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508. 

PRZEPISY 

o organizacji powiatowych komend Policji, wydane przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych na po1stawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 24 lipca 

1919 roku o Policji Państwowej . 

1. Na czele policji w powiecie stoi powiatowy komendant policji, 
podlegly bezpośrednio okręgowemu komendantowi. 

2. Do zadań powiatowych komendantów należy sprawowanie ~zyn
ności policji w myśl art. 2 ustawy o policji, nadzór nad wykonaniem czyn
ności służbowych podwładnych im funkcjonarjuszów policji, oraz załatwia
nie spraw z zakresu organizacji, administracji, zaopatrzenia, uzupełnienia 
i wyszkolenia funkcjonarjuszów policji. . 

3. Policja w miastach, stanowiących samodzielną . jednostkę admini 
stracyjną, jest wyłączona z pod kompetencji powiatowych komendantów 
i organizowana jest na prawach komend powiatowych i okręgowych. 

Dzielnice w dużych miastach stanowią komisarjaty, zorganizowane na 
prawach komisarjatów w powiatach. 

4. S iedziby powiatowych komendantów znajdują się w m iejscach s ie· 
dzib starostów. ' 

5. powiatowym komendantom bezpośredn io podporządkowany jest 
urząd pod nC\zwą "Powiatowa Komenda Policji Państwowej". 

6. Policja w powiatach i miastach, stanowiących samodzielną je
dnostkę administracyjną, w zakresie służby bezpieczeństwa i administracji 
państwowej, podlega właściwej władzy adm inistracyjnej (w powiatach- sta
rostom, w miastach-komisarzom Rządu). W sprawach organ iz acj i, adm i
nistracji, zaopatrzenia, uzupełnień i wyszkolenia policji podlega władzy 
okręgowych komend policji. W czynnościach dochodzeń przestępstw jest 
w bezpośredniej zależn ości od urzędów wymiaru sprawiedliwości . 

7. W skład powiatowych komend wchodzą: powiatowy komendant, 
jego zastępca. komisarze i zastępcy komisarzy policji, biura z odpowiednim 
personelem oraz stałe posterunki policj i. 

8. Powiatowy komendant policji jest zwierzchnik iem ws zystkich funk
cjonarj'uszów policji w powiecie. 

9. Zastępca powiatowego komendanta spełnia obowiązki por ucz-::-ne 
przez powiatowego komendanta, ma prawo wglądu we wszystkie sprawy 
oraz ma! najbliższy i bezpośredn i nadzór nad sprawami wys~kolenia, czyn 
nościami służbowemi policji śledczej oraz służbą zewnętrzną policji. 

10. W ra zie nieobecności powiatowego kome ndanta, zastępca ko
mendanta załatwia wszelkie sprawy, wstrzymując się jednak od decyzji 
w sprawach, ja kie będą zastrzeżone przez powiatowego komendanta do 
jego decy;:ji. 

11. Komisarze policji są kierownika mi urzędu policyjnego w więk · 
szych miastac h, dzi~ln icach większych miast oraz na stacjach kolejowych 
i w portach. Urzędy te otrzy mują nazwę "Ko misarjat Policji Państwowej". 

. 12. Zastępcy komisarzy policji spełniają obowiązki poruczone im 
przez komisarzy, mają prawo wglądu we wszystk ie sprawy o raz w razi e 
nieobecności komisarza policji załatwiają wszelkie sprawy, wstrzymując si ę 
jednak od decyzji w sprawach, jakie będą zastrzeżone przez komisarzy do 
ich decyzji . 

13. Komisarze policji na stacjach kolei państwowych i w portach 
w spra wach j3dministracji, zaopatrzenia, uzupełnień i wyszkoienia, jak rów-
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n i eż w zakresie nadzoru nad czynnościami wykonawczemi w stosunku do 
władz Ministerstwa Kolei Państwowych i władz państwowych, regulujących 
ruch na drogach wodnych, podlegają bezpośrednio władzy okręgowych ko~ 
mendantów policji. 

14. Komendy powiatowe i komisarjaty policji posiadają biura wraz 
z odpowiednim personelem, ~tóre załatwiają sprawy w zakresie czynności 
policji. 

l!>. Posterunki stałe policji znajdują się w gminach, mniejszych m ia
. stach oraz większych skupieniach ludności. 

16. Stałe posterunki w gminach znajdują s ię w miejscu siedzib urzę 
dów gminnych. 

17. Posterunki stałe policji lIa stacjach kolei państwowych oraz 
w przystaniach (la drogach wodnych w sprawach administracji, zaopatrze
nia, uzupełnień i wyszkolenia, jak również w zakresie .nadzoru nad czyn
nościami wykonawczemi w stosunku do władz tl\inisterstwa Kolei Państwo~ 
wych i władz państwowych, regulujących ruch na drogach wodnych, podle
gają władzy odnośnych komisariatów policji na kolejach lub drogach 
wodnych. 

Warszaw!!!, d. 4 grudnia 1919 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
S. W ojciecltowski 

/ 509. 

ROZPORZf\DZENIE 

Ministra Skarbu w przedmiocie przedłużenia terminu obowiązkowej 
dostawy monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nie
przerobionym, . na --zasadzie ustawy z dnia 7·go listopada 1919 r. 

(Dziennik Ustaw N!! 84 poz. 463). 

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 7-go listopada 1919 r. o przymuso
wym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nie
przerobionym (Dziennik Ustaw N!! 84 poz. 463), przedłuża się wyznaczony 
rozporządzeniem z dnia 12-go listopada 1919 r. (Dziennik Ustaw N!! 87 
poz. 476) termin obowiązkowej dostawy złota i srebra, podlegających przy
musowemu wykupowi, do dnia 31-go grudnia 1919 roku. 

Warszawa, dnia 11-go grudnia 1919 roku. 

Minister Skarbu: 
Bililiski 


