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257. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolite; 

z dnia 6 marca 1928 r. 

o Policji Państwowej. 
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy 

z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mo
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postana
wiam CQ następuje: 

TYTUŁ I. 
Organizacja Policji Państwowej. 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne. 

Art. 1. Polk:ja Państwowa jest j-ednolitym, zor
ganizowanym na wzór wojskowy korpusem, prze
znaczonym do utrzy mania bezpieczellstwa. spokoju 
l porządku publicznego. 

W zakresie dochodzenia i ścigania przestępstw 
organa Policji Państwowej są organami wykonaw
czerni ,władz sądowych i prokuratorskich stodOwnie 
do obowiązujących ustaw postępowania karnego 
i przepisów szczególnych. . 

Art. 2. Nazwa "Policia" przysługuje wyłącznie 
Policji Państwowe;' zorganizowanej na podstawie 
niniej szego rozporządzenia; oraz osobom w jej skład 
wchodzącym. 

Art. 3. Policia Państwowa podlega: 

aj w zakresie wyk'onywania funkcyj określonych 
wart. 1, ust. 1 władzom administracji ogólnej; 

bl w sprawach organizacji i administracji we
wnętrznej, a w szczególności uzupełnienia, wyszko .. 
lenia, zaopatrzenia, uzbrojenia, dyscypliny, kóntrolł 

. służbowej i technicznego wykonywania służby oraz 
przy~otowania do zadań, przewidzianych w art. art. 
~7 i 28 - swoim policyjnym przełożonym; 

- w obu kierunkach zaś Ministrowi Spraw We-. 
wnętrznych. 

• 
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Ilekroć nnue' sze rozporzą dzenie mówi o wła
dzach administracji ogólnej, należy rozumieć oprócz 
państwowych władz administracji ogólnej również 
i te organa komunalne w m:astach, stanowiących 
osobne powiaty miejskie, które sprawują funkcje 
władz administracji ogólnej w zakresie bezpieczeń
stwa, spokoju i porządku publicznego. 

Art. 4. W sprawach organizacji i administracji 
wewnętrznej Policji Pat'lstwowej (art. 3 pkt. bl wła
dze administracji ogólnej mają prawo żądać od prze
łożonych policyjnych policji wyjaśnień i sprawozdań 
oraz usunięcia zauważonych niedomagań. 

W zakresie dochodzenia i ści~ania przestępstw 
prawo żądania wyjaśnień i sprawozdań oraz usunię
cia niedomagań służy władzom sądowym i prokura
torskim. 

Przełożeni policyjni o ile nie mogą we własnym 
zakresie uczvnić zadość żądaniom władzy admini
stracj i o~ólnel. sądowe j lub prokura torskiei, przed
kładają sprawę do decyzji wyższemu przełożon~mu 
policyjnemu. 

Art. 5. Funkcje wykonawcze w zakreSJie bez
pieczeństwa i spokoju publicznego Policja Państwo
wa spełnia bezpośrednio, zaś w sprawach porządku 
publicznego przez wspieranie, względnie w wypad
kach uregulowanych osobnemi przepisami, przez 
nadzorowanie organów państwowych i samorządo
wych lub innych organów, które są albo będą powo
łane do wylwnyv .. ania przepisów regulujących spra
wy porządku publicznego. 

Współdziałanie Policji Państwowej w sprawach 
porządku publicznego określa wojewoda stosownie 
do warunków miejscowych. 

Art. 6. Pobieranie i ściągani-e danin, grzywlen, 
opłat, kar pieniężnych i kosztów sądowych i admini
stracyjnych oraz doręczanie wezwań i innych pism 
sądo1.vych i administracyj nych nie może być poru
czane organom Policji Państwowe i z wyjątkiem wy
padków, w których organa te na podstawie obowią
zujących przepisów są uprawnione do nakładania 
doraźnych kar administracyjnych. 

M.inister Spra VI Wev~'1lętrznych może w\! i ątkowo 
zgodzić się na \vykonywanie przez Policję Państwo
wą pomocniczych czynnf)śd wykonawczych w zakre
ale administracji paf.slwowej i samorządowej, 
w szczególnosci doręczania wezwań, Q ile czynności 
te dadzą się wykonać przy sposobności pełnienia 
właściwych zadań polkji. 

Art. 7. Władze sądowe i prO'kuratorskie, zarów
no cy:viIne jak i wojskowe, mają prawo wydawania 
poleceń Policji Państwowej w zakresie przewidzia
nym wart. 1 ust. 2 niniejsze~o rozporządzenia, lub 
dla usunięcia oporu i ochrony czynności urzędowych. 

O ile pelecenie wydane przez władze sądowe 
lub prokuratorskie uniemożliwia wykonanie zarzą
dzenia wydane~e przez władze administracji oQólnej, 
decyzia, które z tych poleceń ma być najpierw wy
konane, należy do władzy a.dministracji ogó\'nej 
Z tern jednak, że sędziowskie i prokuratorskie pole
cenia aresztowania, rewizji, zabezpieczenia śladów 

przestępstwa przed zatarciem, usunięcia oporu przy 
czynnościach urzędowych oraz, jeśli prokurator 
w poszczególnym wypadku tak zleci. do<:hedzen:ia 
w sprawie osoby aresztowanei,-mają zawsze pierw
szeństwo przed innemi poleceniami. 

Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw 
Woiskowych wydadzą w porozumieniu z Ministrem 
Spraw \YI ewnętrznych szczegółowe instrukcje' w spra
wie stosunku Policji Państwowej do władz sądowych 
i prokuratorskich i czynności dochodzenia prze
stępstw. 

Art. 8. Władze i organa inne, niż sądowe i pTO
kuratorskie, upoważnione przez specj alne usta wy 
i rozporządzenia do prowadzenia dochodzeń kar
nych i ścigania przestępców, komuni'kują się w tym 
zakresie z Poiicją Patlstwową bezpośrednio. 

Art. 9. Wszystkie właclze, urzędy i OTgana pań
stwowe i samorządowe, poza wymienionemi wart. 
art. 7 i 8, zwracają się de Policji Państwowej w jej 
zakresie dzialania za pośrednictwem władzy admi
nislracji ogólnej, wyjąwszy wypadki, w których 
zwłoka zagraża niebezpieczeństwem; w wypadkach 
tych winny one jednak zawiadomić równocześnie 
właściwą władzę administracii o~ólnej. 

Sposób wzaiemnego pmozunllewarua się policji 
i whdz woiskowych fz wyiCltkiem wojs \{ owych władz 
sądowych i prokuratorskich - art. 7) w zakresie 
spraw przewidzianycb wart. art. 27 i 28 niniejszego 
rozporządzenia, będzie ustalony instrukcją Mini
strów: Spraw Wojskowych i Spraw WeW1łętrznych, 

Art. 10. Władze administracji ogólnej oraz są
dowe i prokuratorskie ponoszą wyłączną edpowie
dzialność za treść poleceń wydawanych Policji Pań
stwowej. 

Organa Policji Państwowej są obowiązane wy
konać otrzymane polecenia, nie wchodząc w ich oce
nę, nlO~ą jednak żądać wydania lub potwierdzenia 
polecenia na piśmie. Żądanie to nie wstrzymuje obo
wiązku wykonania polecenia. 

Art. 11. Władze wymienione w ari. 10 kierują 
swoje polecenia z reguły do właściwych najniższych 
jednostek organizacyjnych Policji PaństwCłwej; do 
wyższych jednestek organizacyjnych - wówczas, 
gdy tego , ... ")'maga interes służby, zaś do poszczegól
nych oficerów lub szere~owych Policii Państwowej -~ 
tylko wówczas, gdy zwłoka zagraża ni~ezpieczeń-
stwem. o 

.Jeżeli szczef!ólna właściwość lub waga poleconej 
czynności tego wymagają, prokurator łub sędzia 
śledczy porozumie się z właściwym przełożonym po
licyjnym co do wykonania jej przez ozna<:zonego ofi
cera względnie szeregowego Policji Państwowej. 

Władze wymienione wart. 10 mogą wydawać 
polecenia tylko tym organom policyjnym (jednost
kom organizacyjnym, względnie poszczególnym ofi. 
cerom i szeregowym Policji Państwowej). które są 
w zależnoki od nich przy pełnieniu obowiązków 
służbowych bądź stale w myśl przepisów organiza
cyinych dla Policji Państwowej, bądź czasowo na 
podstawie szczególnego zarządzenia. 

, 
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Art. 12. Każdy j{!st obowlązany na żądanie or
ganów Policji Państwowej w slui.bie udzielać im 
w miarę możności doraźnej pomocy. a w szcze~ól
ności tikże pomocy potrzebnej do pokonania czynne
go oporu. Obowiązek Łen ciąży przedewszystkiem na 
wiadza<:h organach państwowych i samorządo
wych. 

Art. 13. Koszta utrzymania Policji Państwow{!J 
ponosi Skarb Państwa. Gminy obowiązane są na żą
danie władzy administracji ogólnej dostarczać za 
opłatą lokali. potrzebnych na p<lmieszczenie poste
runków, koszar i biur policyjnych. 

Wysokość tych opłat ustala Minister Spraw We
wnętrznych w p<lrozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Koszta wynikające z obowiązków Policji Pań
stwowej, określonych wart. art. 7, 8 i 9. obciążają 
budżet Policji Państwowej o tyle, o ile chodzi o pier
wsze dostarczenie osób względnie dowodów rzeczo
wych do najbliższej właściwej władzy. 

Art. 14. Policja PaństwO'wa j{!lSt uprawniona 
przy wykonywaniu swych zadań (określonych wart. 
l) do Btosowania niezbędnych środków przymuso
wych, a w s.zczeg6lności do użycia siły fizycznej. 

Art. 15. Oficerowie i S Z{!I'egowi P. P. podczas 
pełnienia służby mają p'rawo użycia broni w wypad
kach. określonych rozporzadzeniem Prezydenta Rze
czypospolitei z dnia 14 lutego 1928 r. o użyciu broni 
przez or1ana bezoieczeństwa publirznego i ochrony 
granic (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 243). 

R o z d z i a ł II. 

Podział terytorjalny. 

Art. 16. Organizacja Policji Państwowej pod 
wzr1edem terytorjalnym pTzystosowana jest do ad
ministracyjnego podziału Państwa na województwa 
i powiaŁy. 

Zmiany w tym podziale powodują tern samem 
odpowiednie zmiany w podziale terytorjalnym dla 
celów Policji Państwowej. 

Art. 17. Każde województwo tworzy okrąg wo
jewódzki, a każdy powiat administracyjny - obwód 
powiatowy Policji Państwowej. 

W skład obwodów powiatowych wchodzą po
sterunki. obeimujące jedną lub kilka gmin. albo czę~ć 
gminy oraz komisariaty, obejmujące większe miasta 
lub ich dzielnice. 

W miastach wydzielonych z powiatów pod 
względem administracji paI'istwowej Policja Pań
stwowa sUmowi obwody lub olrrę-jj w zależności od 
ustroju władz administracji ogólnej. 

JVlinistęr Spraw Wewnętrznych moźe w drodze 
rozporządzenia wprowadzić wyjątki od powyższej 
zasady ze względu na warunki miejscowe. 

Szczegóły organizacji Policji Państwowej w tyen 
miastach ustalą rozporządzenia Ministra Spraw We
wnętrznych, 

Art. 18. W razie potrzeby Minister Spraw We
wnętrznych w ramach etatu os-obowego Policji Pań
stwowej, przewidzianego corocznie . w budżecie Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, może tworzyć od
działy policji. przeznaczone do specjalnych zadań 
służby bezpieczeństwa, których organizację we
wnętrzną i sposób użycia określą wydane przez niego 
przepisy. 

Powyższe postanowienie nie uwłacza przepiso
wi pkt. 11 art. 4 usta Vlcy z dnia 11 czerwca t 924 r. 
O zakresie działania Ministra Kolei L:elaznvch i o or
ganizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. ·P. Nr. 57. 
poz. 580). 

Art. 19. Etaty osobowe okręgów wojoewódzkidi 
ł obwodów powiatowych oraz komend woiewódzkicn 
i powiatowych ustala Minister Spraw We\\rnętrznycll 
w ramach ogólnego etatu Policji Państwowej. 

Podział etę.tów na posterunki i komisarjaty prze
prowadza wojewoda na podstawie wniosku komen
danta wojewódzkiego. 

Art. 20. O tworzemu, kasowaniu i rOizIokowa .. 
niu komisariatów oraz oddziałów przeznaczonycn 
do specjalnych zadań. tudzież o stanach liczebnych 
tych ostatnich decyduje Minister Spraw Wewnętrz
nych. 

O tworzeniu i rQ;zIokowaniu w tym samym rejo
nie posterunków decyduje wojewoda na podstawie 
wniosku komendanta wojewódzkiego. 

O kasowaniu i zmianle rejon6w posterunków 
decyduje Minister Spraw Wewnętrznych w porOiZU
mieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, 

Art. 21. O czaBowem wzmocnieniu policji j{!d~ 
nego województwa s'iłami innego województwa de-
cyduje Minister Spraw Wewnętrznych. , 

O czasowem wzmocnieniu policji jedne~o obwo
du powiatowego s i ł a mi innc ,!o w obrębie teQO same~o 
województwa decyduje wojewoda po wysłuchaniu 
opinji komendanta wojewódzkiego. 

R o z d z i a ł III. 

Przełożeni policyjni. 

Art. 22. Przelożonymi policyjnymi .są: 
Minister Spraw W'ewnętrznych w stosunku do 

Komendanta Głównego i wszystkkh oficerów i sze
regowych P. P . w Państwie; 

Komendant Głóv.rny P. P. - w stosunku do 
wszystlrtch oficerów i szerego\,vych P . P. w Pań
stwie; 

Komendant wojewódzki P. P. - w stosunku do 
wszystkich oficerów i szeregowych P. P. na terenie 
województwa; 

Komendant powiatowy P. P. ~ w stosunku do 
wszystkich oficerów i szeregowych P. P. na terenie 
powiatu; 

Wszyscy inni oficerowie lub szeregowi P. P. -
w stosunku do podporządkowanych ilU służbowo ofi. 
cerów i szeregowych p, P. 
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Art. 23. Komendant Główny P . P. podlega bel:
pośrednio Ministrowi Spraw \X\,wnęŁrznycn. 

Komendant Glówny P. P kieruje wz glę dnie za
rządza z ramlj~nia Minisln sprawami przewidziane
roi w p. bl art. 3 niniejszego rozporządzenia. 

Art. 24. Komendanci woiewódzcy P. P. zarzą
dzają sprawami wymienionemJ w p. b) art. 3 niniej
Sle~o ro z porządzenia w zakresie ustalonym przez lo 

t jf')7.pOrZad lE:·r:le , v.-zrlędnie w zakresie poru~z~nym 
przez Komendanta Głównego P. P i sprawują nadzór 

. nad utrzymaniem sprawności policji w podległych 
, im okręgach. 

Ponadto komendanci wojewódzcy P . P.wyko
orlUią polecenia "VIojewodów w zakresie przewidzia

_nym. w p. al art. 3 niniejszego rozporządzenia. 

Art. 25. Do zadań komendantów po ..... iatowych 
" P. P. należy: 
, al spebianie funkcyj wykonawczych należących 
; 00 obowiązków P. P. w myśl postanowień n.iluejsze
.. ,:,go rozporządzenia, 

hl wykonywanie funkcyj, wymienionych w p . h) 
' art. 3 ninici szego rozporządzenia w zakres ie us ta !o
I nym przez to rozporządzenie wzg.'ędnie poruczonym 
liro przez komendantów wojewódzkich. ' ! , 

' h" ) , li(, ' 
Art. 26. Or~anem pracy Komendanh Główne

,~o P. P . jest Komenda Główna Policji Państwowej, 
, ,komendanta wOJewódzkiego - Komenda Woiewódz

,ka Policji Państwowej, komendanta powiatowego -
(Komenda Powiatowa Policji Państwowej. 
. Szczegółowe przepisy o organizacji komend oraz 
(jednostek wykonawczych Policji Państwowej wyda 
iMinister Spraw Wewnętrznych. 

R o z d z i a ł IV. 

.współdziałanie Policji Państwowej w sprawach 
~ obrony Państwa. 

Art. '11. Zakres w.spółdziałarua i czynności 
~przygotowawczych Policji Państwowej w sprawach 
lobrony Państwa ureguluje l\'inister Spraw Wew-

Inętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw \\ioj
skowych, o ile zaś chodzi o stronę finansową-i z Mi

!nistrem Skarbu, w drodze rozporządzenia. 
: Ministrowi Spraw Woiskowych na obszarze ca
\łego Państwa a dowódcom okręgów korpusów na ob
' uarze ich okręgów przysfuguie prawo kontroli przy- .' 
;,gotowań P. P. w zakresie, przewidzianym w niniej- '~ 
fuym artykule. 
l Sposób wykonywania tej kontroli określi in
r'trukcia J'vlinisLra Spraw Wewnętrznych, wydana 
)W porozumieniu z .Ministrem Spraw Wojskowych .. '. 

, Art. 28. W razie częściowei lub całkowitej mo-
.. {bilizacji albo w innych wypadkach, w których ze 

\ względu na interes obrony Państwa Rada j'\.1inistrów 
[uzna to za konieczne, Policja Państwowa z chwilą 
'ogtos7~nia mobilizacji względnie od dnia, wskaza
~i() u~.ll\~~ł,\ ~.ady Ministrów, staje si~ z mocy ' sa-

mego prawa częś.::ią sil zbrojnych Państwa i wchodzi 
w ich skład, jako .wojskowy korpus słuźby bezpie
czeristwa. 

Art. 29. Włączenie Policji Pańsbvowejw skład 
sił zbroinych (art. 281 nie narusza obowiązków Pa. 
licji Państwowej w zakre;;.ie b~zpieczeństwa, 5?oka. 
ju i porządku pub licznego, wynikających z przepi. 
sów rozdziału I niniejszego tytułu. 

Art. 30. Rozporządzenl-e Ministrów: Spraw 
Woiskow'Y'::h i Spra w W~wnętrznych OKreśli bliżej 
s-posób wcielenia Policji Państwowej do sił zbrojnych, 
u:;; ta li, i~kie przepisy i regu laminy ma ją być do niej 
zastosowane, oraz ustali stosunek Policii PansŁwo
wej na czas jej wcieie nia do sił zbrojnych - (art. 
28) do władz administracji ogólnej . Stosunek Policji 
Państwowej na czas wcielenia d" sił zbroinvch -
do władz sądowych i prokurałors~.ich okreśii roz
porządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, SpraW 
Wojskowych i Spraw Wewnętrznyc~. 

Art. 31. Oficerom i szeregowym P. P., jak dł!! .. 
go pozosta ją w kor;msie Polic ji Państwowej, nada ia 
się na czas wcielenia do sił zbrojnych stopnie woj
sk owe ró\\rnorzęd.ne do stopni posiadanych w Po .. 
licji Państwo .... ·e; . 

Rozporządzenie Ministra Spraw WewnęŁrznych 
w poroziilllieniu z l'-'\inistr\!m Spraw Woiskowych' 
okresli, jakie stopnie wojskowe odpowiadają \'II tym 
wypadku poszczególnym stopniom policyjnym. 

Nadane w tym trybie oficerskie sŁopnie wojsko
we mają być uważane jako stopnie oficerów czasu 
wojny. 

Oficerowie P. P., posiadający stopnie oficerów 
rezerwy wyższe od tych, któreby im przysługiwały 
w mysi postanow i eń ust. 1 i 2 niniejsze!!o artykułu, 
otrzymują na czas wcielenia Policji Państwowej do 
sił zbrojnych stopień posiadany w woisku . 

Sposób nadania i utraty .stopni wOlSko'wych na 
czas wcielenia do sił ~brolnych określi rozporządze
nie Mini6tra Spraw Woiskowych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw WewnęLrznych. 

TYTUŁ n. 
Uzupełnienie i wyszkolenie Policji Państwowej. 

Rozdział I. 

Uzupełnienie. 

Art. 32. Funkcionarjl1iSze Polkji PańS1woweł 
drie!ą .się na oficerów i szeregowych Policji Państ 110-

wej. 
Oficerami Policji Pań.stwowej w porządku stop-

ni są: 
Generalny Inspektor P. P. 
Nadinspektor P. P. 
In.spektor P P. 
P 0d:nspektor P. P. 
Nadkom.icsarz P. P. 
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Komisarz P. P. 
Podkomi.san P. P. 
AspiraD't P. P. 
Szeregowymi Policl Pa6stwowej ... porządku 

tłopru !>Ą: 
St8lrSZY przodownik P. P. 
Prwdownjk P. P. 
Starszy po.sterunkowy P. P. 
Posterunkowy p, P. 
Stanowiska komendantów posterunków będ~ 

oMadzone przez sL pn.odowruKów lub przodowni
ków. 8 w ra·zje .spe-c~lnych wym-ogów ółużby - przez 
oficerów P. P. Kierownikami w.szyslkkh innych j.ed
:no.stek P. P. będą z reguły oficerowie P. P. 

Art. 33. Głównego Komendanta P: P. mianuje 
Prezydent Rzeczypospolite; na wniosek Rady J\lioi
strów, przedstawiony jej przez Mini.stra Spraw' We
wnętrz.nych, bądź z pośród członków kOTpusu P P., 
bąd:t l pOza' tego ko'I"pu.su. W tym o.slanim wypadku 
przepió)' art. art. 40 i 42 niniejszego rozporządzenia 
nie mają zaót o.sowaw. 

Art. 34. Korpus Policji Pańsłwowe-j \!ZUpełnla 
aię j.a k następuje: 

Oficerowie: 
a) drogą awansowanla 6t. przodowników P. P.; 
b) drogą przyjmowania kandydatów, którzy 

uczynili zadość powszechnemu obowiąz:kowi woisko
",:emu - z zastrZJeŻen.iem pi-envszeń.slwa dla ofice
rów r~z.~rwy. 

SzeregoWi: 
. . aj clro·gą przyjmow.ania zgłaszających 6ię do 
6łuzhy w PoHcii Państwowej .sz-ere~owych reZfrrwy, 
którzy odbyH czynną 6łużbę w wo:.skuj 

hl 'wraz1e hralm odp,owlednich kandydatów, 
wymienionych w p. aj - drogą przyjmowania innych 
kahdyda tów z pośród o\Sób, które uczyniły zadość 
powszechnemu obowiąz.kowi wojskowemu. 

. Art. 35. Kandydaci na szere~owych Policj Pań-
stwowei winni posiadać 1'Iasiępujące warunki: 

1) obywatelstwo polskie, 
2) ni-eskarite1ną przeszłość, 
3) w iek od 21 do 35 lat, 
4) odpowiednie uzdolni·enle fizyczne l umy

słowe, 
5) zdolność do działań prawnych, 

. 6) biegłą zna.joomość języka polskie·g'o . w 6łowie 
, piśmie, 

7) wykształcenie ogólne w zakresie co najmniej 
4 klas szkoły powszechnej . 

Po.stanowien~a p. 3 nie mają zastosowania do 
szeregowych, przechodzących bezpośrednio ze służ
by zawodowej w wojaku do 6łużby w Polic}i Pań
stwowej. 

Art. 36. Kandydaci na oficerów P. P. oprócz 
warunków wymienionych wart. 35 wi.nn:i posiadać 
wykształcenie średnie, ogólno-kształcące lub zawo
dowe, zakończone przepisanemi egzaminami. 

Kandydaci. którzy zaimowali stanowiska w Po. 
ticji, administracji ogólnej lub _ądownictwle, mo~ą być 
przyjmowani i po przekroczeniu 35 roku .życia. 

----~--------------------~-

l\1.in:Ster Spraw W(>Wnętrznych może w "'ryiątko
wych wypadkach przyjąć także innych kandydatów, 
którzy przekroczyli powyższą ~ran1cę wieku. 

Postanowieni-e u.sL 1 niniejszego artykułu - O ile 
chodzi o wymogi wykształcenia - nie ma za6toso
wania do s1. przodowników P. P., zyskujących w dro
clu~ a waMU stopień of:i<:erski w uznaniu wybitnych 
.zasług i zdolności. 

Art. 37. Nie mogą być przyjęte do Policji Pań. 
6twOWe1 o;-.oby, prze<:i\\--ko którym toczy się po<stę
pawanie kamo-sądowe o przestępstwo ści~an-e 
z urzędu lub postęp-owar>je upadiosciowe albo też ~ 
stępowanie o ubezwłasnowolnienie. 

Przyjęcie do PoLicji Pańt5twowej kandyda1ów~ 
dalooych ze służby pańs.twowej lub karanych .sądow .. 
nie. wyma~a zezwolenia Min:i;stra Spraw Wewnętrz.
nych, mimo lhstal)jia njezdolnoścl do zaimowania sla .. 
nowis~ w służb i e pap~~twowe1 w myśl u5taw karnych. 
Ograniczenie t-o nie ma zastosowania do o.sób kara .. 
nych za wykroczerua. 

Osoby karane za przestęp.stwa z chęci zysku nie • 
mogą być przyjmowane do Policji Państwowej. ' 

Art. 38. Zezwolen~e Ministra Spraw Wewnętrz.. 
nych wymagane łest w wypadkach, w których mał
żonkowie, krewni wstępni i zstępni z urodzenia lub 
przysposobienia, krewni w linji bocznej do trzecie
go oraz powinowaci do dru~ieg,o stopnia włącznie ma
ją być funkC'jonariusz.ami tego samego urzędu , do k te).; 

rego na ieżą czynności I!asowe , za ·rząd i dysponowa
nie materiałami gospoclarczemi albo prowadzenie ra
chunl.;owości lub Kontroli, wzj!lędnie mają pozosta
wać do siebie w stosunku bezpośredni.ego przełożo
nego i podwładnego w służbie. .. 

Art. 39. Przyjęcie na służbę w charakterze 6;ze
re~owe~o P. P. uzalcżnia się od zobowiązania się 
kandydata do czteroletniej służby w Policji Państwo
wej. 

Art. 40. Przyjęcie do służby w PoHcH Pa~....stwo
wei w .stopniu oficera nasteouJ.e w drodze mianowa
nia przez Mini.stra Spraw \'Vewnętrznych, w 6topniu 
szeregowego w drooze mianowania przez Główne
~o Komendanta P . P . lub z jego upoważnien;la przez 
komendantów wojewódzkich, 

Oficerc ",ie P P . rozpo<:zynająsłużbę w stopniu 
aspiranta z wyjątkiem kandydatów z akademickiem 
wvksztakeni€m pra\vniczem. zakończonem przep·isa
nemi egpminami, którzy rozpoczynają służbę w'Stop
niu podkomisarza. 

Oficerowie przechodzący do Policii Państwowej 
bezpośrednio z zawod.(Jwe·j służby w wo;t'ku nie mo
~ą być przyjmowani do shiżhy w Policii Państwowej 
w stopniach ni:i'.8zych, niż odpowiada iąceposiadanvm 
w wois ku. Do czasu wyi ś c ia rozporządlJen.ia. o kt6-
rem mowa w ust 2 art. 31 niniejszego rozporządze. 
nia, wzaJemny stosunek stupni woiskówych i policyj
nych okre~la się na podstawie u5ta\V'Y o uposażeniu. 

Szeregovvi P. P. rozpoczynaią służhę w stop
niu po.sterunkowe~o z wyią t kiem podoficerów Ź1I n
darmerji woi6kowei, których Komendant · Główny 
P. P. mofe przyjm_o wać w stopniach . wyfszycb. 
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Art. 41. W wyjątkowych wypa,dkach może na
stąpk mianowanie kandydata na oficera P. P. w stop
niU wyższym niż to przewiduje poprredni artykuł. 
Właściwemi do przyjęcia na służbę są w tych wy
p.adka~h władze wymien,ione w art. 73 ust. 2 i 3. 

Rozdział II. 

Wyszkolenie Policji PaństwoweJ. 

. Art. 42. Wszyscy of:kerowie i sz~re~owi P. P. 
muszą przejść kura wyszkolenia zawodowego. 

Art. 43. Wyszkolenie pol!qlne odbywa się: 
il) w ukołach ofi.c~skkh P. P. 
2) w szkołach dla sreregowych P. P. 
3) w sz.koła-ch ł na kursa>ch spe-cjalnych. 

Art. 44. Organizac;ę i programy szkół poticyjl
nych określi M.inilSter Spraw W ewn~trznych. Pro-

• gram w żakresie wyszkolenia wojskowego ustali Mi
. niSter Spraw Wewnętrznych w porozumientiu 
z Ministrem Spraw Wojskowych. 

Dla pogłębiem wyszkolenia woiskowego korpu
lU P. P. t.linilSter Spraw Wojskowych na wniosek Mi
nistra Spraw Wewnętrznych wyznaczy do dyspozy:' 
cji tego ostaln:iego rzec·zoz.nawców i instruktorów 
woj6kowych z pośród oficerów woj.ska': 

W tym samym celu oficerowie P. P. mogą być 
przydzielani na pewien czas do jednostek wojsko
wych. Spooób i warunki odbywania tej praktyki 
określi iThstrukcj,a Ministra Spraw Wojskowych w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

TYTUŁ III. 

Stosunek służbowy. 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne. 

Art. 45. Stosunek służby w Poli,oti Pań.sŁwowe'j 
ma charakter publiczno-prawny; mo,że być zamie
niony, -zawieszony lub rozwiązany wyłącznie przy 
zasto50waniu przepisów prawa pub Hc z.ne·go , a 
W slZczególności postanowień niniejszego roiporzą--
dzenia, 

Art. 4' .. Stosunek , służbowy oficerów i !Szere
gowych P. P. zawiązuje się z chwillą doręczenia pi
ama nominacyjnego. 

Art. 47. Objęcie służby następuie w dniu wy
maczonym przez władzę mianującą w piśmie Domina-
~jilem. . 

Przyjęły do słu.tby winien zgłosić się do przeło
tonego policyjnego wymienione~o w piśmie, nomina
CJ'jnem, który Irl.wie:rdza objęcie służby na piśmie, 

odbierając zarazem od przyjętegopm:ysięgę w . .,. 
stępującem brzmieniu: 

"Przysięgam Panu &~u WSzec'hmogącemu na 
powierzonem mi stanowi.sku pofytek Państwa Pol~ 
6okiego oraz dobro publiczne mieć za'W8Zle przed oczy" 
ma, władzy zwierzclmiei Pań.s1wa Polskie'go wUeJ'lliOol 
ści dochować, obowiązki s'Woje 8pełn.iaĆ gorliwie i su .. 
miennie, rozkazy i polecenia swych władz wykony .. 
wać dokładnie, tajem.!u.cy urzędOWe1 dochować, prze .. 
pisów prawa .strzec pilnie, WIS'zystkich obywateli 
kraju w r6wnem mając zacllowa.ni:u. Tak mi pam. 
Boże dopomóż". 

Art. 48. W razie niezgł,oszooda .tę 'W o~()oo 
Dym czasie przyjęcie do .łużby (tl-ominacja) trad 
ważność, o ile przyjęty w ciągu dni piętnastu, licząo 
od dnia dwęczenia nomin.a.c)i.. me Ul'5prawiedld.wł 
'ZWłoki. 

Art. 49. Czas !Służby liczy .ę od dnia !VJe'CZY. 
wirlego jej objęda (art. 47). 

W razie bezpośredniego pr:re;ścla z ~eisłużby, 
państwowei, cywilnej, jak równie:! wojskowej, czas 
służby w policji liczy się od dnia zwolnienia od po
prz,~dni.ch obowiązków służbowych. 

Art. 50. Przełoż.01la władza policyjna prowadzi 
dla każdego oHcera i .szeregowego P. P. wyka-z sta
nu służby, który jest szczegółowym opi.sem pI"Zebie .. 
gu służby. Wykaz stanu służby je6t UJrzędowem 
stwierdzeniem okoliczności mających wpływ na wy
miar uposażenia, pensji emerytalnej, oraz zaopatrze
nia wdowie-go lub sierocego. 

Wzór wykazu stanu służby, jako te:! szcze-góło- _ 
we przepi.sy co do tego prowadzenia, ustali rozpo
rządzen1e .Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Art. 51. StatiSzeństwo służbowe oficerów i sre
redowy' ch P. P. równecfo stopnia ustala się na pod-

o 5 • C 
stawie czasu służby w tym samym st01"114U. za.s 
służby w po.szczególnymsŁopniu liczy się od dnia 
mianowania na ten stopień. 

Przy równym ·czasie służby w danym sŁopmu 
bierze .się celem ustalema staTszeń8twa służboweg:o 
kolejno pod uwagę: 

1) cz,as służby w bezpo,śr~·dn!i.o mt.szym stopniu, 

2) cza.s innej służby pań5'twowej (cywilne; lub 
wojskowej), względnie czas innej służby publicznej 
lub pra .. y zawodow.ej, zaLicZ8,lne; do wysługi emery
talnej, 

3) stars,zeństwo wieku. 

Okresów czasu, których nie liczy 6'ię przy posu
waniu do wyższych szczebli w grupach uposażenio- . 
wych,' nie uwzględnia się przy oblkzaniu staI\SlZetł-
siwa. -

Art. 52. Komenda. Główna P. P. d1a wszy.stki,eh 
ofi(erów P. P., oraz szeT'egowych P. P., będących na 
je; etacie; a komendy wojewódzkie P. P.dla pozo. 

;"" i: 
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etałych szeregowych P. P. prowadzą listy m1'8zeń
~wa słcitbow-e-go 0$0000 dla oka~dego stopnia. 

LiBty te nal~ży corocznie zamykać według 6ta.. 
nu z dnia 31 grudnia i udzielać do przeirZienia za
interesowanym, którzy mogą w ciągu dni piętnastu 
po prz~z.eniu listy zwrócić się w drodze służbowej 
(I sp1"()6towame. 

Art. 53. Wszyscy ofkerowie { S7Jeregowi P. P. 
podlegają C<>rOCzme kwalifikaąi. 

W . tym celu właściwi przeł<lżeni p<llicy;m p<ld.
Cłają kwaJlifika,cji p<ldl~głych im oficerów i szerego
wych P. P. w porozumieniu z właściwą władzą admi. 
nistrac;.i ogólnej, przyczem ocena kwalifikacyjna wi>i~ 
tywana jest do H.st. O ile ogólna roczna kwalifika
cja j«t uj.emna (niooootateczna), należy ją z urzędu 
podać do wiadomości ofk-era lub .szereg!)wego P. P. 

Wzór List kwalifikacyjnych, kompetencję do kwa
llHkowamA, $posób kwalifikowania i sposób porozu
miewania się z władzami cvdrni.rŃstracji ogólnej thStaU 
I'ozporządzeme .M.lni.rlra. Spraw Wewnę4".znych. 

Rozdział II. 

ObowiązkL 

Art. 54. Ouc-er6w i szereg'owych P. P. obowią
zuje ",riemość wobec Rzeczypospolitej, posłuszeństwo 
wobec przełożonych, poszanowanie prawa, godiwość, 
sumienność i bezstronność w wykonywaniu obo
wiązków. 

Art. ss. Oficierowi-e i .szere!!ow1 P. P. obowiąza
ni są zachować w tajemnicy wszystkie sprawy, o któ
rych powzię!1 wiadomość dzięki swemu stanowisku 
służbowemu lub dowiedzieli się przy wykonywaniu 
swych obowiązków służbowych bezpośrednio lub po
średnio, o ile sprawy takie uznar..o za poufne, lub 
gdy utrzymania ich w tajemnicy wymaga dobro pu
bliczne albo inne względy służbowe. 

Zaohowanie tajemnicy obowiązuje wobec każ
dego, komu oficerowie i szeregowi P. P. nie są obo
wiązani donosić G tych sprawach służbowo. Obowią
zek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie 
służby czynn-ej, }ako tez po przejśdu w stan ni e czyn
ny i na emeryturę oraz po rozwiązaniu stosunku 
służbowego z jakiegokolwiek powodu. 

Od obowiązku zachowania tajemnicy może ofi
cera lub szeregowego P. P. zwolnić jego obecna lub 
ostatnio przełQżona władza. 

Ustawa postępowania karnego określa warunki 
i tryb zwolnienia od tajemnicy w 'postępowaniu 
karnem. 

Art. 56. Ofk0r i slZe'1' egowy P. p, obowiązany 
jest donieść natychmiast policyjnej władzy przeł ożo
nej' o każ-de; przeszk odzie do pełnienia służby. Wła
dza . może _ zażądać udowodnienia tej przeszkQ·dy, 
a w przypadku choroby poddać oficera i szeregowe-
-go P. P. badani11Iekarskiemu. . 

. Jeżeli nieobecność na: służbie oficera lub szere
gowego P.P. wskutek choroby trwa dłużej niż rok, 
ma on być jednostronnem zarządzeniem władzy 
przeniesiony na emeryturę na zasadach, określonych 
w ustawie emerytalnej, a jeżeli nie nabył praw eme
rytalnych, to stosunek służbowy z nim ma być roz
wiązany z przyznaniem odprawy w wysokości trzy
miesięcznego ostatnio pohieranego uposażenia, j e
żeli przesłużył mnie; niż trzy lata w służ,b ie pań
stwowej, i sześciomiesięcznego, jeżeli przesłużył trzy 
laŁa lub więcej. . 

Art. 57. OHc-erom li s~ere,gowym P. P. ni-e wo1. 
no PTzyjmować żadnej posady ani stanowiska, ani 
też oddawać się takim zajęciom. których wykonywa
nie .stoi w sprzeczności z ohowiązkami służoowemi 
lub może wywołać uzasadnione podejrzenie o stron
niczość lub interesowność. 

Art. S8. O He oficer lub .s:rer egowy P. P. chciał. 
by przyjąć jakiekolwiek inne zajęcie uboczne, przy
noszące mu korzyści materjalne, którego wykonywa
nie nie stałoby w sprzeczności z postanowieniami po
przedniego artykułu, winien on uprz~dnio uzyskaó 
na to zezwolenie wladzy przełożonej. 

Oficer lub szeregowy P. P . obowiązany jest za
niechać takich zajęć , które władza uzna za niedo
puszczalne w myś l powyższych postanowień. 

Art. 59. O zajęciu samoodzielnem żony, oraz 
dzieci nie!elnkh, pozostających we wspó]nem gospo
darstwie domowem, winien oficer lub szeregowy P.P. 
zawiadomić przełożoną władzę policyjną, która mo
że sprzeciwić s ię wykonywaniu takiego zajęcia, o ile 
ono ko liduje z godnością munduru policyjnego albo 
z interesami służby. 

Art. 60. OHcerowie i SZ'eT'egowl P. P. nie mogl\ 
zawierać tranzakcyj gosi>odarczych z urzędami Po
licji Państwowej. 

Arł.61. Oficerom i szeregowym P. P. ni~ wol
no bez zezwolenia władzy przełożonej występowa6 
w charakterze rzeczoznawców, pozostających w związ
ku z ich zadaniami służbowemi. 

Art. 62. Szer-e·gowi P. P. mogą być .skos:rero
. wani. 

O ile szczególne stosunki słuźbowe tego nieżbęd
nie wymagają, władza przełożona może zarządzić 
ograniczenie wydalania się oficerów i szeregowych' 
P. P. z siedziby względnie rejonu służbowego. 

Oficerom P. P. i nieskoszarowanym szeregowym 
władza przełożona może dostarczyć mieszkania 
w lokalach państwowych lub przez Państwo wynaję
tych wzg lędnie administrowanych na zasadach usta
lonych wus Ławie o uposażeniu. 

W razie rozwiązania stosunku służbowego lub 
przeniesienia do innego działu zarządu państwowe
go, a także w razie przeniesienia służbowe .!1o do . in
!llej miejscowQści wymienieni lokatorzy obowiązani 
są na żądanie ostatniej władzy przełożonej opróżnić 
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otrzymąny lokal w cią~u trzech miesięcy o,d dnia 
rozwiąza nia stosunku służbowego względnie przenie
s:enia. W wypadku przeniesienia Vi stan nieczynny 
(art. 96} termin ten liczy się od dnia rozwiązania 
stosunku słu żbowe go w myśl art: 98. W razie nieza
stosowania się do wezwania w określonym terminie , 
ostatnia władza przełożona uprawniona jest do opróż
nienia lokalu przymusowo w drodze egzekucji admi
nistracyjnej. 

Art. 63. Oficerom i szeregowym P. P. wolno na
leżeć do związków i stowarzyszeń tylko za zezwo
leniem władzy przełożonej. 

Art. 64. Dla zawarcia małże~..stwa oficerowie 
f szeregowi P. P. obowiązani są otrzymać zezwolenie 
władzy przełożonej . 

. Warunki niezbędne dla otrzymania powyższe!!o 
zezwolenia bkreśli rozporządzenie .Ministra Spraw 
Wewnętrznych. 

Art. 65. Oficerowie i 5zeregcr ..... -i P . P . 6ą umun
d,nrowani z wyjątkiem tych kate~orYi. które ze wz~lę
du na charakter swej służby muszą ją pełnić w ubra

. niu cywilnem. 
Przepisy o umundurowaniu i uz,brojeniu P. P. 

wydaje ,~'inister Spraw W~wnętrznych w porozu
mieniu z l.-i.inisfrem SpTaw Wojskowych. 

Używanie umundurowania z-biiżone~o wyglą
dem do umundurowania Polkji Państwowej, jest 
wzbronione. 

Szczegółowe przepisy w celu zagwarantowania 
wyłączności umundurowania policji wyda Rada Mi
nistrów. 

Art. 66. Szczegółowe obowiązki oficerów i &z~
szegowych P. P oraz tryb postępowania służbowe.go 
określi w ramach ninie j sze~o rozporządzenia lub in
nych przepisów i:nstrukcja służbowa, wydana przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

R o z d z i a ł III. 

Prawa. 

Art. 67. Oficer i S!Zeregowy P. P. jeet urzędn1-
lOem w rozumieniu ustaw karnych. 

Art. 68. Oficea-ov.ie i szeregowi P. P ., którzy 
przesłużyli przynajmniej rok w służbie państwowej 
mają prawo do corocznego urlopu dla wypoczynku, 
amianowide: 

Oficerowie P. P .: do lat ośmiu służby państwo
wej przez cztery tygodnie, ponad osiem do szesna
stu lat pru:z pięć tygodni, ponad szesnaście lat służ
by przez sześć tygodni; 

Szere~owj P . P.: do lat trzech przez dwa tygod~ 
ni~, ponad trzy do dziesięciu lat przez trzy tygodnie, 
a pona.d dziesięć lat służby 'przez cztery tygodnie. 

Art. 69. Urlop dla wypoczynku można wstrzy
mać względnie odwolać o ile lego wymagają ważne 
.zgIędy &łui.bowe. 

Skoro jednak następnie służb. Da to pozwoli 
należy umożliwić wykorzystanie llT'lopu jeszcze 
w tym samym roku ka!endaazowym., 

W przeciwnym razie nalety to uwz;ględni4 
w miarę moź.oośd przy wymiarze url<lpU wypoczyn
kowego w roku następnym. 

Koszta po dróży spowodowane odwołaniem z ur
lopu pod!egai4 zwrotowi ze Skarbu Państwa według 
norm ustalonych dla podróży służbowych. 

Art. 70. Ofi<:erowle i &ze'l"eg.ow1. P. P. mog~ 
otrzymać udop w celu załatwienia .praw osobistych, 
r odzi nnych i majątkowych. nie przenoszĄcy iednora
zowo dni trzech; termin ten może być przedłużony 
tylko w wyjątkowych wypadkach. W razie przenie" 
sienia służbowe~o do innei miejscowości oficer lUD 
szere~owy P. P otrzymuie z urzędu urlop, czas trwa
nia i tryb udzie lania które~o określi rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Urlopy takie nie są wliciane do wymiaru urlopu 
wypoczynkowego. 

Poza!em na prośbę oficera lub BZer~wego P .P. 
może mu być udzieiony bezpłatny dłuższy urlop naj. 
wyże i do la·t dw'u : czas. trwantatego urlopu nie wli .. 
cza się.do wysługi lat. Władza może od tych warun
ków odstąpić w calosd bb w części tjl'Ko wówczas. 
gdy udzieienie dłuższego urlopu pożądane. jest z wat
nych względów pubiicznych. 

Art. 71. O urlopach oficerów i szereg.owych P. 
P. decydują poli~yin.i przełożeni, przyczem co do 
urlopów kierowników jednostek wykonawczych po
rozumiewają się z własciwą władzą administracji 
ogólnej. 

Art. 72. Ofic'erowie ooraz szeregowi P. P. awan
sują do wyższych stopni według uznania władzy, 
która bierze pod uwa~ę uzdolnienie, użyteczność 
i inne kwalifikacje służbowe oraz starszeństwo służ
bowe, jako też opinję władz administracji ogólnej . 

Awansować mo-ina tylko o jeden stopień. 

Art. 73. Na st. przodowników, przooown.ików 
ł s1. posterunkowych awansuie Komendant Główny 
lub z jego upoważnienia komendanci wojewódzcy 
P. P. 

Na stopnie oficerskie do nadinspekklra włącznie 
awansuie Minister Spraw \"\'ewnętrznych, przyczem 
awansowanie na stopień nadinspektora i inspektora 
wymaga uprzedniej zgody Prezesa Rady Ministrów. 

Nadinspektora P. P . awansuie na Generalne~o 
Inspektora P. P. Prezydent Rzeczypospolitei na 
wniosek Rady Ministrów. przedstawioDY jej przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych. . 

Art. 14. Nie mogą być awansowani oficerowie 
ł szere j!owi P . P.: 

al będący w sŁanie nieczynnym. 
bl przeciwko którym wdrożono postępowanie 

karne albo dyscyplinarne, lub Wórzy zosłali ząwie
. szeni w czynnościach służbowych. aż do czasu za- . 
kończenia tego postępowania, lub zniesienia zawie
szenia, 
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e) 'W cz.asie, którego 'nie zalicza się dG służby 
czynnej (wysługi lat). 

Art. J~ OficeTow1e i S'zer.e~O'wiP. P. m()~ą być 
awansowani po przesłużeniucn najmniej określonegO' 
poniżej czasu w danym stopniu: 

w stopniu pO'sterunkowego .- l roku 
.. sL .posterunkO'wegO' · · · · -2 lat 

" 
przodownika . · • • • · -2 " 

" 
st. p:rzodownika · • • -2 11 

" 
aspiranta. • · • • • -2 .. 
podka..tisarza • .• · - 3 .. " komisarza . . .. -3 .. .. 

od 11.3. dkomisana do inspektora włącznie - 4 
lat w każdym stapniu. 

Art. 76. Minister Spraw Wewnętrznych w sto
runku do oficerów P. P., a Komendant Główny p, P. 
w stosunku do szeregovlych P. P. mogą w paszcze-

. ~ólnych wypadkach skrócić terminy służby , określo
ne w poprzednim artykule, nie więcej jednak, jak 
o połowę, o ile przemawiają za tern wzgi~dy t",go 
l'odzaju, jak: pos-iadane studja, szczególne uzdolni,e
nie, wybitne zasługi, wyniki w służ'bie bezpieczeń
stwa 1 t. p. 

Art. 77. St. pTzodownicy P. P., rueposi-adaiący 
.wymaganego cenzusu naukowego mogą wyjątkowo 
być awansowani na aspirantów. o ile odznaczyli się 
wybitnemi zdolnośdami., położyli w służhie ~zpie
czeństwa niepospolite zasługi i przesłużyli w Policji 
Państwowej co najmniej lat siedem, z czego w stop
niu st. przodownika co najmniej lat dwa. 

Art. 78. W razie braku wolnych etatów aspi
ran tów kandydat, odpowiadający warunkom, wy
ma~anym przez niniejsze rozporządzenie moż~ być 
mianowany aspirantem z uposażeniem sL przodow
nika. Po otwoTzeniu się wolnego miejsca w etacie 
aspirantów tacy aspiranci otrzymują w porządku 
starszeństwa uposażenie aspiranta. 

Ogólna liczba a.spiranlów z uposażeniem sto 
przodownika w korpusie P. P. nie może przekr.aczać 
15% etatu aspirantów. 

Art. 79. s.zc~ególne przepi.sy, dotyczące 6po.so
bu awansowania wyda .Minister Spraw Wewnętrz
nych. 

Art. 80. OHcerowi'e i Slzereg'owi P. P., należą
cy do rezerwy armji, nie mogą być powoływani do 
ćwiczeń wojskowych. 

Art. 81. Upos.ażenie oficerów i szeregowych 
P. P. unormuj·e specjalna ustawa o uposażeniu. któ
ra uwzględni szczególne warunki służby policyjnej. 

Art. 82. Oficerom i szeregowym P. P. w wy
padkach zasługujących na uwzględnienie rocże być 
przyznana z funduszów państwowych bezprO'cento
wa zaliczka. Szcze~ólowe ' postanowienia w tym za
kresie zawarte będą w pr:zepisa-ch o uposażeciu. 

ATt. 83. Uposazenieo'Iicerów i 'szeregowych 
P. P. ul~ga zajęciu administracyjnemu, tudzież za
powiedzeniu i zajęciu sądowemu nie więcej, niż d'o 
wysokościl !5 cz'-.5cisumy uposażenia przypadają
cego do ~;rpłaty. 

Art. 84. Tytułem wyjątku od zasady podaneij 
wart. 83 U'po~a ;::E:nie oficerów i szeregowych P. P. 
uiega zapov.'lccizen.lu i zajęciu sądowemu za 'ali
m enty ,do wysokosci .2 /5 uposażenia. przyczem pozo
atal-e 3/5 woine są od wszelkich zapowiedzeń i zaj·ęć. 

Przy zbiegu zapowiedzeń za alimenty i za inne 
nalcmościluh długi l iS częśćupo-sażenia staje się 
przedmiotem stosunkowe~o podziału zarówno na ali
menty, 'jak na inne należności lub dtugl, -drugą zai 
1:5cz.ęŚć przekazui~ się -wyłącznie na zaspokoj-ellie 
samych tylko alimentów, o iIeby pieTwsza 115 część 
na nie przy zbiegu innych wierzycieli nil! wystar
czała. 

Arf. 85. Wył~cza się 'ZMfI'elnie 'z p0d zapowie
dzeń i zajęć, okre·ślonych w arLart. '83 ,i 84: 

a) należnośc i :;:a podróże słuibowe, delegacje 
(od..1;:omenderowania) i przeniesienia, 

bl zapomogi, przyznawane oficerom i szerego
wym P. P. 

Art. '86. Ustępowanie pod jakimkolwiek tytu
łem prawa do pobierania uposażenia jest wzbronio
·ne. Wszelka tJmowa przeciwna temu jest nieważna. 

Art. 87. W rari~ wdrożeonia przeciwko ofi<eeT'O
wi ltib szeregowemu P. P. postępowania k:ar-ne~o lub 
dyscyplinarnego, albo zawieszenia go w p€łnieniu 
służby nie można przed zakończeniem te~o postępo
wania lub zniesieniem zawiesz.enia posunąć ,do wyż
szego szczebla Vi grupie uposażenia. 

Art. 88. Ofioerowie i ~eg.owi P. P. ma~ą pra
wo do uposażenia em.erytalnego, a wdowy i sieroty 
po nich do zaopatrzenia wdowiego i siero<:ego, na 
zasadaoh które normuje specialna ustawa o zaopa
trzeniu emery~alnem, przyc.z.em z chV\,-jlą przyjęcia 
do służby w Policji Państwowej (art. 40) sa uważa
ni za mianowanych na stale. Oficerowi i szer~gow~
mu P . P. po ukończeniu pięciu lat faktycznej służby 
cżynnej następne lata czynn€j służby liczą się przy 
wymiarze uposażenia emerytalnego w stosunku dwa
naś cie miesięcy ' służby efektywnej za szesnaście mie
sięcy. 

Przepis ten ma również zastosowanie do ofice
rów i szere)'owych P. P ., bę d ących w służbie czyn
nej P. P. VI dniu we jśc ia w życie niniejszego rozpo
rządzenia j·ednak ty iko za lata s ł użby policyjnej, 
p,oczynając od dnia 1 listopada 1918 r , 

Art. 89. Oficer lub szeregowy P. P., 'który wsku
tek czynu karygodnego, popełnionego na jego oS0bie 
w związku ze służbą, lub nieszczęśliwego wypad ", u, 
doznane~o z powodu lub w czasie pełnienia obowiąz
ków służbowycb albo też w związku!: lc:..h pełnie .. 
niem, utracił całkowicie z,dolność do pracy za~obko
we'j, otrzymuje niezależnie od zaopatrzenia emery-

" 

;"."> ~ , '. 
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tajnego jednorazowe odszkodowanie w '\\rysokcści 
dwudziestocźlerokrotne~o pełnego uposażenia, po
branego w ostatnim miesi"cu. 

O ile oficer lub szeregowy z przyczyn wymie
nionych wyż~i utracił życie. jednorazowe odszkodv
wanie wymien~one w ust. l niniejszego artykalu, 
olr:!:ymuie pozoslala poJ nim wdowa względnie dzie
ci !lubne i upra',vnione nj~za}o?żnie od posmiertnego 
OfllZ zaopa lrzen!a em{!ryt a!!&e~o. 

Do WY!!lieni{)neóo odszKodowania ma ją zastoso
wanie las~dy. r~gul~iące wypłatę zaopatrzenia wdo
wieg;) j !oiuc,c ego. 

PosLanowienia ninicjszego artykułu nie uchylają 
przeplsów. di)ty-:!ą~ ych !peci~lnel!o wvmian.: za
O?atrze-nla emeryta!ne~o wZględnie wdowie)!o i sie
rocegv (a.rt. ul. 9. 11 - 13 usta v.' y z dnia 11 grudnia 
1923 roku o :łt-opatrzeniu emenrtalnem funkcionar
;u~zów pl!.ństwowj'ch i zawodowych 'Wojskowych 
(Dz. U. R. P. z r. 1924, Nr. 6, poz. 46). 

Art. 90. Dzied śluhne i uprawnlone tych oHce
rów i szeregowych P. P., którzy utracili życie wsku
tek czynu kary~odne~o. popełnionego na ich osnbie 
w zwiąZKU ze ,bibą, lub nieszczęśliwego wypadku, 
któremu ule~li l powedu iub w czasic pełnienia oho
wi~zk6w służbowl'ch. rnają pierwszer,stwo przy 
przyjęciu do państwowych zakładów naukowych 
i do lat osiemnastu mają być kszlałcone w tych za
kładach na koszt Skarbu Państwa. 

Wykonanie niniejszego postano'wienia określi 
rozporządzen i e Ministra Spraw Wewnęlrznych, wy
dane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i o.pieki 
Społecznej. Skarbu oraz Wyznań Religijnych i Oswie
cenia Pubiicznego. 

Art. 91. Oficerom i Bzeregowym P. P. przysłu
gują te same prawa pierwszetlstwa do otrzymania 
odpowiadaiących ich kwalifikacjom innych stano
wisk w cywilnej służbie państwowej. tudzioei sam{)
rządowej iub zakładach i instytucjach subwencjono
wanych przez Państwo, które przysłu~ują oficerom 
wzgl~dnie zawodowym podoficerom W. P. 

Przepisy dotycla,ce wykonani~ niniejszego arty
kułu ustali rozporządzenie Rady .Ministrów. 

R o z d z i a ł IV. 

Zmiany w stosunku służbowym. 

Art. 92. Przeni~sit!ni~ służbowe oficeTa lUD 
.ze-regowego P. P. do inne i roie i scowości a iho na in
ne stanow:slw służbowe może nastąpić z urzędu 
W L'lteresie służby a ibo na własną prośbę. 

Oficerów P. P . przp.no~i f.'1inister Spraw \Vew
n~trznych. szere~owych P . P. z jednel!o wojewódz
twa do inne~!o przenosi Komenda:'!! Glówny P . P.; 
IleregoW)'ch p, P w obrębie te~o samego wojewódz
twa - komendant wojewódzki P. P. 

Art. 93. W razie poŁrze-by cZa.5owef1.o użycia 
oficera lub szeregowego P. P. do slutbypoza rejo-

nem jego stał~o przydziału właśd"W'1' przełożony 
po!kYiny z?fządza oJ~omenderowanie względnie 
dele~~acię s!u'Żbową do miej sca przeznaczenia. 

Szcze~6łowe w tym zakresie pnep±Sy wyda .Mi ... 
ni.ster Spra VI W ~wnętrXJlych. 

Art. 94. Przed przeniesieniem S'zeT'e!!.<YWyd P. 
P .. którzy zajmują . s'ta'nowiska ~om-e'ndantów poste-
runków iub innych ró· ... ·norzę<!nycb ~os-tek pol1cyj .. 
nych. na l eży zii6ie~nąć opinH starD\'!ty wz~!ędnie wo .. 
jevn~d y. właściwych ze względu n.a 06tatnl i pro;ek .. 
towany przydział. 

\Y./ ral;ie rozbl~±nt!~o stanowis. właśclwei wła .. 
dzy admintStracy~nel i -prz.ełoione~ polky;,n-ego d~ .. 
cydu;8, właściwe w-lacf.ze wyższe Wi! wza;oemnem P'O'" 
r0zumicniu. a w rar.e nie\lZ~ni~n~ill - Mini"t er 
Sp.ra w Wewm;trznych. Sposób uSlę~anla opitcii 
władz administracii ogólnej w wypa,dkach delegacji 
ustali M.lnisler Spraw Wewnętrznych. 

Art. 95. Oficer i sz.e'1'e~o-wy P. P. po trzech la .. 
tach służby w Policjj Par,stwowej zOoStaje ustalonym 
w służbie z mocy 6ame~o prawa. 

W wypadkach wyiątkowych Mini.strowi Spraw' 
Wewnętrznych w odniesieniu do oficerów P. P., 
a Komendantowi Główn~mu P. P . w odnleoS1en:u do 
szeregowych P . P. przysłu~uje prawo ustaleni:a w .sIu .. 
żbie jednocześnie z. mianowani,em. 

Stosunek służbo\Vy oficera i szere~owego P. P. 
nieu.o;taionego w służbie może być w każdej chwili 
rozw iązany, gdy w.ładza powołana do mianowania 
uzna, że nie n:adaie się do służby w P. P. 

Przy rozwiązaniu stOSlUnku Błużbowe~o w trybie 
u~tę?U poprzcdnie.go należy w razie niena~annego za
chowani.a się oficera lub 5zere~owe~o P P. przyZ!1aĆ 
odprawę w wysokvści: za służbę do jednel!o roku -
jednomiesięozne!!o uposaż~nia. za służbę Od j.ednego 
roku do Lat dwóch - dwumie.sięcznego i za slużb, 
pona,d dwa lata - trzymie.sięcznego uposażenia. 

Art. 96. Jeżeli woSlkuŁek zmian orl!aniz.acyinych 
w korpusi~ P. P. po .... "Stanie cza1'>OWO brak odpowied
ni('~o sŁanowi.5ka tego 6ame~o stop'nia dla oficera lub 
szeregowego P. P .• ustalonego w służbie, albo gdy zaj
dą ok.:>liczności. niepozwa!a iące ze wz~!ędu na dobro 
6łużby na dal.sze zajmowanie przez takiego oficera 
lub sz,eregowe~o P. P. sŁanowi&ka t~~'o s,amego stop
nia w korpusie P. P., - zos-Łaje on przeniesiony w Btan 
nie czynny. . 

Komendanta Główn~go P . P. przenosi w stan n!.e .. 
czynny Prezydent Rzeczyp.:1ISpol1tej na Vr"DiOoSek Rei .. 

.dy M.inistrów, przedstawiony jej przez Ministra 
Spraw WewnęŁrzych; pozo.stałych oficerów P . P. -
Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw We
wnętrzny'ch. a szeregowych P. P. - Minister SpraW' 
Wewnętrz.11ych. . 

Art. 97. Przez cały cza.~ P'OT~wania w .słanie , 
mec7ynnym oficerowi-e i sieregowi P. P. pobierają. 
pełne uposażenie &Służbowe . 

Cz:a.s śpędzony w stanie ni~zyn.nym zalicu ~ 
tylko do wymiaru emeryt wy. 
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Art. 98. Oficer t szeregowy P. P., przepJe-siony 
w .tan nieczynny móźe być w każdej chwili ~owo
łany zpowrotem do służby czynnej; o ile jednak po
w{)łan~e takie nie nastąpi w ciągu p61 roku od dnia 
przenie-sieD'i.a w stan nieczynny lub też o He w tym 
samym czasi-e nie nastąpi przeniesjeni~ do inn~go 
dzi:alu zarządu pań6twowego (art. 9-9). nali'ŻY rOl1.\r1ą
zać z nim sto.sune,k .służbowy z z.a.st06cwaruem poota .. 
nowioeń ustawy emerytalnej. 

Art, 99. Do h1oego drlału za!'!ądu p-aństwow~
go oficer lub ue-regowy P. P. może być przelliesi'Ony 
tylko .za }ego zgodą. 

Art. 100. Oficera lub !z.eT~l!OW-es!o P. P., wy .. 
brane~o do. dała us La woda wcze~o, z;"l'a lnia 51ę na 
czas trwania ma-''ldatu od s-prawowania funkcyi z ied
Doczesnem wstrzymaniem mu za cały ten czas upo.
sażenia słufbowego. 

Po wygaśniędu mandatu ofi<:e'f lub szere)!owy 
p, P. powraca do · słuiby w P. P. w tym .samym 
'topniu. 

C~ sprawowania mandatu do ciała u5:tawod<'lwoI 
cze~o zalicza s:ię całkowicie do czasu służby (wyslu
gi lat). 
. Działalność ofiC'P.ra i SZeTcl!owcgo P . P. w cza.s-le 

Wykonywania mandatu poselS:l~i~go. będąca w związ
ku z wykonywaniem obowiązków poselsldch, nie 
może być pOdstawą do dochodzeń służbowych prze-
ciwko niemu. . 

Art. 101. Stosunek służbowy oficera lub szere .. 
gov.rego P. P. można rozwiązać poza wypadkami, 
przewidzianemi w tytule IV oraz wart. art. 95 i 98 
niniejsze~o rozporządzenia, także na własną prośbę 
zainteresowanego. 

Art. 102. Prośbę o rozwiązanie stosunku słut
boweg'o składa się na piśmie w drodze służbowej; o[i .. 
cerowie i szere'~owi P. P. w stanie nieczvnnym slda .. 
dają ją temu przełożonemu, któremu podlegali przed 
przeniesieniem w stan nieczynny, 

Decyzja w sprawa.ch rozwiązania stosunku służ
bowego na własną prośbę oficera lub szeregowego 
P. P. nal~ży do władzy powołanej do mianowania. 

Art. 103. Władza, wymieniona w ust. 2 po
pTZednie-go artykułu, może prośbę o rozwiązanie sto
sunku .służbowego uwzględnić odrazu, odroczyć roz
wiązanie stosunku służbowego do określone~o termi .. 
011 lub hiż, j.eś1i dla ważnych przvczyn oznaczenie ter .. 
minu nie może nastąpić niezwłocznie, nd.rc;czyć decy
zię co do terminu rozwiązania .stosunku sll1żbowe~o 
do czasu p6źniełszego, nie dłużej j.ednak ja}, do trzech 
miesięcy , 

Odpowiedź na prośbę o rozwiązanie stoounku 
6łużbow·e~owinna być zaKomuni,kowana prosząc~emu 
bez nieuzasadnio-ne'i zwłoki, a w każdym razie )lie 
późniei, jak w dągu czterech tygodni od dnia. je'j zło
tenia bezpośredniemu prz.eł.ożonemu. 

Art. 104. Przez wys-tąpien!e ze 6łużby na wla
_nil prośbę (an. 101), · jak również przez rozwiązanie 

6i~unku sł\libowe~o w myH postanowień art. 95 
ust. 3, oficer lub szeregowy P . P i iego rodzina trac~ 
w:szeikie prawa, wynika jące U: stosunku służbowego. 

W razi-e ponownego wstąpienia do sh.!żby w PD-ł 
li-cji Paf.stwowei p-rz)rwrócerue praw, nabytych p04 
prz.ednią .służbą, może nastąpić za zgodą Ministra 
Spraw W-ewn~tr:my<ch. 

Art. 105. ~1ianowan1e of!cera 111h 6:Ze1'e1J.·O'We~o 
P. P. będzie uznane z.a rueważne. j·eżeli na!'tąpiło na: 
podstawie dokumentów lałL~zywych lub n·iewaźnyca # 

a! c.o w,.idą na jaw oko!kznoś. cl. w myti obowiązują ... 
eyeh prz.epis6w niedopu,:;zC2:alące mianowania. 

Orzeczenie o unj.eważni~niu nomblacji wyda wła.. 
dz.a powolana do mianowania. . . . . 

iTYTUł. IV. 

Odpowiedz~!noś~ oficer6w i szeregowych p~ P. ~ 

f Rozdział L 

Odpo'\\-1edzialność dysgrptinarna. 

Art. 106. Oficerów i sZ~Te.~{lwych P. P .• kł{irZ1l 
naruHaią ~we obowiązki w 5łutbie lub P9za 6łuib~ 
przez czyn, zaniecha.nie lub zaniedhanie, pociąga się, 
niezale±nie od ewentualnej sądowej odpowicdŻ:ialuOol 
ści karnej lub cywilnej, do odpo.,.,--iedziabości dyscy ... 
plinarnej. 

Art. 107. W d·rodze dys'Cypli:namej :nakłada si, 
następujące kary dyscyplinarne: . 

A. na szeregowych P. P.~ 

l) nagana. 
2) areszt od jednel!O do siedmiu ~ 
3) de~radacja o jeden stopień, 
4) zwolnienie ze służhy, 
5J wydalenie ze .służby. 

B. na oficerów P. P.f 
l) upomnienie. 
2) · nagana. 
3) areszt domowy lub :na odwachu od jednego 

do czternastu dni, . 
4} zwolnienie ze służby, 
5) wydalenie ZP. służby, 

Art. 108. Wydalenie ze 6łużby w p, P . podą~a 
za sobą utratę ws zystkich praw. wynikłych ze sto
s~nktl służbowego, w tei liczbie prawa do zaopatrz~ 
nia eme.ryla be go; jedna k w wypadkach. za.słu~uią .. 
cych na szczel!ólne uwzględnienie. wlodza orzekaią .. 
ca wydalenie może przyznać czlonlrom rodziny \VY" 
dalone~() sta(y zasiłek w wysokości nQrmalne~o ich' 
zaopatrzenia wdo~e~o lub sieroce~o albo mniek;zy. 

Zwolnienie ze służby w P. P. nie pociąga za sobą 
utratY' praw nabytvch służbą, iednak przy wydaniu 
orzeczenia dyscyplinarnego zaopa trzenie emeryta ln8 
ma być zTl"!ni.ej.szone. Zmnieiszenie to nie może prze~ 
kraczać50% normalnego zaopatrzenia. . ' 

". :::i ·~ 
-:~. " 
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Jeżeli zwolniony ze służby nie posiada prawa do 
zaopatrzenia emerytalnego, to' otrzymuje odprawę 
według norm określonych w art. 95, z tern, że od
pra wa ta może być również zmniejszona do 50 % nOlr
mainego wymiaru. 

Art. 109. Karę wydal'eni'a i zwolnienia: ze słttż
by odnośnie dD oficerów p, P. orzeka Minister Spraw 
Wevmętrznych, a karę wydalenia i zwolnienia ze 
6łużby oraz degradacji odnośnie do szeregowych P. 
P. - Komendant GłÓ\vny P. P. 

Zastosowanie wymienionych w ustępie poprzed
nim kar musi poprzedzać wysłuchanie opinji komisyj 
dyscyplinarnych ustanowionych: dla oficerów P. P. 
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, dla szerego-

. wychP. P. - przy Komendancie Głównym P. P. i ko
mendantach wo}ewódzkkh P. P. 

Art. 110. Poz'ostałe kary dyscyplinarne orzeika
ją przełożeni policyjni w stopniach oficerów P. P., od
,powiedzialni za dyscyplinę w powierzonych im jed
nostk'a,ch. 

Szczegółowe uprawnienia wymienionych przdo
tonych określi rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych. 

Kary te mQgą być nakładane także i bez opinji 
komisyj dyscyplinarnych. 

Art. 111. Od orzeczenia dys'cypHnarnego Ulka
ranemu nie przysługuje prawo odwołani:a. 

W znowien~e postępowania d}'$cyplinarnego, za
Ikończonego orzeczeniem, możliwe jest nawet już po 
wykonaniu kary, gdy wyjdą na jaw nowe fakty lub 
środki dowodowe, nieznane w poprzedniem postępo
waniu, które mogą spowod()'wać zwolnienie od za
rzutów lub nałożenie kary łago,dn:iejszej. O wznDwie
niu decyduje ta władza, która nałożyła karę. 

Art. 112. KomloSlja dyscyplinarna dla oficerów 
P. }>. składa się z dwóch oficerów P. P. w stopniu 
nie niższym od inspektora, z których starszy służbo
wo spełnia funkcje pTZewodnicżącego, i urzędnika 
Mini.sterstwa Spraw Wewnętrznych w stopniu nie 
niżs'zym od V-go, jako członków, oraz dwóch ofice
:rów P. P. w tym samym stopniu, lak obwiniony, ja
ko asesorów z prawem głosu. 

Członków komisji . oraz potrzebną Hość zastęp
ców mianuj,e corocznie Minister Spraw Wewnętrz
nych, zaś asesorów powołuje Komendant Główny 

. P: P. dla każdej sprawy oddzielnie, przyczem a.seso
rzy winni być w miarę możności .starsi latami służ
by, niż obwiniony. 

Komisje dyscyplinarne dla szeregawyoh _ P. P. 
ekładają się z dwóch oficerów P. P. w stopniu nie 
niż.szym od komisa,rza, z których starszy służbowo 
e;pełnia funkcje przewodnicząc'ego i urzędnika wła
dzy admiTiistraćii ogóJ.nei w stopniu nie niższym od 
VII-go, jako członków, oraz dwóch szeregowych P:P. 
w tym samym stopniu, jak obwiniony, rako asesorów 
c praw-emgłosu. ' 

Człorików komisyj dyscyplinarnych dla . szerego- 
twycb P. P.o,raz potrzebną ilość zastępców ze 6'ł:an.u 

korpusu P. P. mianuje corocznie Komendant Główny 
P . p , Członków komisji z ramiecia władzy adlJlj,ni-' 
stracji ogólnej mianują na okres roczny: do komisil 
dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym P.' P . ....., 
Minister Spraw Wewnętrznych ze etanu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, do komisji zaś przy komen
dantach wojewódzkich P. P. - właściwi wojewodo
wie z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznyoh 
w podległych urzędach wojewódzkich. 

Asesorów do komisyj dyscyplinarnych dla szere- , 
gowych P. P . powDłują dla każdej sprawy oddzjelnie: 
Komendant Główny P. P. i komendanci wojewódzcy 
P. P.: każdy do komisji przy nim ustanowionej: .Ai:,'e
sorzy winni być w miarę możności sWs1 latami służ
by niż obwiniony. 

Art. 113. Ws'zczęc1.e sprawy dyscyplinarnej na .. 
leży do kompetencji przełożonych polkY'inych i na
stępuje bądź z ich własnej iniC'ratywy, bądź na żąda
nie władz administracji ogólnej lub sądowych względ .. 
nie prokuratorskich. , 

Art. 114. Szczegółowe przepi6yo odpowiedzial. 
ności dyscyplinarnej i postępowaniu dysq'PHn:arnem 
wyda Minister Spraw Wewnętrznycl1 w drodze roz
porządzenia. 

Art. 115. Prawo zawieszania oficerów i szere
gowych P. P. w czynnościach służbowych przysłu
guje wszystkim przełożonym policyjnym. 

Art. 116. Naczelnicy powiatowych i wo'~ew6dz
kich wł'adz administracji ogólnej mają prawo w wy
jątkowy'Ch wypadkach zawiesZlać w czynnościach 
służbowych oficerów 'i szeregowych P. P., pełniących 
służbę w podległych im okręgach admini.6tracyj.nych. , 

Zawieszenie oHc'era lub szereg{)Weg'O P . P. pr'zez 
władze wymieniane w ustępie poprzednim, może na
stąpić tylko w wypadkach nagłych w razieuza.sad .. 
nionych danych, że dalsze pełnienie przez niego obo
wiązków służbowych może być szkodliwe .Lla służby. 

Naczelnik władzy administracji ogólnej może za
rządzić za wi eszenie bezpośrednio; jeże'li joednak prze
łożony danego oficera lub s'ze'regoweg.oP. P. znruj
duje się na miejscu, zawieszenie powinno nastąpić 
za j'ego. pośrednictwem, przyczem poJ~enie zawie
szenia winno być niezwłocznie wykonane. 

Odokonanem zawiesżeniu naczeLn:rk wła:dzyad
mini,stracji ogólnej zawiadamia niezowłocZlll1ie właści
wego przełożonego policyjnego za wies'ron e go_ ofice
ra lub szeregoweg() P. P., który obowiązany )est nie." 
zwłocznie spowodować wdrorżeme przeciwko za- , 
wieszonemu postępowania dyscyplinarneg •. 

O utrzymaniu zawieszeni.a w C21aSle p<l\'>tępDwa:
nia dyscyplinarnego lub uchyleniu zawieuenia, za- , 
rządzonego przez starostę, decy,duj.e wł'aściwy woj'e
woda, a ·zarządzonego przez wo~ewod.ę - Minister' 
Spraw Wewnętrznych. 

Art. 117. W razie doptls'zcrenia 9ię prre'z ofirc.e-
1'l8. lub szere~owego P. P. uchybienia w za,kresie dd
chodzenia .i ścigania przestępstw prokurator i sędzia 
.śledczy może zwrócić , mu na to uwagę oraz na skuł-
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ki uchybienia, a w miarę okolic'zności zawiadomić 
' właściwego przełożonego policyjnego, który na żą
danie obowią zany jest spowodować wc1rożenie "PO
stępowania dyscyplinarnego. 

Art. 118. Ofic'erom"i szeregowym P. P., zawie-
6zonym w czynno ś c1ach s ł użbowych, może być na 
czas trwa nia zawieszenia ograniczone upo.sażenie do 
połowy. De,cyzia pod tym wzg l ędem należy: w sto-

, 6unku do oficerów P. P. - do Ministra Spraw We
, wnęŁrzn ych, w stosunku zaś do szeregowych P. P. -

do Kom endanta Głównego P. P. i komend antów wo
;ewódzki,ch P. P. 

JeżeHw wyniku pOlSt ępowania dyscyplin arnego 
oficer P. P. ukarany z'os tał zwob ieniem lub wydal e
IDem ze służby, a szerego\\'Y P. P.~degrada,cją, zwoI
n :eniem lub wydaleui,em ze służby, to czas zawiesz,e
nia w służbie nie zaHcza s,ię do służby czynnej (wy
sługi lat), a zatrzymana w tym czas.ie część uposa
żenia wypłacie (zwrotowi) nie podlega. 

W wypadku umoofzenia pos,tępowan:i:a dys'cypli
n,arnego, uniewinnienia obwinionego, lub nałożenia 
niższego wymiaru kary, niż wymienione w ustępie 
poprzednim, czas zawieszenia liczy się do służby 
czynnej (wysługi lat), a część uposażenia, wstrzyma
na na czas zawieszeni'a, winna być wyp~a,ccma. 

Ro zd ział n. 

Odpowiedzialność karna. 

Art. 119. Ofi,cer lub s'zereg,owy P. P. winny 
umyślnego niewykona,nia pol-ecenia właśc1we,j wła
dzy ·administracji og-ólnej albo właściwej władzy są
dowej lub pmkuratorski-ej (art. 10 i 11), wydanego 
w ramach ninie js,zego rozporządzenia, uJ-egni-e karze 
pozbawienia" wolności do . sześc1u miesięcy. 

Art. 120. Oficer lub szere'gowy P. P., który sa
mowolnie c-elem uchyJeniasię od służby oddali się 
czasowo ze swego oddziaŁu, opuści czasowo swe sta
nowisko służbowe, przekroczy udzielony mu urlop 
lub nie stawi się do pe łnienia włożonego nań óbo-

-wiązku, ulegnie karze pozbawienia wolno'ści do trzech 
miesięcy. 

Jeżeli samowolne oddalenie się z oddziału, opu
szczenie stanowiska służbowego lu b przekr oczenie 
urlopu nastąpiło w zami:arze trwałego uchyl,enia się 
od obowiązku służby, winny ulegnie karze pozbawie
nia wolno'ści od sześciu mie.sięcy do jednego roku . . 

Art. 121. .oficer lub szeregowy P. P ., który 
w cZflSie pełnienia czynności służbowych, połączo
nych . z niebezpieczeThsh'l-em dla niego, z tchórzostwa 
nie spełnj powie:rzonego m,u zadania służbowego albo 
ępuści . lub pozostawi współdziałających z nim lub 
,osoby trzecie . w niebezpieczeństwie, ulegnie karze 
~bawieo.i.a . Vf91ności :dp la,t dwóch. 

Art. 122. Ohc,er lub szeregowy P. P., który 
przez odezwanie lub zachowa.nie się znieważa (obra
ża J przełożonego lub stars;,.ego s t opniem, ul egnie ka
rze pozbawien-ia wo,lności do s ześciu miesięcy. 

Jeżeli oficer lub szeregowy P. P. czynnie targnie 
się na przełożonego lub stars zego stopniem, ulegnie 
karze pozbawienia wolnoś ci od trzech miesięcy do 
lał dwóch. 

Jeżeli zn.j'ewaga przełożonego lub starszego stop
niem na.s tąpiła w czasie, gdy oni pełnili służbę , lub 
z pow odu wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych, winny ulegnie kar:ue pozbawien'ia wol
nośc1 : w wypad k u, przewidzianym w ust. 1 od i-edne
go miesiąca do jednego roku, w wypadku. przewi
dzianym w ust. 2 - od jednego roku do lat trzech .. 

Pod temi sarnemi wa:mrkami tym samym kal"Om 
ulegnie o·ficer lub szeregowy P. P., winny zniewagi 
lub czynnego targnięcia się na kierownika władzy 
administracji ogólnej albo sędziego lub prokuratora, 
w okręgu którego pełni służbę, lub który w rej.o-nie 
oficera czy szeregowego P. P. spełnia czytliności 
urzędowe. 

Wzajemność zniewagi nie może skutkować zwol
nienia od kary. . 

Art. 123.-Oficer lub szeregowy P. P., który roz
kazowi wydanemu przez przełożonego policyjnego 
jest nieposłuszny przez samowolne niewykonanie, 
przekroczenie lub zmianę rozkazu, ulegnie karze po
zhawienia wolności od jednego do sześciu miesięcy. 

Oficer lub szeregowy P. P., który takiemu roz
kazowi wyraźnie odmów; posłuszeństwa lub wyrazi 
s:we nieposłuszeństwo słowami, gestami lub innemi 

, działaniami, równ.jeż oficer lilb szeregowy P. P., któ
ry mimo powtórzenia rozkazu trwa w nieposłuszeń
stwie, ulegnie karze pozbawienia wolności od trzech 
miesięcy do je,dnego roku. 

Jeżeli jeden z czynów, wskazanych powyżej, 
spełniono wobec zebranych szeregowych P. P. lub 
odmówiono rozkazowi stawania pod broń albo pod . 
bronią, SJtO'suje się karę pozbawienaa wolności od sze-
ściu miesięcy do lat trzech. I 

, Art. 124. Oficer lub szeregowy P. P., ·winny 
świadomego działania w kierunku spowodowania 
zb iorowego wystąpienia oficerów czy szeregowych ' 
P. P. w sprawach związanych ze służbą, czy to przez 
urządzenie zebrania, czy zbieranie podpisów w celu 
wspólnego przedstawienia lub zażalenia, czy przez 
szerzenie wśród oficerów i szeregowych P. P. nie
za dowolenia ze służby i jej warunków, ulegni-e karze 
pozbawieni,a wolności od trzech miesięcy . do i-ed. 
n~go roku. 

Uczestnicy takiego zebrania, zażalenia, przed ... 
stawienia ulegną k.arze pozbawienia wolności do sze-
ściu miesięcy. . 

. Art. 125. Oficerowie i szeregowi P. P~, winni sku-
pi~nia się i wspólnej odmowy posłuszeństwa . przeło.; 
żoneml1' ,opo~ lula targnięcia, się , na pq;ełożcitneg.o~ 
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ulegną karze ciężkiego więzienia od jednego roku do 
lat pięciu. 

Przywódcy i podżegacze zbiego~ska, tudzież 
uczestnicy zbiegowiska, k lórzy dopuszczą się czyn
nego gwałtu na przełożonych, ulegną karze ciężkie
go więzienia na czas od lal pięciu do lat dziesięciu. 

Art. 126. Oficer lub szeregowy P . P., który groź
bą niekorzystnych następstw służbowych tlsiłuje po
wstrzymać podwładnego od wniesienia lub popierania 
zażalenia, albo udaremnia lub usiluie udaremnić ża
tajenie, wniesione doń przepisowo, a k lóre jest OD 

obowiązany dalej przedłożyć lub zbadać, ulega ka
rzą pozbawienia wolności do jednego roku. 

Art. 127. Ofi<:er lub szeregowy P. P., winny nie
oba,htwa w powierzonym mu nadzi>rze nad wię7.niem 
lub inną osobą, pozostającą pod strażą, jeśli następ
stwem tego była ucieczka z pod straży lub z miej
sca zamknięcia, ulega karze pozbawienia wolności 
do jednego roku. \ 

Jeśli więzień był skazany za zbrodnię lub za
wzymany z powodu posądzenia go o zbrodnię, o czem 
winny oficer ~ub szeregowy P . P. wiedział. należy 
wymierzyć karę pozbawienia wolności od trzech mie-
6ięcy do lat dwóch, 

JeśH więzień był skazany na karę śmierci, bezter
minowego (dożywotniego) pozbawien1a wolności lub 
ciężkiego więzienia nie mżej lat sześciu, albo zatrzy
many z powpdu p.osądzenia go o zbrodnię, za którą 
można wymierzyć karę śmierci, bezterminowego (do
żywotniego) pozbawienia wolności lub ciężkiego wię
zienla ' powyżej lał dziesięciu, o czem winny oficer 
lub sżeregowy P. P. wiedział, - należy \vymierzyć 
karę pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do 
lal pięciu. 

Art. 1f8. Oficer lub szeregowy P. P., który 
umyślnie umożliwi lub ułatwi ucieczkę więźniowi lub 
innej ,osobie, pozostającej pod strażą, albo umyślnie 
ucieczkę umożliwić lub uł-ałwić usiłuje, ulega karom 
na zasadach przewidiianych wart. 127 niniejszego 
rozporządzenia ' z tą zmianą, że najniższy i najwyż
szy . wymiar kary wynosi podwóiną wysokość wy
miarów przewidzianych wart. .127, a w wypadku, 
przewidzianym w ustępie ostatnim te .go artykułu, 
orzeka się karę ciężkiego więzienia od jednego roku 
do lat dziesięciu. 

Art. 129. Usiłowanie przestępstw, przewidzia
nych w niniejszem rozporządzeniu, oraz udział w nich 
są , karalne. 

Udział w nich osób, nie będących oficerami lub 
szeregowymi P. P., jest karany w wymiarze, wyno
szącym Od połowy wymiaru riajniższcgo do połowy 
wymiaru najwyższego. przewidzianego za odnośne
przestępst wa. 

Art. 130. Przez karę pozbawienia wolności . któ
rą " za'~~ożone są przestępsiwa, przewidziane w ni
oiejszem- roz'porządzeniu, należy rozumieć: na ob
.zarze, na którym obo\\ iązuje kodeks karny z r. 1903 

i kodeks karny z r. 1871 - karę więzienia (art. 3 
liSt. 3 przepisów przechodnich z dnia 17 sierpnia 
1917 r. do K. K. z r. 1903, par. 16 niem. K. K. z roku 
1871), na obszarze zaś, na którym obowiązuje usta ... 
wa karna z r. 1852 - areszt ścisły (par. 25·1 U. K,. 
z r. 1852) . Przestępstwa, przewidzi.ane w n·inieiszem 
rozporządzeniu, zagrożone karą cięikiego więzienia 
są zbrodniami, inne występkami. • 

Art. 131. Przestępstwa, określone w art. a~ 
od 119 do 124 i 126 ścigane są tylko na wniosek, 
a mianowicie na wniosek Mmistra Spraw Wewnętrz .. 
~ych w stosunk'J 00 oficerów P. P. w stopnia.::i1 0:1 
mspektora yuwyż na WTIIOSel, Kumendanla t;łów
nego P . P. w stosunku do pozl)st:iłvch oficerów i Iych 
szeregowych P. P., którzy są na elacie Komendy 
Głównej P P., J II.! wniosek kom~lldantów woje
wódzkich P.P. w stosunku do podległych im szerego
wc'ch p, 'p. K()nH.~ndiJnt Główny P P. i komer';anci 
",:ojewódzcy P.P. składają wn.ioski bądź z własnej w-
('ja tv'" )' bądż na rozkaz o<·zdoŻOQt:go. . 

Prt.l:'łożony nie p.-,sta''\''; woi SKU o ukaranie przez 
sąd, jeżeli L1w~ia, że uzraranie dyscypl1narn~ ze i 

w~ględu n.a szczególne okoliczności wypadku jest . 
wystarczające. 

W wypadkach przestępstw, przewidzianych 
wart. art. 119 i 122 ust. 4 nirii~jszego rozporządze
nia wniosek może złożyć także wojewoda, preze! ' 
sądu ape!<lcyine~o i prokurator apelacyjny w za ... 
leźności od tego, czyie po!ecenic nie zostało wyko .. 
n~!1e, lub .którei władzy jest podporząd.kowany urzęd .. 
OlK, sędZIa lub prokurator. Do wniosku tego mai~ 
zastosowanie przppisy, dotyczące wniosku właści-
wego przełożonego policyjnego. . 

. Art. 132. Ustęp czwarty art. 122 i odnosz~ce S1ę 
do niego postanowienia us~pu trzecieQo art. 131 nie 
mają zastosowania do oficerów i szc'regowvch B. P. ' 
VI chwili popełnienia przestępstwa będących na eta;;, 
cie Komendy Głównej lub do niej przykomenderowa
nych, a jeżeli chodzi o pokrzywdzonego s<;dziego lub 
prokura tora - również i do oficerów i szcre 6 Qwych 
będących naeŁacie komend wojewódzkich "' lub d~ 
nich przYKomenderowanych. Za czyny, określone 
w ustępie czwartym C!rt. 122, oficerowie i szere~owi 
P. P. wymknionych kate~oryj od~O\viadają według ' 
postanowień ogólnych ustaw karnych. 

Jeże!i jednak oficer lub szeregowy P. P ., naJe .. 
żący do jednej z wymienionych kategoryj, został od. , 
komenderowany do służby w jednostce wy!<onaw- ' 
czci P. P., to za czyny, przewidziane w ustępie 
czwartym art. 122. popełnione w czasie odkomende
rowania, odpowiada narówni z oficerami względnie 
szeregowymi P. P. tej Jednostki. 

Oficerowie i szeregowi P. P. będący na etacie 
spec jalnych oddziałów (art. 18), utworzonych przy . 
l,;omendantach wojewódzkich, a przeznaczonych tak
że do czynności dochodzenia i ści~ania przE:stęp~w, 
lub do takich oddziałów przykomenderowani. odpo
wiadają w trybie, przewidzianym w ustępie trzecim 
art. 131 za zniewa~ę sędzie~o lub prokllTahra albo 
za czynne targnięcie się ·na nich (art. 122), jeżeli ,ta-
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ki czyn przestępny został d()kona~y w czasie pełnie
nia ~mie"inn\lch czynności, lub w związ.ku z peł
nieniem tych czynności. 

Art. 133. \~!niosek phemny o ukaranie n'ale:ty 
złofyć prokuratorowi wlasclwemu lub najblii.szemu. 
który skiemje gO do prokuratora właściwego. 

Sdganie jest "-ykiuc:zone, jeśli przełożony lub 
uprawnion-a władza lart. 1.3! l me zlożyli wniosku 
'W ciągu trzech miesięcy. T erm~n ten liczy się od 
<ima. wkUlrym O'5oba, uprav..-niona do wnlos,ku, otrzy
mała wiadomość o czynie i osobie sprawcy. 

Po,tępowanie sądowe obejmuje wszystkich, któ
rzy mieli w czynie udział, niemniej popleczników, 
popieraja,cych przestępi:ę i ukrywaczy. choćby wnie
siono o ukaranie tylko jednej z powyższych osób. 

Cofnięcie wniosku nie jest d,;ypu5zczabe. 
Prokurator działa na podstawie wniosku z UIzę

au, jako oskarżyciel p-ubliczny. 

Art. 134. Brak wniosku. wymieni<me~'o w a.-ły
kułach poprzednich, nie stoi na przeszkodz;ie zaaresz
towaniu zapobiegawczemu ' (tymczasowemu przytrzy
maniul sprawcy. jak niemniej przeprowadzeniu do
chodzeń. 

O wydaniu sędziowskie~o nakazu zaaresztowa
nia należy jednak zawiadomić bezzwłocznie osobę 
t:.pra.wnioną do złożenia wniosku, przytaczając oko
liczności fa ktyczne przestępstwa. o ile są wiadome. 
Nakaz należy uchylić, jeśli w ciągu dni czternastu 
od doręczenia tego zawiadomienia nie oznajmi'ono 
sądowi, że wniosek złożono lub że zostanie złożony. 

Zaaresztowanego należy wypuścić na wolność, 
jeżeli prokurator o to wniesie, albo jeśli w ciągu 
dwóch miesięcy po wykonaniu zaaresztowania nie 
złoży sądowi tsędziemuśledczemu) właści'.ve~o wnio
sku prokuratoTskie~o, dołączając wniosek osoby 
uprawnionej (art. 131). 

Art. 135. Jeżeli czyn oficera lub szere~O'Weg,o 
P. P. ma cechy przestępstwa, u!egające~o ukaraniu 
na wnios~k według niniejszego rozporządzenia, oraz 
cechy przestępstwa, u!e~ającego ukaraniu według in
nych ustaw karnych, w6wczas mimo to kigan1e może 
nastąpić tylko w razie ztożenia wniOSKU w myśl art. 
131 ninieisze~o rozporządzenia; o,:!raniczenle to nie 
ma jednak zao;to-sQwania względem czynów, zagro
żonych w innych ustawach karnych ka.rą cięższą, al
bo ściganych z oskarżenia prywatnego. 

Art. 136. Minister Spr3vlied.Hwości wporozu
mieniu l .Ministrem Spraw Wewnętrznych wład~'1y 
jest wydawać przepisy co do mlejs'C3 i sposobu wy
kon)~.vania kar pozbawienia wolności na oficerach 
i szeregowych P. P. 

Art. 137. Dla spraw o PTzestępshva, prze'\\ridzia
Ile w ninieiszem rozporządzeniu (art. 119 - 129) wła
ściwe są sądy okręgowe. 

\T,/ sprawach przeciwko oficerom i szeregowym 
P. P. o przestępstwa, pvpeloione W ~wiąz.ka .% pel
tlieruem służby: 

tl delel!atow1 Ministra Spraw Wewn.;;trznych, 
wojew(}dy, orai przelożonych policyjnych. począwszy 
od komendanta v.'o}iewódzkie~o wzwyż. na l eży ze
rwoiić w każdern stadium sprawy na prle ,~lądanie 
jei aktt')w w sądzie lub u prokuratora. o ile to nie 
taffiu;e biegu postępowania. Delegatem przełożo
nego policyjnego może być tylko oficer P. P.; 

2) przed ukończetuem dochodzenia lub śledztwa 
należy zażądać opinii władzy, CLy, o ile i w czem. 
uwzględniając warunki służby, czyn obwinionego na
ruszył obowiązujące przepisy. Opinj ę wydają: wła
dze administracji o,gólnej OTaz przełożen,i policyjni 
w tym zakresie. VI jakL'll w myśl art. 3 n,iniejszego 
rozporządzenla policja tym władzom w~g!ędnie prze
łożonym podlega. Opinję t~ należy na rozprawie 
główneJ odczytać. W razie pntrzeby ustnego jej uzu
pełnienia naieży przesłuchać biegłel!o l pośród osób. 
wskazanych przez władzę, która wydała opinję. 

Art. 138. W przypadku art. 28 ninieisz~~{) roz
porządzenia ofi<:erowie i szerego'\h.ri p, P. od chwili 
doreczenia lub oi[łoszenia rozkazu o wcieleniu do "ił 
zbrr;jnych cr~powiadaią wedł!!!! kodeksu karn.~go woj
skowe~o przed właśclwemi Sądami woisko .... ;emi we
dle przepisów ustawy wojskowego postępowania 
karnego. 

TYTUŁ V, 

Urzędnicy kancelar'rini i niżsi funkcjonarjusze do 
czynności pomocniczych. 

Art. 139. Osobną kalegorję w Policji PaIistwCM 
wej tworzą: 

a) urzędnicy kancelaryjni, 

bl niżsi funkcjonarjusze do czynności pomoc
niczych. 

Wymienieni w pun.ktach al i hl pełnią czynności, 
nie wymagające uprawnień policyjno - wykonaw
czych, i takich uprawnień nie posiadają. 

Art. 140. Do urzędników kancelaryjnych i niż
szych funkcjonariuszów do czynności pomo'cnkzych 
mają zastosowanie og6lne przepisy: regulujące sto
sunki służbowe w p,aństwowej służbie cywilnej, od
powiedzialność karną oraz obowiązki w zakre~ie 
służby woiskowej w czasie pokoju i wojny, ze zmia
nami, wymienionemi w następnych artykułach m
niejszego tytułu. 

Art. 141. Pod wz!!lędem służbowym i osobowym 
podlegają urzędnicy i niżsi funkcjonariusze d,') czyn
D.()ści pomocniczych właściwym przełożonym policyj
nym, pnyczem do niższych funkcjonarjuszów do 
czynnosci pomocniczych i do urzedników kancelaryj
nych od XlI do X st;)'pnia włGcz~ie maiązastnsowa
nie pnepisy niniejszego rozporządzenia o mianowa .. 
ni a, pn.enoszemu i rozwiązaniu stosun.ku słui;bow~ 
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go, dotyczące szereg·owych P. P., a do 'POzostałych 
urzędników ka.ncelaryjnych - takie same przepi~y, 
dotyczące oficerów P. P. 

Art. 142. Przepisy, regu1ujące tryb postępowa
nia dyscyplinarnego, dotyczące oficerów i szerego
wych P . P., ma j ą zas tosowanie również i do urzędni
ków kancela I)luych oraz funkcjonarjuszów niższych 
d o czynnoś ci pomocniczych z tem, że asesorzy w ko
mis jach dyscyplinarnych. rozpatrujący ich s.prawy, 
będą powoły"-'ani z ich grona. 

Komisjami dyscyplinarnemi, właściwemi dla spraw 
łych urzędników i fun.kcjll'narjusz6w są: dla urzędni
ków kancelaryjnych od XII do X sto?p1a włącznie 
i niższych funkcjonariuszów do czynności pomoc
niczych - komisie dyscyplinarne dla szeregowych 
P. P., dla pozo.stałych urzędników kancelaryinych 
(od IX stopnia wzwyż) ....., komisja dyscyplinarna dla 
oficerów P. P. 

PRZEPISY PRZEJśCIOWE. 

Art. 143. Znosi się pTZepisy, które nakładaią na 
Policję Państwową obowiązki, ncie wchodzące w za
,kres jej zadań, określonych wniniejszem rozporzą
dzeniu. 

Naip6źnieido dnia l kwietnia 1929 r. Rada Mi
nistrów w drodze rozporządzenia ustali, ja,kim orga
nom maią być przekaza.ne odnośne funkcje, spełnia
ne dotąd przez Pollcję Państwową. W z\v1ązku z tern 
Rada Ministrów władna jest powołać do życia po
trzebne organa i określić ich organizację ~ sposób 
działania . 

Art. 144. Organ.a Polićii Państwowej mogą być 
używane do pobierania i ściągania danin, grzyw'jen, 
opłat, kar pien'iężnych i kosztów sądowych i admini
stracyjnych oraz do doręczenia wezwań i inn)"Ch pism 
sądowych i administracy}nych w zakresie, przewi
dzianym w obowiązujr.cych dotychczas przepi.sach, 
nie dłużej, jak do dnia 1 kwietnia 1929 r. 

Czynności, wymienione vi ustępie poprzednim, 
wykonane będą nawet po terminie tam oznaczonym, 
jeżeli żądania ich wykonania w pcszczególnych sp.ra
wach wpłynęły do dnia 31 marca 1929 r. 

Art. 145. Po dniu 31 marca 1929 r. Policja Pań
stwowa będzie doręczała pisma sądowe: 

a) jeżeli doręczenie pozostaje w związku z czyn
nością, poleconą p olicji przez sąd lub prokuratora. 
albo 

bl jeżeli w poszczególnym wypadku doręczenie 
w inny sposób mogło by p ocią~nąć przez opóźnienie 
lub. z innego powodu ujemne skutki dla prawidłowe
go wymiaru sprawiedliwości. 

RozPQTządzeni~ Minristrów: Sprawiedliwości 
i. Spraw Wewnętrznych o-kreśH bliżej wypadld, do 
których ma zastosowanie przepis 'Punktu bl. 

Art. 146. Funkcionariusn P. P. będący na słt.-r!
Me w Policji Państwowej w dniu we-jśda w życie ni
niejszego rozporządzenia otrzymują w miejsce d~ 
tychczasowych stopru na.stępujące stopnie oficerów 
względnie szeregowych P. P.: 

Komendant Główny P. P. - stop-ień Generalne
~o Inspektora P. P.j inni W)"ZSl fu.nkc ion.az-ju.sze 
P. P. - sŁopncie of1cer6w P. P . równobrzmiące l do
tychczas'owemi stopniamii ruzs,). funkcjonariusze 
P. P. - stopnie sze:re-go .... 'Ych P. P. równobrZmiące 
z dotychcza.sowemi stopniami. 

Art. 147. PO$Łanowienia art. 36 ust. 1 n:m'H~1-
nego l'Olq>orządzenia, nie maią zastosowania do tych 
oficerów P. P., którzy przed dn;e-m jego wejścia w t;y_ 
cle wsiali przyjęci do Policji Państwowej. 

Art. 148. Sprawę wyszkolenia i doszkolenia on
cer6w i sze:rego\\rych P. P., przyjętych na służbę przed 
wejścjem w życie niniejszego rozporządzenia, UDar-
muje osobne rozporządzenie Ministra Spraw We- . 
wnętrznych. 

Art. 149. Szeregowi P. P., przyjęci na służbę 
przed dniem weiścia w życie niniejszego rozporzą
denia, o ile nie przesłużyli w P. P. 4-ch lat, winni 
złożyć :wbo\'nązanie, przewidziane w ust. 2 art. 39 
niruiejsze~o rozporządzenia, przyczem okres ich ~łuż
by dotychczasowej w P. P. winien być zaliczony do 
przewidzianego tym artykułem czasu służby. 

Art. 150. Oficerowie i szeregowi P. P., którzy 
przed wejściem w życie niniejszegororporządzenia 
otrzymali pisma. ustalające w służbie państwowej 
zgodnie z art. 116 usta'wy z dnia 17 iutego 1922 r. 
o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, 
poz. 164), uważani będą za usialonych w służbie 
w rozumieniu art. 95 niniej-sze~o rozporządzenia nie
zależnie od czasu służby w PoHcji Państwowej . 

Art. 15t. Na przeciąg jednego roku 00 dnia wej
ścia w żyC"1e niniejszego rDzporządzenia za wiesza się 
postanowienia ust. 1 art. 95 tegoż rozporządzenia 
w stosunku do wszystkich oficerów i szeregowych 
P. P. z wyjątkiem, zastrzeżonym wart. 151. 

W ciągu teg'Q okresu czasu władza mianująca 
jest w mocy rozwiązać w każdej chwili stosunek 
służbowy. 

Rozwiązanie stosunku służbowego według po
stan owień us tępów poprzednich ninie jsze;:!o artykułu 
m oże na stąpić : albo w drodze przeniesienia w stan 
spoczynku, przy zastosowaniu ustawy z dnia 11 grud
dnia 1923 r. o za.opatrzeniu emerytalnem funkcjD'na- . 
r juszów państwowych i wojskowych zawodowych 
(Dz. U. R. P. z r. 1924, Nr. 6, poz. 46). albo z przy
znaniem odprawy według norm, ustalonych w ust. 4 
art. 95 niniejszego rozporządzenia. 

Art. 152. Postanowienia art. art. 89 i 90 mają 
zasto,sowanie również w tych wypadkach. gdy ofi
cerowie i szeregowi P. P. utracili życie lub całkowi
tą zdolność do pracy przed wejściem w życie niniej-
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azego Tozp()!"ządzerua w warunka.oh~ przewidżianych 
w tych artykułach, z wYjątkiem wypadków, kiedy 
wdowa po ofic~ze lub slere~owym P. P. przez po
wtórne zamą....---P6jście uzys.kał,a środki utrzymania. 

Sp-osób i termin wypłaty odszkodowania w tych 
wypad,kach olueśii rozporządz~ie lvlinislrów: Spraw 
Wewnętrznych i Skarbu. 

Art. 153. Rada Ministrów usŁali nazwy dla orj!a
nów, które dotychczas używały nuwy .. Pol.icia", a do 
kt6ryćh według postanowienia art. 2 niniejszego roz.. 
porządzenia nazwa la nie może mieć zastosowania. 

POSTANOWIENIA KONCOWE. 

Art. 154. Z chwilą wejścia w tycie ninie1szel!o 
rOZ'pOTządzenia traci moc ohowiązlliącą ustawa o Po
licH Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. (Oz P . P P. 
Nr.. 61, poz. 3ó31 onz wszystkie inne przepisy sprzec.z,.. 
ne z tem rozporządzeniem. 

Ad. 155. Wykonanie te~,o rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i właści
Wym ministrom. 

Art. 156. Rozp()!"ządzenie ninie1sze wchodzi w Ż'f
cie w piętnaście dni po ogłoszeaiu. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady .M.inis~r6w i Minister Spraw Woj.skow~h: 

J. Piłsudski 
Minister: K. Bar/el 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 

Dr. Dobruchi 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Romacki 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Poczt i Jelegrafów: Bogusław Afiedzińskl 

258. 

Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 6 marca 1928 r. 

o kwaliiikacjach %awodowych nauczycieli szk6ł 
. powszechnych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważn,ie-ciu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą 
ustawy fOL. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam 
co następuje: 

o kwaliiikacjach zawodowych do oauczania w pu
blicznycb l prywatnych sz.kołach powszechnyCh. 

Art. 1. Kwalifikacje zawodowe 00 nauczania 
w publicznych i prywalnych szkołach powszechnych 
posiada osoba. która uzyskaŁa dyplom na nauczyciela 
szkół powsze-chnycb przez ukończenie państwowego 
luo prywatn~go z prawami szkół paÓ6twowych za .. 
kładu kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół 
powszechnych. albo przez zdanie równowartościowe
go egzaminu na podstawie przepisów. określanych 
przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego. 

K waliHkac;e zawodowe do nauczania w pubHcz
nych i pryovatnych szkołach powszechnych mo~ą 
obejmować uprawnienia bądź to do nauczania 
wszystkich przedmiotów programuszkDły powszech
nej, bądź też do nauczania iedn'ego z następuiącVch~ 
śpiew, rysunki. rohoty ręcz,ne, gospodarstwo domo
we, ćVIo-1czenia cielesne. język obcy, względnie inny 
przedmiot. oznaczony przez Ministra Wyznań Reli
gtijllych i Oświecenia Publicznego.. 

Kwalifikacie zawodowe do nauczania reliJ!ii 
w publicznych i prywat~ych szkołach J)Qwszechnych 
określi Minister Wyz.nań Religijnych i Oświecenia 
Publinnego w porozumiertiu z właściwą władzą du
chowną, o ile kwalilikac-je te nie są określone spe
cjalncmi przepisiimi. 

Art. 2. Kwalifikacje zawodowe da naucz/l!nla 
W pubiicznych i prywatnych szkvłach pows4;~chnych 
uprawniają do nauc.l:wla Vi języku polskim lub o ile 
to :est wyraźnie zaz:naczcme w świv"ldectwie,do na
uczania w języku polskim i inn)lIl. 

Osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe do 
nauczania w publicznych i pryw'atny-ch sz.kołach po
wszechnvch tylko w ięzyku polBlkim może ie .rozsze
rzyć na drugi język naucza.nia p-rzez z·danie egzaminu 
uzupełniaiącego na podstawie prze;>isów. określa-< 
nych przez Ministra Wyznań Religijnych 1 Ośw~ece
nia Publicznego. 

Art. 3. Dyplomy uprawniające w myśl obowią
zujących przepisów do na uczania w uk oJaęh , śred. 
nich ogólnokształcących lub w semi.oo.rjach ąaUC%y~' 
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