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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

98 LAT POLSKIEJ POLICJI
Lipiec to szczególny miesiąc dla Policji. W 1919 roku 24 lipca powołano Policję Państwową, która
miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do
tej tradycji, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem
Policji. W tym roku obchodzimy 98 rocznicę powstania naszej formacji.
Dzień 24 lipca to dzień wyjątkowy dla naszej formacji. 98 lat temu pierwsi polscy
stróże prawa wypowiadając słowa „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na
powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć
zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować;
wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec
pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać
dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż" wstępowali
w szeregi Policji Państwowej.
Ustawę powołującą nową jednolitą w skali kraju formację policyjną Sejm RP przyjął 24 lipca 1919 r., nadając jej nazwę
Policja Państwowa. W pierwotnej fazie prac ustawowych formacja policyjna miała nosić nazwę Straż Bezpieczeństwa. Z
chwilą wejścia w życie ustawy o Policji Państwowej formalnie przestały istnieć dotychczas działające formacje porządku
publicznego, takie jak: milicje ludowe, policje komunalne, milicje obywatelskie, komitety obywatelskie, miejskie straże
obywatelskie, żandarmerie krajowe, straże kolejowe, straże rzeczne.
Nowa formacja, zgodnie z zapisem ustawowym, była organem wykonawczym władz państwowych oraz samorządowych
odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. „Policja Państwowa jest organem
wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku
publicznego” - stanowił art. 1 ustawy. Wdrażanie nowej organizacji Policji Państwowej trwało przez kilka lat.
Z historii Policji:
W 1939 r. korpus policyjny liczył około 30 tys. funkcjonariuszy. Na początku II Wojny Światowej, w czasie
kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tys. policjantów. Około 12 tys. funkcjonariuszy traﬁło do sowieckiej
niewoli. Prawie 6 tys. z nich, zamordowanych wiosną 1940 r., leży na Polskim Cmentarzu Wojennym w
Miednoje, największej na świecie policyjnej nekropolii.
17 grudnia 1939 r. w Generalnym Gubernatorstwie powołano Policję Polską (zwaną niekiedy granatową),
podległą niemieckiej policji porządkowej.
Polskie Państwo Podziemne tworzyło struktury policyjne przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, a 1 sierpnia
1944 r., w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, polskie władze rozwiązały formalnie Policję Państwową.

7 października 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego komunistyczne władze powołały
Milicję Obywatelską, w której służbę pełniło na początku prawie 60 tys. funkcjonariuszy. W 1952 r. Polska
zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, który zakładała w 1923 r. jako jedno z 20 państw.
6 kwietnia 1990 r., po transformacji ustrojowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję. Formacja wróciła
do przedwojennych korzeni i weszła do struktur międzynarodowych. 27 września 1990 r. Polska została
ponownie członkiem Interpolu, a 23 grudnia 1991 r. wstąpiła do International Police Association (IPA).
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