
International Journal of Legal Studies    № 1(5)2019  ISSN 2543-7097 

 

 

  

ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478   

© 2019 /Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska 

 This is an open access article under the CC BY-NC license       

    (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 
 

Mielnik M., (2019). Limitations on the Transparency of Law Creation and Law Exercising  

in the Duchy of Warsaw 

International Journal of Legal Studies, 1(5)2019, 1(5)2019: 453 - 464 

DOI 10.5604/01.3001.0013.3253 
 

453 

   

   

Marcin Mielnik 

PhD, Society of Culture and History Technology, Warsaw / Poland           

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4245-986X 

* Corresponding author: e-mail: m.mielnik@gmail.com 
 

 
 

Abstract: 

This article discusses the limits of openness of state action in the sphere of enacting and im-

plementing law during the period of the Duchy of Warsaw. As a result of the actions taken, the 

author intends to find answers to questions related to the policy of informing citizens and their 

possibilities of finding information on the functioning of the state during this period of Polish 

history. The research was carried out by conducting a source query and analysis of the sources 

of law of the historical period of the years 1807-1815. In the main part of the work the author 

defines the bodies responsible for creating the law, then discusses individual government 

publications such as the Dziennik Praw (Journal of Laws) and publications published in indi-

vidual districts of the country (departments). The starting point for the research undertaken is 

to discuss the policy of disseminating the content of the law also in the unconstitutional period, 

before the first copies of the government press were issued. The content of publications was 

analyzed, with particular emphasis on the main topics that appeared, e.g. the justification for 

the introduction of the Napoleon Code and its practical analysis. Finally, niche topics like 

hounds or tips are presented. 

Keywords: Government newspapers, Napoleonic period, Duchy of Warsaw, Council of State, 

Council of Ministers, law 

 

 

 

 
 

Received: 30 April 2019 

Revised: 22 June 2019 

Accepted: 28 June 2019 

 Published: 30 June 2019 

LIMITATIONS ON THE TRANSPARENCY  

OF LAW CREATION AND LAW EXERCISING  

IN THE DUCHY OF WARSAW 

 

GRANICE JAWNOŚCI TWORZENIA  

I WYKONYWANIA PRAWA 

W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://ijols.com/resources/html/article/details?id=190934
https://orcid.org/0000-0002-4245-986X


International Journal of Legal Studies    № 1(5)2019  ISSN 2543-7097 

 

 

  

ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478   

© 2019 /Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska 

 This is an open access article under the CC BY-NC license       

    (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 
 

Mielnik M., (2019). Limitations on the Transparency of Law Creation and Law Exercising  

in the Duchy of Warsaw 

International Journal of Legal Studies, 1(5)2019, 1(5)2019: 453 - 464 

DOI 10.5604/01.3001.0013.3253 
 

454 

Streszczenie: 

Niniejszy artykuł dotyczy omówienia granic jawności działania państwa w sferze uchwalania i 

realizowania prawa w okresie Księstwa Warszawskiego. W wyniku podjętych badań autor 

szuka odpowiedzi na pytania związane z polityką informowania obywateli oraz ich możliwo-

ści znajdowania informacji na temat funkcjonowania państwa w tym okresie polskiej historii. 

Badania zostały zrealizowane dzięki przeprowadzeniu kwerendy źródłowej oraz analizy źródeł 

prawa omawianego okresu historycznego dotyczącego lat 1807 – 1815. Autor definiuje ograny 

odpowiedzialne za tworzenia prawa, następnie omawia poszczególne dzienniki rządowe takie 

jak Dziennik Praw czy dzienniki wydawane w poszczególnych dzielnicach kraju (departamen-

tach). Punktem wyjścia podjętych badań jest omówienie polityki upowszechniania treści pra-

wa także w okresie niekonstytucyjnym zanim wydano pierwsze egzemplarze rządowej prasy. 

Analizie poddano treści dzienników ze szczególnym uwzględnieniem głównych tematów jakie 

się pojawiały np. uzasadnienie wprowadzenia Kodeksu Napoleona oraz jego analiza pod ką-

tem praktycznym. Na koniec przedstawiono niszowe tematy takie jak listy gończe czy porady. 

Słowa kluczowe: Gazety rządowe, czasy napoleońskie, Księstwo Warszawskie, Rada Stanu, 

Rada Ministrów, prawo 

 
Główny zarys problemu i jego związku z ważnymi kwestiami naukowymi i 

praktycznymi. 

Problematyka związana z granicami jawności działania państwa i prawa funkcjono-

wała od samego początku jego istnienia. Wraz z ich rozwojem w coraz większym 

stopniu pojawiał się problem informowania społeczeństwa o treści obowiązujących 

aktów prawnych, a co za tym idzie prawach i obowiązkach poddanych, a także obo-

wiązkach organów i administracji państwowej. W I Rzeczpospolitej dopiero w XVIII 

wieku rozpoczęto drukowanie prawa w wielotomowej publikacji Volumina Legum 

(Volumina Constitutiorum 2000). Obserwując na tym przykładzie problem rozpo-

wszechniania prawa można stwierdzić że Rewolucja francuska i zmiany jakie zaszły 

w jej wyniku nadały nowe tempo funkcjonowania państwa.  

Za pomocą prasy oraz szeroko zakrojonej cenzurze Cesarz Francji znaczniej inten-

sywniej niż czyniono to wcześniej próbował dotrzeć do swoich obywateli oraz oby-

wateli państw satelickich (Polaczek J. 2005). Powstałe w 1807 r. Księstwo Warszaw-

skie podlegało takim samym zjawiskom. Od samego momentu powołania tymczaso-

wego rządu Komisji Rządzącej ukazywały się czasopisma rządowe oraz funkcjono-

wała, ze zmiennym szczęściem, cenzura (Polaczek J., s. 58-60; Handelsman M., s. 

10; Goclon J., Wrocław 1999, s. 119.). Ekipa rządząca nadała sobie prawo do kontro-

lowania wielu obszarów życia obywateli. Starała się ukształtować odpowiednie po-
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stawy szczególnie w zakresie zachowania się w miejscach publicznych, nastrojów 

politycznych, czy jasnego postępowania w zakresie handlu. W obrębie zainteresowa-

nia znalazła się twórczość artystyczna: słowo pisane, działalność teatrów, a nawet 

rysunki. Za bezpieczeństwo na uroczystościach państwowych odpowiadał Minister 

Policji (AGAD, R. Min. Ks. War., seria II, sygn. 104, s. 23). Przez cały czas istnienia 

Księstwa władza przywiązywała szczególną wagę do organizacji uroczystości pu-

blicznych takich jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy urodziny Napoleo-

na. Nadzór dotyczył nie tylko tekstów drukowanych, ale także rysunków. Aleksander 

Potocki niekiedy z ramienia rządu osobiście uczestniczył w tego typu pracach. Takie 

zdarzenie miało miejsce w 1808 roku w rocznice uchwalenia pierwszej polskiej kon-

stytucji. Raport swoich działań przedstawił w piśmie 13 maja. Zawarł w nim koszty i 

czynności związane z organizacją uroczystości na cześć Cesarza.  Sprawdzano 

wszelkie oficjalne przemówienia, recenzowano rysunki, a nawet zajmowano się 

ocenianiem iluminacji, które zamierzano użyć podczas uroczystości (Polaczek J., 

2005, s. 65). 

 

Analiza najnowszych badań, aktów prawnych i literatury przedmiotu, w któ-

rych podjęto omówienie podjętej problematyki. 

Granica jawności, jak wykazał autor dotyczyła często elementów stycznych życia 

politycznego i prywatnego. Prawo decydowania o granicach tego, co można słuchać, 

mówić i pisać (drukować) publicznie przysługiwało głównie  Ministrowi Policji.  

Aspekt informowania społeczeństwa o pracach rządu poruszano parokrotnie. Warty-

mi wspomnienia są przede wszystkim artykuły dotyczące wydawania przez władze 

gazet takie jak M. Jeleniewskiego (Jeleniewski M. 2012), M. Kallasa (Kallas M. 

1971, Kallas M. 1972), A. Kociszewskiego (Kociszewski A. 1979). 
 

Cele i metody badawcze podjęte w analizie tematu. 

W niniejszej pracy badanie zagadnienia informowania społeczeństwa o pracach rzą-

du, koncentruje się na granicy jawności działania państwa w sferze uchwalania i 

realizowania prawa. W wyniku podjętych badań autor zamierza znaleźć odpowiedzi 

na pytania związane z polityką informowania obywateli oraz ich możliwości znaj-

dowania informacji na temat funkcjonowania państwa. Zadanie publikacji aktów 

prawnych, prowadzenia cenzury czy kontrolowania prawomyślności było realizowa-

nie już od początku istnienia, tj. 14 stycznia 1807 r., Komisji Rządzącej aż po kres 

funkcjonowania na terenie państwa centralnych organów państwowych (29 IV 1813 
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r.). W okresie przed konstytucyjnym tzn. przed osobistym objęciem władzy przez 

Fryderyka Augusta jedynym organem posiadającym władzę ustawodawczą był rząd 

tymczasowy Komisja Rządząca. W ramach swojego funkcjonowania powołała na 

terytoriach sobie podległych administrację państwa, stworzyła armię oraz rozpoczęła 

politykę, wzorowaną na francuskiej, kreowania właściwego wizerunku działalności 

rządu (Goclon J. A. 1999).  Badania zostaną zrealizowane przy przeprowadzeniu 

kwerendy źródłowej oraz analizy źródeł. 

 
Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja. 

Wraz powołaniem nowego rządu 5 X 1807 r. zaczęły funkcjonować konstytucyjne 

organy państwa. Konstytucja nadawała Monarsze największą władzę w państwie. 

Posiadał on pełnię władzy wykonawczej, administracyjnej oraz inicjatywę ustawo-

dawczą. Tworzył akty prawne, za wyjątkiem prawa podatkowego, systemu menni-

czego, które należało do kompetencji Sejmu, dzielił się także z Sejmem możliwością 

zmiany prawa karnego i cywilnego. 

Szczególnymi organami były Rada Stanu i Rada Ministrów, które pełniły w zakresie 

uchwalania prawa funkcje doradcze a wyniki przedstawiały monarsze. Na jej czele 

obu stał Monarcha, a podczas jego nieobecności prezes Rady. Tę zaszczytną funkcję 

pełnił od 5 X do 16 XII 1807 Stanisław Małachowski, po nim Ludwik Gutakowski 

(do 25 III 1809 r.) oraz Stanisław Potocki. W gronie Rady Stanu zasiadali Ministro-

wie oraz referendarze. Konstytucja przewidywała mianowanie 4 referendarzy. Jako 

pierwsi funkcję pełnili tę: A. Linowski, K. Wojda, J. Morawski, O. Wyczechowski 

(Kallas M., 1970, s. 93-94). W następnych latach organizacja i ilość członków Rady 

zmieniała się. W wyniku przyłączenia nowych terytoriów liczba referendarzy zwięk-

szyła się o dwie osoby. Praktyka wykazała już wcześniej konieczność dokonania 

zmian organizacyjnych w ramach samego rządu. Już 1808 r. dekretem Fryderyk 

August powiększył Radę o sześciu radców, którzy mieli prawo głosu. Jako pierwsi 

sprawowali je A. Linowski, M. Kochanowski, I. Sobolewski, J. Węgleński, J. P. 

Woronicz, Rzętkowski (Kallas M., 1970, s. 95). Z czasem Rada Ministrów stała się 

organem dominującym a granice jej kompetencji coraz wyraźniejsze.  

Rada Stanu posiadała w zakresie tworzenia prawa miała duże uprawnienia. Mimo, że 

nie wszystkie dekrety ukazywały się przy jej udziale, to była władna podejmować 

sama decyzje w sprawach wojskowych, czy w sytuacjach nagłych podczas nieobec-

ności Księcia (Kallas M., 1970, s. 98). Także kompetencje sądownicze i nadzorcze 
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Rady należy zaliczyć do czynności związanych z tworzeniem prawa i jego wykładni 

(Krzymkowski M., Poznań 2011, s. 155-254). 

Od samego momentu powołania rządu centralnego na mocy dekretu Napoleona z 14 

stycznia 1807 r. wraz kształtowaniem organów i administracji rozpoczęto starania o 

regularne wydawanie rządowych gazet (Mielnik M., Organizacja, kompetencje…, 

2008, s. 303-316; Goclon J., Opole 1995; Kallas M., 1970, Kallas M., 1975, Kallas 

M., 1978, t. 30, z. 2,  Loret M., 1902. Zagadnienie prasy rządowej poruszyli: Kallas 

M., 1971, s. 5-31; tamze 1972, s. 317-327; Kociszewski A.,  1979, s. 233-243). Nale-

ży zaliczyć do nich Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego wydawany za lata 1807 

– 1815, który powstał na podstawie art. 87 Konstytucji Księstwa Warszawskiego. Ta 

rządowa gazeta miała przedstawiać treść prawa i urządzeń administracji publicznej 

(Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, 1809, t. I, s. XLIV). Dalsza część artykułu 

może budzić pewne pytania. Zdaniem Kallasa każdy akt prawa w celu uzyskania 

mocy prawnej, zgodnie z treścią Konstytucji, musiał się ukazać w Dzienniku Praw. 

W konsekwencji cała reszta ukazujących się tytułów prasy rządowej pełniła jedynie 

funkcje informacyjne. Praktyka jaką daje się zaobserwować skłania do pytania w jaki 

sposób ówcześni interpretowali te słowa. Nie można jednak nie zauważyć pomijania 

niektórych aktów prawnych. Jak zauważa Kallas pomijano często kluczowe dekrety 

takie jak Dekret o Organizacji Ministerstw z 20 IV 1808 r. W treści art. 75  tego aktu 

prawnego przyznano woli Monarchy publikowanie praw za pośrednictwem ministra 

sprawiedliwości, w tym wypadku miano je drukować w Dzienniku Praw. W innej 

sytuacji przesyłał je Radzie Stanu lub wybranemu ministrowi za pośrednictwem 

Sekretarza Stanu. Załączano w treści aktu prawnego polecenie jego utajnienia lub 

upublicznienia w Dzienniku Praw. Te oficjalne pismo pozostawało zatem najważ-

niejszym rządowym wydawnictwem (Kallas M., 1975, s. 32). Mimo ogłoszenia 

dwóch dekretów 19 VI 1810 r. w sprawie określenia czasu w jakim teksty prawa 

miały zostać opublikowane opisywane zjawisko utrzymywało się do końca istnienia 

Państwa.  

Publikacja w Dzienniku Praw stanowiła najważniejszą formę rozpowszechniania 

treści prawa. Nieukazanie się w nim aktu prawnego nie oznaczało jednak nieobowią-

zywania jego mocy prawnej. Przesłanką za tym przemawiającą było niepublikowanie 

wielu aktów prawnych. We wstępie do Ustawodawstwa Księstwa Warszawskiego, 

najważniejszego wydawnictwa źródłowego dotyczącego Księstwa Warszawskiego, 

autorzy także wskazują zjawisko nie drukowania aktów prawnych. Dokonując wybo-

ru źródeł opracowali typy oraz hierarchię aktów prawnych (Ustawodawstwo Księ-
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stwa Warszawskiego, t. I, 1964, s. X.). Za najważniejsze uznali akty królewskie cha-

rakterze ustrojowym, na drugim miejscu znalazły się akty królewskie dotyczących 

spraw administracyjnych, dalej akty Ministra Sekretarza Stanu, przekazywał który 

przekazywał wolę Monarchy, w końcu uchwały sejmowe, najmniej ważne akty Rady 

Stanu i Rady Ministrów o charakterze ustawowym. Obywatele nie mogli zapoznać 

się z każdym z nich, ponieważ od woli Księcia był uzależniony sposób publikacji, w 

Dzienniku Praw, czy w dokumentacji Ministra Sekretarza Stanu. Stąd cztery rodzaje 

aktów ukazywało się w niejednolity sposób. Jedynie uchwały Sejmu zawsze ukazy-

wały się drukiem, po uprzednim podpisaniu przez Monarchę, Ministra Sprawiedli-

wości i Ministra Sekretarza Stanu oraz opatrzeniu pieczęcią.  

Zanim jeszcze zaczęły obowiązywać zasady przewidziane w konstytucji Księstwa 

polskie władze oprócz powołania struktury państwa, zajęły się stworzeniem i usys-

tematyzowaniem prawa, a także jego rozpowszechnianiem. W celu dotarcia do sze-

rokiej publiki posługiwano się ukazującą się wtedy prasą, która nieodpłatnie miała 

obowiązek drukować wszystkie akty prawne. Efekt nie przynosił z tego powodu 

oczekiwanych rezultatów (Jeleniewski M., 2012, t. I, s. 189,. Kallas M., 1971, s. 12).  

Wspomniany wyżej Dziennik Praw, przewidziany w tekście konstytucji, nie miał 

wystarczającego oddziaływania. Stąd począwszy od 1808 r. prefekci z reguły z wła-

snej woli decydowali się na zorganizowanie regionalnej prasy. M. Kallas zwrócił 

uwagę na interesujący pomysł zorganizowania ogólnokrajowego rządowego pisma 

periodycznego, które miało „oświecać lud” przekazując treść aktów prawnych oraz 

rady w zakresie moralności, higieny dietetyki i gospodarki (Kallas M., 1971, s. 7). 

Celem nadrzędnym miała być propaganda ukazująca w jaki sposób rząd dba o 

mieszkańców wsi. Pomysł ten nie zrealizowany okazał się podobny do późniejszych 

dzienników departamentowych.  

Wydawano, jak wspomniano wyżej, stosunkowo dużą ilość tytułów prasy rządowej. 

Ukazywało się, jak wskazuje Jeleniewski, siedem tytułów dzienników: kaliski, byd-

goski, płocki, radomski, łomżyński, warszawski, krakowski (Jeleniewski M., 2012, s. 

189). Natomiast Kallas włącza jeszcze do tej grupy dzienniki lubelski i siedlecki, 

które odpowiednio rozpoczynały swoje funkcjonowanie odpowiednio 10 lipca i 19 

sierpnia 1815 r. (Kallas, M., 1971, s. 17; Kallas M., 1972, s. 317). Zdaniem autora do 

śledzenia przepływu informacji publicznej w Księstwie Warszawskim ostanie dwa 

czasopisma nie mogą zostać uznane za interesujące.  

Dzienniki departamentowe stanowiły najliczniejszą pod względem ilości tytułów 

grupę prasy rządowej. Ich treść w porównaniu z Dziennikiem Praw jednak miała być 
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od samego początku szersza, a zasady jakimi kierowano się przy wyborze tematyki 

znaczniej bardziej elastyczne. Analizowane w literaturze uzasadnienia powołania 

przez prefektów własnych czasopism pokazuje wspólne cele jakie sobie stawiano 

oraz indywidualne potrzeby. Prefekt departamentu kaliskiego uzasadniał wydawanie 

dziennika koniecznością informowania wszystkich mieszkańców co „do jego wia-

domości jest konieczne” (Kallas M., 1971, s. 14). Pewnego rozszerzenia dokonał 

Antoni Gliszczyński w pierwszym numerze Dziennika Doniesień Rządowych i Pry-

watnych Departamentu Bydgoskiego, w którym nie tylko wskazał konieczność in-

formowania mieszkańców departamentu bydgoskiego o treści aktów prawnych, róż-

nych postanowień rządu oraz o prywatnych znaczniejszych wypadkach. Gdy w 1811 

r. pismo zaczęło ukazywać się pod tytułem Dziennik Tygodniowy Departamentu 

Bydgoskiego prefekt potwierdził wcześniejsze zamiary informowania społeczeństwa 

w zakresie treści aktów prawnych, zarówno rządu jak i jego własnych rozporządzeń. 

Znaczącym uatrakcyjnieniem miały być podawane informacje nt. rolnictwa, czy 

produkcji rękodzielniczej. Jak zauważył cechą krajów nowoczesnych i zamożnych 

było wydawanie dużej ilości tytułów gazet i pamiętników. Zatem celem nadrzędnym, 

jaki sobie wyznaczył przy tworzeniu Dziennika miało być zachęcenie wszystkich do 

czytania prasy, aby jednocześnie w ten sposób wzmacniać państwo.  

Obraz uzasadnienia drukowania dzienników departamentowych nie można uznać za 

kompletny bez wskazania zdań innych prefektów, którzy wydawanie regionalnej 

prasy rządowej zaczęli nieco później. Rembieliński 24 lutego 1812 r. w Dzienniku 

Departamentowym Płockim wskazał konieczność zachowania jawności prac rządu, 

co miało jednocześnie przyczynić się do ujednolicenia prac władz departamento-

wych. Natomiast dla prefekta departamentu łomżyńskiego wydawanie Dziennika  

oznaczało niezbędny środek utrzymania porządku publicznego. Prefekt departamentu 

krakowskiego wskazał natomiast prasę jako czynnik wpływający pozytywnie na 

rozwój gospodarki (Kallas M., 1971, s. 15). 

Budowa dzienników departamentowych jak wskazuje literatura   była podobna (Jele-

niewski M. K., 2012, s. 187-204, Kallas M., 1971, tenże 1972, s. 317-327; Koci-

szewski A., 1979, s. 233-243; Ossowski K., 2004.). Do stałych pozycji należy zali-

czyć ogłaszane akty prawne władz centralnych i departamentowych. Inną pozycja 

były obwieszczenia w postaci komunikatów spraw administracyjno-porządkowych, 

budowlanych, własnościowych, czy sądowych. Na końcu znajdowały się akty burmi-

strzów i innych urzędów, sprawozdania finansowe różnych instytucji, a także listy 

gończe. Niekiedy zamieszczano podsumowania z podziałem na tematykę dokumen-
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tów: sądowe, polityczne, administracyjne, wojskowe, skarbowe i policyjne. Rzadko-

ścią były artykuły nie powiązane z działalnością polityczną. Przykładem takich tek-

stów były artykuły ks. Jana  Bocheńskiego (Jeleniewski M. K., 2012, s. 193). Poru-

szał on tematykę ubierania się, chorobach, hodowli.  

Treść Dzienników koncentrowała się na zagadnieniach prawniczych. W maju 1808 r. 

w Dzienniku Departamentu Kaliskiego szeroko cytowano fragment Kodeksu Napo-

leona dotyczącego aktów stanu cywilnego (Dziennik Departamentu Kaliskiego, 

1808, s. 1-4). Jak się może wydawać, mimo obowiązywania te aktu prawnego od 5 X 

1807 r., zapoznanie obywateli z jego treścią, jak się wydaje, nadal spotykało się z 

dużym zainteresowaniem, ponieważ stanowiło nowość w polskim systemie praw-

nym.  

Nie tylko tematyka prawnicza, czy administracyjna znajdowała się na łamach prasy. 

W tym samym numerze zamieszczono informacje o zaginięciu dziecka Heleny Szra-

de „ośm lat mająca i dobrego wzrostu. Ma włosy jasne, oczy niebieskie, jest ubrana 

w szarą suknią, czerwony leibik i czerwoną chustę na szyi. Mówi tylko po niemiecku 

i nie jest zupełnie przy zdrowym rozumie.” W ramach swoich obowiązków, zamiesz-

czające Dyrektorium Policji Kalisza uprasza o zatrzymanie zaginionej i wiezienie jej 

na koszt władz miejskich (Dziennik Departamentu Kaliskiego, 1808, s. 5). Natomiast 

w Dzienniku Departamentu Krakowskiego ukazał się przepis opisanie sposobu ro-

bienia Zupy przez Pana Rumforda wynalezionej wraz z wyrachowaniem kosztów. 

Należało zmieszać w jednym kotle 30 kwart wody, 5 kwart kaszy lub mąki jęcz-

miennej, 5 kwart grochu, 10 kwart ziemniaków, 6 sztuk śledzi, 1 funt wędzonki po-

krojonej w kostkę, 2 kwarty octu piwnego, 3 kwaterki soli. Jako dodatek miano po-

dać 3 bochenki chleba pytlowego (Dziennik Departamentowy Krakowski, nr 1, 1 

czerwca 1812 roku, s. 5). Tak zmieszane składniki miano gotować do 6 godzin na 

wolnym ogniu. Całkowity koszt wyniósł 6 złotych 29 groszy. Potrawa przyrządzona 

w ten sposób miała zapewnić obiad 52 osobom, zatem jedna porcja składała się z 

jednej kwarty oraz jednej kromki chleba. Tak więc jej koszt wyniósł 4 grosze.  

Osobny tematem powiązanym z jawnością były zjawiska społeczne, gospodarcze, 

czy rozwój techniczny jaki miało zapewnić państwo. Każde z wymienionych zagad-

nień miało swoje odzwierciedlenie w czynnościach państwa. Jednocześnie wraz z 

nimi pojawiały się jednocześnie problemy z uzyskaniem informacji, a tym samym 

zaczęła wykształcać się nowa granica obowiązku i prywatności obywateli, tajemnicy 

państwowej. Autor z spośród wielu tematów dokonał pewnego wyboru. W niniejszej 
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pracy, zostaną przedstawione trzy problemy: szeroka problematyka związana z za-

chowaniem porządku publicznego, oświetlenia ulic oraz miary i wagi.  

Obraz porządku publicznego, przestępstwa związane z jego łamaniem w ogólnych 

ramach przedstawiały akty prawne jakie ogłaszano już od czasów Komisji Rządzą-

cej. Zagadnienie w znacznej części łączono z przestrzeganiem lub łamaniem obowią-

zującego prawa, stąd decyzją całego rządu i Księcia, Minister Policji stał się odpo-

wiedzialnym za jego utrzymanie (Działania Komisji Rządzącej zbadano pod kątem 

tworzenia administracji, walki z mniejszością niemiecką, czy tworzenie wojsk pol-

skich. Patrz: Mielnik M., Walka z „nierodakami” w czasach Komisji Rządzącej 14.I 

– 5.X.1807, 2008, s. 74-79; Mielnik M., Organizacja, kompetencje i działalność 

władz policyjnych czasów Komisji Rządzącej (14 stycznia – 5 października 1807 r.), 

2008, s. 70-74;.; Goclon J.A., 1999; Kroczyński H.., 1990). Dekret z 20 IV 1808 r. 

precyzował definicję, kompetencję i zakres działań Ministra Policji w tym zakresie i 

podległych mu organów, czy urzędników (Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego 

1807-1815, 1964-1969, t. 1, s. 75). Zgodnie z artykułem 55 w/w dekretu Minister 

Policji w oparciu o wszystkie ustawy, które miały zapobiegać wypadkom szkodliwym 

i bezprawiom miał przede wszystkim mieć na uwadze bezpieczeństwo i porządek 

publiczny. Tym samym jak podaje kolejny artykuł miano zapewnić wolność, wła-

sność, spokojność i wygodę. Artykuł 65 dotyczył spraw związanych z ochroną zdro-

wia. Prawodawca rozumiał przez to kontrolę aptek, łapanie fałszywych lekarzy, 

umieszczanie cmentarzy we właściwych lokalizacjach oraz kontrolę sprzedaży broni, 

prochu i trucizn. Dodatkowo do ochrony zdrowia włączono oświetlanie ulic i zapo-

bieganie bójkom i pojedynkom. W dalszej części dekretu zwrócono szczególną uwa-

gę na walkę z pospolitą przestępczością. Artykuł 67 nakładał na Policję Śledzenie 

występku, pierwsze kroki zabezpieczające, a gdy dalsze będą potrzebnymi będą 

wezwanie stosownie władz wydziałowych. Środkami zaradczymi miały być prowa-

dzenie cenzury, śledzenie i aresztowanie włóczęgów oraz żebraków, kontrola służą-

cych oraz więzień wszelkiego gatunku (art. 62). Na równie poważnie traktowano 

obserwację miejsc publicznych takich jak gospody, czy teatry.  

Ważnym aspektem zachowania porządku publicznego przez cały okres istnienia 

Księstwa było zagwarantowanie społeczeństwu taniej żywności. Dnia 20 stycznia 

1807 roku A. Potocki, działając na polecenie Komisji Rządzącej, zorganizował spo-

tkanie ze starszymi cechów piekarzy, piwowarów i rzeźników. Celem spotkania było 

rozwiązanie problemów powstających na przełomie roku. Ceny oraz regularność 

dostaw stały się podstawowym wyzwaniem, z jakim uczestnicy musieli się zmierzyć. 
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Producenci dowodzili, że wyznaczone taksy nie rekompensowały ponoszonych kosz-

tów. Piekarze narzekali nie tylko na ceny chleba narzucone przez rząd, ale także na 

niedostępność młynów, pracujących jedynie na potrzeby armii. Młynarze często 

odmawiali przyjmowania zamówień warszawskich piekarzy, jeśli ci nie wpłacili 

znacznie wyższej kwoty. Dyrektor policji miał zająć się uregulowaniem również tej 

kwestii. Ostatecznie stwierdzono, że wyliczenia proporcji składników były błędne, 

dlatego poproszono o wyznaczenie grupę kompetentnych osób i ta przeprowadziła 

pomiary ponownie. Pozostali producenci stosunkowo szybko zakończyli negocjacje, 

co pozwoliło Komisji Rządzącej zatwierdzić odpowiednie rozporządzenie w tej 

sprawie już 29 stycznia (AGAD, Komisja Rządząca, sygn. 57, s. 39). Zasady jakimi 

się kierowano podczas konsultacji między Ministrem Policji Aleksandrem Potockim, 

a Warszawskimi rzemieślnikami miały obowiązywać w przyszłości na terenie całego 

kraju. Jednocześnie podjęto decyzję o powołaniu specjalnej komisji odpowiedzialnej 

za określanie cen produktów żywnościowych. 

 
Wnioski. 

Reasumując zagadnienie dostępu do informacji w zakresie tworzenia aktów 

prawnych Księstwa Warszawskiego stanowiło złożony problem. Jak wspomniano 

jednym z podstawowych problemów był analfabetyzm. Stąd starano się przezwy-

ciężyć ten problem ogłaszając treść za pośrednictwem duchownych oraz urzędni-

ków państwowych. System ten jednak nie sprostał oczekiwaniom zarówno rzą-

dzących jak i poddanych. Z inicjatywy władz centralnych powołano Dziennik 

Praw, wydawnictwo zawierające akty prawne (głównie dekrety królewskie).  

Dziennik od 1810 roku należy uznać za publikację łatwo dostępną. Mimo to nie 

spełniał on pokładanych w nim nadziei. Przede wszystkim obywatele nie otrzy-

mywali informacji bieżących w postaci rozporządzeń prefektów. Wprawdzie już 

w 1808 roku ukazywały się dzienniki departamentowe w Kaliszu i Bydgoszczy. 

Na warunki Księstwa stanowiły one nowość. Mimo nie wielkich rozmiarów za-

wierały informacje mogące zaciekawić każdego mieszkańca jak na przykład 

zawiadomienie o zaginięciu dziecka, czy przepis na zupę. Najważniejszą funkcją 

jaką spełniały należy uznać przytaczanie aktów prawnych, które z jakiegoś po-

wodu cieszyły się większym zainteresowaniem, jak na przykład wspominany 

Akty Stanu Cywilnego. Stanowiły one nowość, jednocześnie dotyczyły bardzo 

ważnych dziedzin życia, takich jak narodziny, małżeństwa, zgony, czy dziedzicze-

nie. 
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Przedstawione w niniejszej pracy źródła, jak zauważa autor, nie stanowią całości 

informacji o prawie. Część z nich była jedynie przesłana rządowi przez Ministra 

Sekretarza, co miało wg. interpretacji dworu oznaczać uprawomocnienie się  

aktów. Osobnym problemem jaki należy wskazać stanowiło powolne tworzenie 

kolejnych aktów prawnych. W interesującym autora okresie można mówić o 

siedmiu tytułach dzienników departamentowych: kaliski, bydgoski, płocki, ra-

domski, łomżyński, warszawski, krakowski. Trzy z nich (warszawski, kaliski, 

bydgoski) ukazywały się od 1808 r., reszta natomiast pod koniec  istnienia Księ-

stwa Warszawskiego. Zatem ocena końcowa nie może być jednoznaczna. Ogra-

niczenia jakie w omawianym okresie funkcjonowały stanowiły odzwierciedlenie 

decyzji Monarchy, postawy elity kraju oraz zainteresowania i edukacji społe-

czeństwa, które w coraz większym stopniu, jak się wydaje, potrzebowało wiedzy, 

czy informacji. 
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