
wspominał, iż początkowo istnienie policji politycznej było ukrywane jako coś wstydli-
wego, coś co mogłoby wywrzeć ujemne wrażenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
kraju. Pod jego wpływem rozbudowano jej struktury, szkolono funkcjonariuszy i prze-
znaczano na ten cel coraz większe środki finansowe. Zwłaszcza walka z ruchem komu-
nistycznym stawała się priorytetem w działalności defensywy. Na zjeździe wojewodów 
w  1921 r. Borzęcki mógł stwierdzić bez ogródek, że wreszcie przyznano otwarcie, iż 
policja polityczna istnieje i istnieć musi, a przestano ją traktować jako coś wstydliwego. 

M. Borzęcki był inspiratorem przyjazdu do kraju angielskiej misji policyjnej 
w 1919 r. Planowano wykorzystać praktyczne doświadczenia zaproszonych gości w roz-
wiązywaniu problemów związanych z  organizowaniem jednostek Policji Państwowej 
w terenie oraz z tworzeniem systemu odpowiedniego naboru kadr do tej formacji. Żegna-
jąc w październiku 1920 r. delegację angielskich policjantów M. Borzęcki podkreślił, że 
za pośrednictwem angielskich gości przeniesiono na grunt polski zasady organizacji 
jednego z najlepszych w świecie systemów policji nowoczesnych państw praworządnych. 

 Za wymienione zasługi oraz włączenie Policji w międzynarodową współpracę M. Borzęcki 
został w 1922 r. uhonorowany Krzyżem Walecznych oraz francuską Legią Honorową.

Swoją dotychczasową służbę w  szeregach Policji Borzęcki zakończył 9 listo-
pada 1921 r. Jednocześnie powołano go na stanowisko w administracji cywilnej – komi-
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sarza rządu na miasto stołeczne Warszawę. Urząd ten odpowiadał rangą wojewodzie, 
jednak posiadał niezwykle istotne znaczenie prestiżowe i polityczne. Przetrwał na tej 
funkcji przez rok. W czasie wyborów prezydenckich w  grudniu 1922 roku zachowa-
nie policji budziło poważne zastrzeżenia. Początkowo pozwolono na ekscesy bojówek 
endeckich podczas głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, a następnie umożliwiono 
demonstracje i brutalne zachowanie młodzieży endeckiej wobec członków Zgromadze-
nia i nowo wybranego prezydenta Gabriela Narutowicza. W końcu niewypełnienie przez 
organy policyjne podstawowych obowiązków w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
osobistego prezydenta pozwoliło jego przeciwnikom na dokonanie 16 grudnia 1922 roku 
w Zachęcie skutecznego zamachu na jego życie. Następnego dnia Mariana Borzęckiego 
zawieszono w  czynnościach służbowych komisarza rządu. Nowe władze uważały, że 
ponosi on główną odpowiedzialność za nieudolność i zaniedbania warszawskich służb 
bezpieczeństwa w  czasie wyboru i  zaprzysiężenia pierwszego Prezydenta w odrodzo-
nej RP. Ku zaskoczeniu, przeniesiono go do MSW, powierzając mu ważne stanowisko 
dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa. Rząd Władysława Sikorskiego nie przetrwał 
jednak długo. Na wiosnę 1923 r. sformułowała się koalicja parlamentarna Chjeno-Piast, 
która utworzyła gabinet rządowy pod kierownictwem Wincentego Witosa. Sympatie 
proendeckie M. Borzęckiego skutkowały powierzeniem mu 1 lipca 1923 r. funkcji 
komendanta głównego Policji Państwowej. Ale nie tylko. Postać Mariana Borzęckiego 
już wówczas jawiła się opinii publicznej w kategoriach wybitnego fachowca i eksperta 
od spraw policyjnych w wymiarze międzynarodowym. Już na początku pełnienia funkcji 
komendanta głównego wycofał się z pomysłu rządu W. Sikorskiego odnośnie przekaza-
nia spraw kontrwywiadu politycznego administracji ogólnej w terenie. W 1923 r. doszło 
do pierwszej gruntownej reorganizacji kontrwywiadu politycznego służby policyjnej. 
Została ona przeprowadzona pod naciskiem władz administracji państwowej, która 
ciągle domagała się podporządkowania im organów defensywy policyjnej na terenie 
województw i  powiatów. Twórca polskiej policji starał się uchronić jej organy przed 
ignorancją i niekompetencją urzędników administracyjnych. On i  inni ówcześni decy-
denci policyjni dążyli do stworzenia w miarę samodzielnej i nowocześnie funkcjonującej 
policji. W czasie wydarzeń majowych w  1926 r. Policja w  zasadzie zachowywała się 
biernie i nie angażowała się w walki po żadnej stronie, wykonując rutynowe czynności 
z zakresu służby policyjnej. Szczególnie zasługuje na podkreślenie fakt, iż obie strony 
konfliktu wysoko oceniły postawę Policji w trakcie walk w Warszawie. Słowa pochwały 
wobec policjantów skierował J. Piłsudski. Był to w dużym stopniu zasługa kierownictwa 
Policji, w tym przede wszystkim Komendanta Głównego Mariana Borzęckiego. Zamach 
majowy w 1926 r. stanowił wydarzenie o daleko idących konsekwencjach politycznych, 
społecznych oraz prawnych. Między innymi całkowitej transformacji uległ system funk-
cjonowania organów państwowych. Z  jednej strony, spowodowane to było świadomym 
dążeniem zwycięskiego obozu do przejęcia kontroli nad wszystkimi sferami życia pań-
stwa i społeczeństwa. Z drugiej, filozofia rządzenia Józefa Piłsudskiego i nowej władzy 
była całkowicie przeciwstawiała się ideom realizowanym w okresie przedmajowym. Do 
takiego modelu nie pasował M. Borzęcki, którego jeszcze w  czasie wydarzeń majo-
wych aresztowano i czasowo przetrzymywano. Ostatecznie został 15 listopada 1926 r. 
zwolniony ze stanowiska Komendanta Głównego Policji i rozpoczął praktykę adwokacką 
w Warszawie. Zaangażował się aktywnie w działalność polityczną partii opozycyjnych. 
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Można M. Borzęckiego uznać za bezpośredniego twórcę ustawy 
o Policji Państwowej. W literaturze pojawiają się jednak budzące wątpli-
wości sugestie, że projekt ustawy nie był rodzimego autorstwa. Twierdzi 
się, że autorami mogli być przedstawiciele angielskiej misji policyjnej 
przebywający w  naszym kraju w  latach 1919–192030. Takie założenie 
opiera się m.in. na stwierdzeniu M. Borzęckiego, który żegnając w 1920 r. 
angielskich doradców, w  kurtuazyjny sposób podkreślił fakt, że „za 
pośrednictwem angielskich gości przeniesiono na grunt polski zasady 
organizacji jednego z  najlepszych w  świecie systemów policji nowo-
czesnych państw praworządnych”31. Tendencyjnie analizowany powyż-
szy tekst może doprowadzić do wniosku, że angielska misja przybyła 
do Polski w celu kreowania i zorganizowania polskiej służby policyjnej. 
Na podstawie nawet pobieżnej kwerendy ówczesnej prasy i materiałów 
archiwalnych można dojść do całkowicie odmiennych wniosków. Przede 
wszystkim angielska delegacja policyjna pod przewodnictwem generała 
G.V. Macready’ego i płk. Z. Mellora przybyła do Polski już po uchwa-
leniu ustawy PP z 24 lipca 1919 r., prawdopodobnie we wrześniu tegoż 
roku, a więc Anglicy nie mieli możliwości wpływu na kształt ustawy. 
Natomiast zarówno Marian Borzęcki jak i Władysław Henszel zamierzali 
wykorzystać praktyczne doświadczenia gości w rozwiązywaniu trudności 
związanych z organizowaniem w terenie jednostek policji oraz ze stwo-
rzeniem systemu odpowiedniego naboru kadr do tej służby. Potwierdza 
to przypuszczenie odbyta 13 lutego 1920 r. w MSW konferencja, na 

W związku ze swoimi sympatiami proendeckimi został członkiem Stronnictwa Naro-
dowego. Pełnił funkcję prezesa zarządu stołecznego tej partii oraz został członkiem 
Rady Naczelnej. Z rekomendacji tego ugrupowania politycznego w  latach 1927–1934 
zajmował stanowisko wiceprezydenta Warszawy. Od pewnego czasu nie zgadzał się 
z  ewoluującym na prawo kierownictwem Stronnictwa. Ostatecznie w 1936 r. wystąpił 
z SN. Coraz bardziej skłaniał się politycznie w kierunku partii tzw. „politycznego cen-
trum”. Popierał środowisko polityczne związane z  generałem W. Sikorskim skupione 
w  porozumieniu działaczy stronnictw centrowych Front Morges. W 1937 r. wstąpił 
do Stronnictwa Pracy, tworzonego na bazie programowej Frontu Morges. Po wybuchu 
II wojny światowej brał czynny udział w obronie Warszawy jako członek Komitetu Oby-
watelskiego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Już na jesieni 1939 r. zaangażował się 
w działalność konspiracyjną w Biurze Politycznym Centralnego Komitetu Organizacji 
Niepodległościowych. Środowisko związane z M. Borzęckim zamierzało reprezentować 
rząd gen. Sikorskiego na terenach okupowanych przez Niemcy hitlerowskie. Marcin 
Borzęcki został aresztowany w marcu 1940 r. Wywieziony z Pawiaka w maju 1940 r. 
do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, zamordowany został w  1942 r. w  obozie 
w Mauthausen. Jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach. 

30 Angielska misja policyjna w Polsce, „Gazeta Policji Państwowej” 1920, nr 7, s. 7.
31 AAN, KG PP, sygn. 3, k. 131.
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której omawiano sprawę reorganizacji Policji Państwowej przez zapro-
szoną w tym celu misję angielską32. Wiele z przedstawionych wniosków 
i propozycji było bardzo pożytecznych dla nowo tworzonej organizacji 
policyjnej. Z różnych jednak przyczyn, zarówno natury obiektywnej jak 
i subiektywnej, nie zrealizowano wytycznych angielskiej misji.

W kolejnych latach nastąpiły jedynie drobne zmiany w ustawie o PP. 
Jedne zostały wymuszone konfliktem zbrojnym z Rosją sowiecką w 1920 r. 
W wyniku ofensywy Armii Czerwonej w lipcu 1920 r. wprowadzono mili-
taryzację Policji na podstawie dwóch rozporządzeń Rady Obrony Państwa 
z 30 lipca i 6 sierpnia 1920 r.

Po kilku latach obowiązywania ustawy z 1919 r., niejednokrotnie zwra-
cano uwagę na trudności z jakimi borykała się policja (redukcje kadrowe, 
zmniejszenie budżetu), choć jednocześnie podnoszono sprawę potrzeby 
wzrostu efektywności i skuteczności jej działania33. Z tego względu w krę-
gach kierownictwa resortu spraw wewnętrznych rodziły się zamysły nowe-
lizacji ustawy z 24 lipca 1919 r. O tym jak daleko posunięte były prace 
redakcyjne, świadczyła wypowiedź w  Sejmie ministra spraw wewnętrz-
nych Zygmunta Hubnera, który zapowiadał wniesienie w  niedalekiej 
przyszłości do parlamentu projektu nowej ustawy o Policji Państwowej. 
Zamierzone plany nie zostały zrealizowane z  różnych powodów. Udało 
się jedynie rozwiązać kwestę związaną ze stosunkiem samorządu wobec 
policji, podjętą przez wojewodę Pawła Garapicha na zjeździe wojewodów 
w  styczniu 1925 r. Jeden z  artykułów ustawy o PP nakładał na organy 
samorządowe obowiązek ponoszenia 1/4 kosztów utrzymania policji. 
Ta „danina” na rzecz policji była niepopularna i  budziła niezadowole-
nie gmin miejskich i wiejskich34. 25 lipca 1925 r. uchwalono nowelizację 
ustawy, która zwalniała związki komunalne z ponoszenia części kosztów 
utrzymania PP. Odtąd gminy miały jedynie obowiązek dostarczania jed-
nostkom policyjnym lokali na biura35.

Rok 1926 stanowił moment przełomowy w dziejach II Rzeczpospoli-
tej. Józef Piłsudski, autor zamachu majowego, nie ograniczył się jedynie 
do zmiany ekipy rządzącej, zamierzał przeprowadzić gruntowną zmianę 
metod rządzenia i ustroju państwa. W ramach tzw. sanacji miało nastą-
pić odejście od systemu demokracji parlamentarnej na rzecz wzmocnie-
nia władzy wykonawczej (rządu i prezydenta). Temu miała służyć tzw. 

32 „Gazeta Policji Państwowej” 1920, nr 8, s. 10. 
33 „Monitor Polski” z 1922 r., Nr 288, s. 2, komentarz.
34 AP w Lublinie, UW w Lublinie, Wydział Ogólny, sygn. 185. k. 83.
35 Dz. U. RP z 1925 r., Nr 83, poz. 365. 
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nowela sierpniowa czyli zmiana konstytucji marcowej z 2 sierpnia 1926 r., 
która m.in. umożliwiała Prezydentowi RP wydawanie rozporządzeń 
z mocą ustawy.

W praktyce funkcjonowanie całej centralnej i terenowej administracji 
państwowej zamierzano dostosować do nowej filozofii rządzenia. Pierw-
szym działaniem nowej ekipy było przede wszystkim usunięcie z  insty-
tucji publicznych osób, które dotychczas nie były przychylne obozowi 
piłsudczykowskiemu lub po prostu nie nadawały się do realizacji plano-
wanych zmian. Dlatego też w  organach porządku publicznego odbyła 
się gruntowna weryfikacja kadr. W okresie 1926–1927 nastąpiła wymiana 
większości komendantów wojewódzkich PP oraz części komendantów 
powiatowych i miejskich. Natomiast początkowo, pomimo wielu krytycz-
nych wypowiedzi na temat organizacji i działania władz administracyj-
nych i policyjnych nie nastąpiły poważniejsze zmiany prawnoustrojowe. 
Dopiero w  1928 r. podjęto działania mające na celu zorganizowanie 
w nowej formie całej administracji państwowej, w tym także policji. Inna 
sprawa, że ustawa o Policji Państwowej z 1919  r. w poważnym stopniu 
wymagała korekty, gdyż nie była w  stanie rozwiązać problemów, które 
rodziła praktyka w latach 1919–1928.

W 1919 r. przyjęto zasadę, iż ustawa ma stanowić dokument zwięzły 
i podejmujący jedynie fundamentalne zasady ochrony porządku i bez-
pieczeństwa publicznego w państwie. Szczegółowe problemy miały być 
rozwiązywane przy pomocy zarządzeń MSW oraz okólników i rozkazów 
komendanta głównego policji. Aby dostosować „konstytucję policyjną” 
do zmieniających się warunków, należało stworzyć bardziej obszerny akt 
prawny, w którym znalazłyby swe odzwierciedlenie wszystkie zagadnie-
nia związane z działalnością policyjną. Tak więc oprócz przesłanek poli-
tycznych rysowała się obiektywna potrzeba opracowania nowej ustawy 
policyjnej. Już w  trakcie dyskusji nad projektem rozporządzenia na 
posiedzeniach Rady Ministrów zwrócono uwagę na fakt, że dotychcza-
sowa ustawa z 1919 r. nie pasuje do aktualnej sytuacji społeczno-prawnej 
państwa oraz praktyki policyjnej36. Jednocześnie stwierdzono, że pro-
jektowany akt prawny ma za zadanie usunięcie pewnych braków i  luk 
dotychczasowej ustawy, nie zmieniając natomiast przyjętej koncepcji 
działania policji, gdyż dziesięcioletnie doświadczenia dowiodły prawi-
dłowości tej koncepcji37. Ostatecznie w Dzienniku Ustaw z  13 marca 

36 AAN, PRM (posiedzenia Rady Ministrów), sygn. (mikrof.) 20082, t. 42, R. 1928, 
k. 160.

37 Tamże.
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zostało opublikowane rozporządzanie Prezydenta RP o Policji Państwowej 
z 6 marca 1928 r.38 

W tym miejscu należy poświęcić uwagę na wyjaśnienie, dlaczego 
wydano ustawowy akt prawny w postaci rozporządzenia prezydenckiego. 
Już kilka miesięcy po wypadkach majowych przeprowadzono zmiany kon-
stytucji marcowej poprzez zwiększenie uprawnień władzy wykonawczej 
(nowela z 2 sierpnia 1926 r.) kosztem organów ustawodawczych – Sejmu 
i Senatu. Prezydent uzyskał m. in. uprawnienia do wydawania rozporzą-
dzeń z mocą ustawy w okresie między kadencjami izb ustawodawczych 
w  razie nagłej potrzeby państwowej. Ta prerogatywa była wykorzysty-
wana w  tych sprawach, które miały duże znaczenie dla obozu rządzą-
cego, a jednocześnie istniało niebezpieczeństwo, iż spotkają się z krytyką 
ze strony opozycji parlamentarnej. Obawiając się, że partie opozycyjne 
wykorzystają dyskusję nad ustawą o Policji do ataku na politykę rządu 
zdecydowano się na wydanie przepisów policyjnych w postaci rozporzą-
dzenia prezydenckiego. 

Przytoczone rozporządzenie jest rozwiniętym i szczegółowym aktem 
prawnym, który tworzą 153 artykuły, podzielone na cztery działy i prze-
pisy końcowe. Na pierwszym miejscu znalazły się problemy organizacji 
Policji Państwowej. Jest ona „jednolitym zorganizowanym na wzór woj-
skowy korpusem przeznaczonym do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju 
i porządku publicznego”39. Implikacją tego ogólnego przepisu były dal-
sze rozstrzygnięcia prawnoustrojowe. Tak więc podkreślenie wojskowego 
charakteru organizacji policji wynikało z faktu, że nałożono na nią nowy 
obowiązek w  zakresie obrony państwa i współdziałania z  instytucjami 
wojskowymi. Ponadto określono zadania i rolę policji w czasie mobilizacji 
lub stanu wojennego. W tym czasie policja stawała się częścią sił zbroj-
nych stanowiąc wojskowy korpus służby bezpieczeństwa40. Poświęcenie 
tak wielkiej uwagi tym problemom było odbiciem stale wzrastającej roli 
wojska w życiu państwa, do czego świadomie dążył Józef Piłsudski.

Kolejnym, nowym rozwiązaniem ustawowym było ograniczenie 
zakresu obowiązków policji do spraw ochrony bezpieczeństwa publicz-
nego. W dziedzinie porządku publicznego policja miała jedynie obo-
wiązek wspierania organów administracji specjalnej. Wreszcie nastąpiło 
długo oczekiwane przez policjantów ustawowe odciążenie ich od zadań 

38 Dz. U. RP z 1928 r., Nr 28, poz. 27. 
39 Tamże.
40 Tamże. W. Chejmanowski, Jakie nakłada na policjanta obowiązki nowa ustawa o  PP, 

„Na posterunku” 1928, nr 19, s. 289.
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niemających żadnego związku z głównym przeznaczeniem policji, czyli 
utrzymaniem bezpieczeństwa i  spokoju publicznego. W  tym dziale 
rozporządzenia znalazły się przepisy dotyczące zależności służbowej 
policji od własnych przełożonych, władz administracyjnych, prokura-
torskich, sądowych oraz samorządowych. Zostały one ściślej określone 
niż dotychczas i dostosowane do realiów polityczno-prawnych państwa. 
Druga część przepisów poświęcona była sprawom wyszkolenia korpusu 
policyjnego. W kolejnym dziale rozporządzenia znalazły się postanowie-
nia tworzące pragmatykę służbową zawodu policjanta. W sześćdziesięciu 
artykułach zostały wyłożone obowiązki i prawa funkcjonariuszy policji, 
precyzyjnie określony stosunek służbowy w Policji. Można stwierdzić, iż 
ta część rozporządzenia ma najbardziej nowatorski charakter i  stanowi 
duże osiągnięcie autorów tego aktu prawnego. Dotychczas kwestia praw 
funkcjonariuszy była jedynie pośrednio regulowana przez przepisy obej-
mujące inne grupy zawodowe (tymczasowe przepisy dla urzędników pań-
stwowych z 11 czerwca 1918 r. wydane przez Radę Regencyjną Królestwa 
Polskiego, ustawa o państwowej służbie cywilnej z 17 lutego 1922 r.)41. 
Dopiero w  tym dokumencie policjanci doczekali się specjalnej pragma-
tyki służbowej, której potrzeba wynikała ze szczególnych właściwości 
służby policyjnej42. Z tego powodu wprowadzono pewne uprzywilejowa-
nie statusu społecznego policjanta, m.in. w sferze uprawnień emerytal-
nych i  socjalnych. W czwartym rozdziale rozporządzenia umieszczono 
przepisy dyscyplinarne szeregowych i oficerów PP. Zwraca uwagę przede 
wszystkim art. 131, który ograniczał do przełożonych krąg osób mających 
prawo występować z wnioskiem o  ściganie karnosądowe podwładnych, 
którzy popełnili przestępstwo. Przełożony mógł zaniechać postawienia 
wniosku o  ściganie, jeżeli z uwagi na okoliczności uzna karanie dyscy-
plinarne za dostateczne43. Ten przepis był jawnym i bezprecedensowym 
naruszeniem zasady konstytucyjnej równości wszystkich obywateli wobec 
prawa. Jednocześnie stanowił kolejne świadectwo potwierdzające tezę, że 
ówczesna władza dążyła do stworzenia oddanego sobie aparatu władzy 
administracyjnej i przymusu. W następnych latach dokonywano jedynie 
drobnych szczegółowych korekt „konstytucji policyjnej” z 1928 r., pierw-
szej w formie rozporządzenia Prezydenta RP z 29 listopada 1930 r. oraz 
drugiej z 7 października 1932 r.

41 W. Chejmanowski, Co daje policjantowi nowa ustawa o PP?, „Na posterunku” 1928, nr 15, 
s. 225.

42 AAN, PRM, sygn.. (mikrof) 20082, t. 42, k. 160.
43 Dz. U. RP, 1928, Nr 28, poz. 257. art. 131 rozporządzenia Prezydenta RP.
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Natomiast duże znaczenie dla kształtu kadrowego korpusu policyj-
nego miał dekret Prezydenta RP z 17 kwietnia 1936 r., który wprowadził 
nową kategorię funkcjonariuszy policji oraz szczególny sposób odbywania 
służby policyjnej. Dla części kandydatów na szeregowych wprowadzono 
okres służby przygotowawczej w  charakterze pracowników kontrakto-
wych44. Miesiąc później ukazało się rozporządzenie ministra spraw 
wewnętrznych, w  którym szczegółowo wyjaśniano charakter i warunki 
służby przygotowawczej45. Pracownicy kontraktowi Policji nie stanowili 
w pełni członków korpusu policyjnego. Nawet nie znajdowali się na etacie 
PP, lecz jedynie w ramach dodatkowego kontyngentu osobowego wyzna-
czonego przez MSW. Podlegali oni skoszarowaniu, otrzymywali żołd oraz 
służyli w specjalnych oddziałach zwartych. Na podstawie aktów norma-
tywnych i  praktyki można określić tę kategorię policjantów jako swo-
istą formę wojska policyjnego. Nie obciążali oni dość szczupłego etatu 
policyjnego, a  jednocześnie wykonywali wszystkie zadania służbowe. 
Stanowili także przeszkoloną grupę kandydacką, która w  każdej chwili 
mogła uzupełnić stan kadrowy policji. Tworzyli sprawną formację poli-
cyjno-wojskową przeznaczoną do wykonywania specjalnych zadań W tym 
okresie dochodziło w kraju do coraz liczniejszych konfliktów społecznych 
oraz wystąpień antyrządowych. Zwiększenie korpusu policyjnego miało 
pozytywnie wpłynąć na porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ogra-
niczenie takich wystąpień.

Jeszcze przed wybuchem wojny podjęto resortowe prace studyjne 
nad stworzeniem nowego projektu „konstytucji policyjnej”, w  związku 
z wzrastającym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa. Jednak nie udało 
się wypracować jakiegokolwiek dokumentu.

Reasumując należy stwierdzić, iż oba omawiane akty prawne powstały 
w  określonym kontekście politycznym i  społecznym. Trzeba przyznać, 
iż również doświadczenia zawodowe miały wpływ na treści i  rozwiąza-
nia organizacyjno-ustrojowe ustawy z 1919 r. i rozporządzenia z 1928 r. 
 Jednocześnie należy zauważyć, iż oba dokumenty były rzadko nowe-
lizowane. 

44 Dekret Prezydenta RP w sprawie zmiany przepisów o Policji Państwowej, Dz. U. RP, 
1936, Nr 28, poz. 226.

45 Rozporządzenie MSW o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzial-
ności służbowej kandydatów na szeregowych PP, przyjętych do służby przygotowawczej 
w charakterze pracowników kontraktowych, tamże, 1936, Nr 52, poz. 376.



32 STUDIA I ANALIZY / SP Vol. 51

ANDRZEJ MISIUK

STRESZCZENIE

W artykule poddano analizie ustawę o Policji Państwowej z 1919 r. oraz rozporządzenie 
Prezydenta RP z  1928 r. Te dwa akty prawne regulowały funkcjonowanie Policji 
Państwowej w okresie międzywojennym. Powstawały w różnych uwarunkowaniach 
politycznych i  społecznych oraz w  różnych warunkach ustrojowych. Należy też 
pamiętać, iż dysponowano różnymi doświadczeniami zawodowymi u zarania II RP 
oraz w połowie jej egzystencji. Można mimo wszystko stwierdzić, iż mieliśmy do 
czynienia w okresie międzywojennym ze stabilizacją systemu prawnego państwa. 
Jednak porównując oba analizowane rozwiązania prawne można stwierdzić, iż 
zmieniła się filozofia pojmowania spraw policyjnych w państwie.

Andrzej Misiuk

TWO POLICE CONSTITUTIONS OF THE SECOND POLISH REPUBLIC. 
FROM THE ACT OF JULY 24, 1919 TO THE ORDINANCE OF THE PRESIDENT 
OF THE REPUBLIC OF POLAND OF MARCH 22, 1928

The article analyzes the State Police Act of 1919. and the regulation of the 
President of the Republic of Poland from 1928. These two legal acts regulated the 
functioning of the State Police in the interwar period. They were created in various 
political and social conditions as well as in different political systems of the state. 
It should also be remembered that there were various professional experiences at 
the beginning of the Second Polish Republic and in the middle of its existence. 
One can nevertheless state that in the interwar period we were dealing with the 
stabilization of the state’s legal system. However, when comparing both analyzed 
legal solutions, one can say that the philosophy of understanding police matters 
in the country has changed.
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