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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 
Ministra Spraw Wojslwwych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przed
miocie wcielenia żandarmerji krajowej i policji wojskowej na obszarze 
bylej Gałkji do Policji Państwowej na zasadzie art. 3-go Przep. Przej
ściowycb do Ustawy o Policji PaństwoweJ ? rlnia 24-go lipca 1919 r. 

(Dz. Praw N!.! 61, pozycja 363). 
§ ł. Z dniem 1 grudnia 1919 r. Ministerstwo .spraw Wewnętrznych 

przyjmuje na swój etat i pod zwierzchni nadzór Ministra Spraw We
wnętrwych : 

a. podoficerów, szeregowców i h.:nkcjonarjuszy służby pomocni
czej (wożnice, woźni, litografi, stróże i t. p.), ' '! chodzących 
w skład galicyjskiej żandarmerji krajowej, z wyjątkiem tych, 
którzy w chwili wydania niniejszego rozporządzenia pełnią słl!ż
bę na terenie etapowym i operacyjnym; 

b. fun kcjonarjuszy galicyjskiej policji wojskowej; 
c. z pośród oficerów galIcyjskiej żandarmerji krajowej i policji woj

skowej tylko tych, którzy wni eś li, względnie wruosą w drodze 
służbowej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pisemne poda
nie o przyjęcie ich i zostaną przyjęci na służbę przez Ministra 
Spraw Wewn ętrznych. 

Powyższe nie 1113 zastosowania do tych, którzy zostaną wydzieleni 
do żand a rm erji wojskowej. 

Wydzielenia tego dokona Ministerstwo Spraw Wojskowych w poro
zumieni u z Generalnym Delegatem Rządu dla Galicji. 

§ 2. Utworzona w ten sposób 11a obszarze b. Galicji policja pań
stwo wa uędzle organizowana nadal zgodnie z zasadami Ustawy o Policji 
Pa11stwowe j, Z8CIJow ując tymcżasowo przepisy i lnstrukcje służbowe, obo
wiązujące żan d;Hmerję krajOWe{ i policj ę wojskową, o ile te me są sprzeczne 
z nilliejszem rozporządzenlem, z wyłączenlem jednak wszelkich tych praw 
i przywllejów, jakle przysługują osobom wojskowym, względnie wojsko
wym wartom. . 

Do funkcjonarjuszy tej policji mają zastosowanie ogólne przepisy 
dyscyplinarne, wydane dla policji państwowej, zaś pod względem odpo
wiedzia lności sądowej podlegają oni sądownictwu karnemu dla osób cy-
wi lnych. . 

W miastach, posiadających własne statuty, istniejące Dyrekcje Policji, 
\\'łączn le z podległymi 1m służbowo urzędami śledczyml, pozostają nadal 
bez zm iJny. 

§ 3. Policja ta pełni służbę bezpieczeństwa tylko względem osób 
cywilnych. 

Ingerencję zaś jej w stosunku do osób wojskowych określa rozpo
rządzenie M. S. Wojsk. i M. S. Wewn. z dnia 8 sierpnia 1919 r. o trybie 
p ostępowani a funkcjonarju ;;zów policji przy wykonywan1U czynnośc i służ
bowych w stosunku do osób wojskowych (Dz. Urz. Min. Spr. Wewn . .N2 45, 
poz. 645 i DZlen. Rozk. Wojsk . .Ną 86, poz. 3004). 

§ 4. Na czele policj i państwowej na obszarze b. Galicji stoi mia
nowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Generalnego De
legata Rządu dla Gal icji "Komendant Poltcji Państwowej dla b. Gallcji", 
jako pomocnik Kom endanta Głównego Pobcjl Państwowej. 

Pol icja ta sldada się z wyższych i niższych fu nkcjonarjuszów, któ
rych stopnie s;użbowe określone są w art. 10 Ustawy z dnia 24 Jipc~ 
1919 r. O Policji Państwowej. 
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Przyjęci na etat Minister"twa Spraw Wewnętrznych oficerowie gali
cyjskiej żandarmerji krajowej i policji wojskowej otrzymują stopnie służ 
bowe wyższych funkcjonarjuszów policji pal'1stwowej, · zaś podoficerowie 
i szeregowcy, oraz funkcjonarjusze policji wojskowej - stopnie służbowe 
niższych funkcjonarjuszy, a mianowicie: szeregowip.c (żołnierz, starszy żoł
nierz i żandarm) - posterunkowego lub starszego posterunkowego, starszy 
żandarm i wachmistrz - przodownika, starszy wachmistrz i wachmistrz 
powia towy (sztabowy) -starszego przodownika. 

Wachmistrze powia towi (sztabowi) żandarmerji krajowej mogą jednak 
otrzymać stopień służbowy wyższego funkcjonarjusza, jeżeli posi adają 
specjalną rutynę i specjalne wiadomo ś ci fachowe w zakresie slużby 
bezpieczeństwa publicznego. 

§ 5. Komendant Policji Pat'1stwowej dla b. Galicji w zakresie służby 
bezpieczeilstwa i czynności wyko nawczych władz państwowych podlega 
Gen. Delegatowi Rządu dl a Galicji, za ś w za kreSie organizacji, administra
cji, za op at rz en ia, uzupełn i eli i wyszkolenia - podl ega bezpośrednio Głó' 
wnemu Komendantowi Policji Państwowej. 

§ 6. Wypłaty wszystkich poborów za miesiąc grudzief1 1919 r. oso
bom, przyjętym na etat Ministerstwa Spraw Wewn ętrznych a wymienio-

. nym w § l nini ejszego ro z porządzenia, będą doko nane wed ług norm do· 
tychczasowych przez te urzędy, względnie kasy, które im dotychczas wy· 
piaty te uskute czniały. Wypla ty te nastąpią jednak n'a rachunek Minister· 
stwa Spraw Wewnętrznych . 

Ewentualną różnicę poborów za miesiąc grud ziet'1 wyplaci im Mini · 
sterstwo Spraw Wewnętrznych przy wyp lacie styczniowej. 

§ i. Oficerowie galicyjskiej ża ndar merji krajowej i policjI wojsko · 
wej, przyjęci do policji państwowej nct obszarze b. Gali cjI , zostają prze· 
niesieni do rezerwy i przy Ilstalaniu listy sta rszeństwa będą traktowani na 
'równi z innymi oficerami. 

Po upływie czterech lat służby w policji państwowej mogą być przy
jęci z powrotem do służby czynnej w Wojsku Polsk iem . 

§ 8. Koszary, będ ące w posiadaniu galicyjskiej ża nda rmerj i krajowej 
i policji · woj skowej, prz echodzą z dniem 1 grudnia 1919 r. w posi adanie 
policji państwowej na obszarze b. Galicji, o ile me znajdują się w budyn
kach, stanowiących własność skarbu woj skowego. 

Z objęciem koszar w posiadanie przez policję państwową lla obszarze 
b, Galicji lV\ini sterstwo Spraw Wewnętrzn ych przejmuje wszelkie zW iązane 
z tem, posiadaniem zobowiąz an i a, 

Zywy i martwy inwen t ar~ b. galicyjskiej żandarmerji krajowej i policji 
wojskowej przechodzi w posiada nie policji państwowej b. Galicji, za roz· 
rachunkiem międzyministerj a lnym, z \vy!ączenlem c zęśc i, potrzebnej dla 
organów, przejętych przez żandarmerj ę wojskową; część ta będzie okreś
lona w porozumieniu z Gen. Delegatem. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przejmuje natychmiast troskę o za
opatrzenie.. ekwipunkowe żanda rmerji kra jowej. 

§ 9. Ministerstwo Spraw Wojskowych zobowiązuje się dostarczać do 
dnia 1 lutego 1920 r. wszystkim funkcjonarjuszom policji państwowej na 
obszarze b. Galicji ze składów żywnościowych wojskowych produktó w 

. spożywczych po cenach wyznaczonych dla wojska i wedlug norm , przewi
dzianych dl a wojska. 

Warszawa, 12 listopada 1919 r. 
Minister Spraw Wewnętrznych: 

S. n'oy:iechoude'; 
za Ministr a Spraw WojskOWYCh: 

SUi'i/ kawsk; 


