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Wprowadzenie
W Polsce za początek zorganizowanej 
formy kontroli państwowej uważa się 
powołanie dekretem Fryderyka Augusta 

w 1808 r. Głównej Izby Obrachunkowej 
w Księstwie Warszawskim1 – dlatego nie-
dawno uroczyście obchodziliśmy dwu-
setlecie istnienia kontroli państwowej 
w naszym kraju. Za powszechnie przy-
jęte uchodzi twierdzenie, że w okresie 
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Dotychczasowe ujęcia dziejów polskiej kontroli państwowej rzadko sięgają 
czasów przedrozbiorowych. Pomijanie tego okresu wydaje się jednak nieuza-
sadnione, bo choć nie powstał wówczas odrębny organ kontroli, to jednak 
różnorodne zadania z tego zakresu wykonywały powołane w 1764 r. komisje 
skarbowe. Szczegółowa analiza ich działalności przynosi zaskakujące wyniki 
i umożliwia poszukiwanie tradycji kontroli państwowej już w XVIII wieku.

Komisje skarbowe jako organy kontroli

1 Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego], t. I, s. 120-136.



Nr 2/marzec-kwiecień/2016 163 

Komisje skarbowe jako organy kontroli   trochę historii

szlacheckiej Rzeczypospolitej nie istnia-
ły organy kontroli państwowej2. Bliższa 
analiza tematu3 każe jednak zastanowić 
się nad słusznością przyjęcia tej cezury, bo 
czy wcześniej kontrola państwowa rzeczy-
wiście nie istniała? 

Współcześnie kontrola państwowa ro-
zumiana wąsko (sensu stricto) oznacza 
wyodrębnienie kontroli spośród innych 
zadań państwa i powierzenie jej specjal-
nemu, niezależnemu organowi i wręcz 
stanowi synonim tego naczelnego orga-
nu kontroli4. Jednak w ujęciu szerszym 
kontrola państwowa to „kontrola działań 
administracji i gospodarki państwowej pod 
względem finansowo-gospodarczym”5. 
Tak właśnie szeroko definiowana proble-
matyka kontroli pozwala na poszukiwanie 
jej początków w okresie przed wykształ-
ceniem jej instytucjonalnie zorganizowa-
nej i wyodrębnionej formy. Ta bowiem 
– w wąskim znaczeniu – wiąże się dopiero 
z państwem konstytucyjnym, choć prze-
cież kontrola jako funkcja państwa pojawiła 

się wcześniej i już w państwie feudalnym 
była koniecznością. Rozpatrując historię 
ustroju Polski, często się jednak o tym za-
pomina i dostrzega dopiero przełom, jakim 
było powołanie wspomnianej Głównej Izby 
Obrachunkowej na początku XIX wieku. 

W okresie przedrozbiorowym nie ist-
niał w Polsce żaden wyodrębniony organ 
kontroli, dlatego rozważając ówczesne sto-
sunki, zauważa się jedynie formy kontroli 
parlamentarnej, którą sprawował Sejm6. 
Andrzej Sylwestrzak pisał, że „przyjęcie 
ustrojowej zasady zwierzchnictwa Sejmu 
prowadziło w rezultacie do zagwaranto-
wania izbie poselskiej, również Senatowi, 
podstawowych uprawnień w zakresie kon-
troli państwowej”7. Jednak przy postę-
pującym rozkładzie życia politycznego 
działalność ta stawała się fikcją. Anegdotą 
stała się kontrola rachunków podskarbie-
go Bogusława Leszczyńskiego w 1654 r., 
podczas której jeden z posłów krzyknął, 
że się nie zgadza na przedstawione rozli-
czenie. Zdziwiony podskarbi, trzymając 

2	 Opinię	taką	można	znaleźć	niemal	we	wszystkich	publikacjach	traktujących	o	dziejach	kontroli	państwo-
wej	w	Polsce,	z	wyjątkiem	Antoniego	Pułjanowskiego	(Najwyższa Izba Obrachunkowa Królestwa Polskie-
go 1808–1866,	Warszawa	1880,	s.	1),	który	wyraził	się	w	tej	kwestii	bardzo	niejasno.	Zenobiusz	Rugie-
wicz	(Kontrola państwowa,	Warszawa	1937,	s.	13)	pisał,	że	„[p]od	koniec	istnienia	Państwa	nie	widzimy	
wyraźnych	 śladów	 kontroli”.	 Andrzej	 Sylwestrzak	 dał	 temu	 poglądowi	wyraz	w	wielu	 pracach,	 pisząc	
np.	(Kontrola administracji,	Koszalin	1998,	s.	39),	że	Rzeczpospolita	„ustrojowo	nie	wykształciła	instytucji	
kontroli	 finansów	publicznych”.	Podobnie	twierdził	Ryszard	Szawłowski	(Najwyższe państwowe organy 
kontroli w Polsce w XIX wieku. Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego oraz Izba Obrachun-
kowa i Najwyższa Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego. Lata 1808–1866,	Warszawa	1999,	s.	21).	
Również	piszący	te	słowa	dawał	wcześniej	wyraz	takiej	opinii	(P.	M.	Pilarczyk:	Początki kontroli państwo-
wej w Polsce. Obce wzorce i własne osiągnięcia,	“Kontrola	Państwowa”,	rocznik	59,	numer	jubileuszowy,	
luty	2014	r.,	s.	45).

3	 Opracowanie	powstało	dzięki	środkom	uzyskanym	w	ramach	trzeciej	edycji	programu	MNiSW	Mobilność	
Plus	(1109/MOB/2013/0).

4 Polskie prawo konstytucyjne,	red.	D.	Górecki,	wyd.	5,	Warszawa	2015,	s.	247;	L.	Garlicki:	Polskie prawo 
konstytucyjne. Zarys wykładu,	wyd.	2,	Warszawa	2015,	s.	319;	I.	Sierpowska:	Funkcje kontroli państwo-
wej. Studium prawnoporównawcze,	[b.m.]	2003,	s.	8.

5 Prawo konstytucyjne,	red.	Z.	Witkowski,	A.	Bień-Kacała,	Toruń	2015,	s.	600.
6	 Por.	I.	Sierpowska,	op.cit.,	s.	11-19.
7	 A.	Sylwestrzak:	Najwyższa Izba Kontroli,	Warszawa	1997,	s.	10-11.
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rejestr przekupionych, zapytał: „A który 
to tam taki syn, com mu nie dał”? Poseł 
się schował i więcej nie odezwał, ponie-
waż – podobnie jak wszyscy pozostali 
– został wcześniej skorumpowany przez 
Leszczyńskiego8. W czasach saskich nawet 
ten model przestał funkcjonować, gdyż po 
1726 r. tylko jeden sejm doszedł do skut-
ku, więc kolejni podskarbiowie nie byli 
poddawani na bieżąco żadnym formom 
kontroli. Rozliczenia z ich administracji fi-
nansowej możliwe były dopiero od 1764 r., 
gdy akceptowano rachunki przedstawia-
ne już przez ich spadkobierców. Jednak 
właśnie w tym okresie, u samego schyłku 
przedrozbiorowej państwowości, nastą-
pił też szczególny rozwój nowych rodza-
jów kontroli, którym podlegały powsta-
jące wówczas nowoczesne organy władzy 
wykonawczej9.

Uważa się, że właśnie tak skromnie wy-
gląda przedrozbiorowy dorobek w dziedzi-
nie kontroli. Innych form kontroli miało 
w tym okresie nie być. Ryszard Szawło-
wski, badający historię kontroli państwo-
wej w Polsce, wyjaśniał pokrótce, dlacze-
go trybunałów skarbowych, istniejących 
w okresie I Rzeczypospolitej (powoływa-
nych sporadycznie od 1591 r., a od 1717 r. 
działających jako organy stałe), nie może-
my uznawać za organy kontroli10. Te sądy, 
z których jeden wyznaczony był dla Korony, 
drugi zaś dla Litwy (Wielkiego Księstwa 
Litewskiego), obradujące najczęściej 

– odpowiednio – w Radomiu i w Wilnie, 
miały za zadanie sprawowanie sądownic-
twa w sprawach skarbowych. Istotą tego 
specyficznego modelu sądownictwa spe-
cjalnego było powołanie osobnych organów, 
mających za zadanie sądzenie osób, które 
nie wniosły do skarbu pobranych podatków. 
Potem zakres kognicji się zwiększał: odpo-
wiadano przed nimi za niezapłacone podat-
ki, niewłaściwe użycie pieniędzy państwo-
wych, odpowiadali też przed nim za swe 
uchybienia dzierżawcy i poborcy podatkowi 
oraz urzędnicy skarbowi. Trybunały roz-
patrywały również sprawy o szkody uczy-
nione przez wojsko. Rozpatrując takie wła-
śnie szczególne kategorie spraw, które dziś 
określilibyśmy jako przestępstwa skarbo-
we, trybunały stanowiły forum rozliczeń 
osób mających do czynienia z dochodami 
państwa. Stąd też ważną rolę pełnił tam 
publiczny oskarżyciel, którym był instyga-
tor, czyli urzędnik występujący w imieniu 
państwa11. Trybunały – choć były sąda-
mi – można uznać początkowo za rodzaj 
specjalnej, wybieranej komisji sejmowej. 
Z czasem stały się od sejmu właściwie nie-
zależne, gdyż o ich składzie decydowały 
władze lokalne – sejmiki12.

Wraz ze wstąpieniem na tron ostatniego 
króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
rozpoczął się gorączkowy okres reform 
Rzeczypospolitej. Zmianami objęto sze-
reg obszarów działalności państwa, w tym 
również skarbowość i sądownictwo. Już 

8	 J.	S.	Jabłonowski:	Skrupuł bez skrupułu w Polsce...,	Toruń	2013,	s.	99-100.
9	 Zob.	R.	Łaszewski:	Sejm polski w latach 1764–1793. Studium historyczno-prawne,	Warszawa–Poznań	

1973,	s.	18-26.
10	 R.	Szawłowski,	op.cit.,	s.	21-23.
11	 L.	Babiński:	Trybunał Skarbowy Radomski;	J.	Rafacz:	Trybunał Skarbowy Koronny,	Radom	2013,	passim.
12 Volumina legum	[dalej	w	skrócie:	VL,	numer	tomu],	IV	919;	VI	87.
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w 1764 r. zlikwidowano istniejące trybunały 
skarbowe, powołując w ich miejsce komisje 
skarbowe – ponownie dwie odrębne: jedną 
dla Korony, drugą dla Litwy. Na komisje 
przeniesiono też dotychczasowe kompeten-
cje podskarbich wielkich. R. Szawłowski 
wspomniał jedynie o komisjach, nie zde-
cydował się jednak na ich omówienie13, 
gdyż nie stanowiły one wcale ani prostej 
kontynuacji wcześniejszych trybunałów, 
ani też dawnego urzędu podskarbińskie-
go. Szczegółowe zbadanie tych instytucji 
przez lata było niemożliwe – akta komisji 
koronnej w większości uległy zniszczeniu 
podczas II wojny światowej, a spuścizna 
po komisji litewskiej znajdowała się w ar-
chiwum wileńskim14, do którego dostęp 
w czasach ZSRR był mocno utrudniony. 
Stąd, poza dawnymi i powierzchownymi 
omówieniami, brakowało i wciąż brakuje 
szczegółowego opracowania działalności 
komisji skarbowych. Wypełnienie tej luki 
jest o tyle istotne, że wnikliwe przyjrzenie 
się działalności tych organów skłania do 
rewizji wielu z dotychczasowych poglą-
dów na ich temat – również, jeśli chodzi 
o działania w sferze kontroli. 

Komisje skarbowe
Sejm konwokacyjny z 1764 r. zdecydował 
o powstaniu dwóch komisji skarbowych 

– koronnej i litewskiej15. Szczegółowo 
sposób działania obu komisji uregulo-
wano później, w osobnych ordynacjach. 
Ordynacja (czyli rodzaj wewnętrznego re-
gulaminu) Komisji Skarbowej Koronnej 
została uchwalona już w 1764 r. na kolej-
nym sejmie, koronacyjnym16, natomiast na 
ordynację Komisji Skarbowej Wielkiego 
Księstwa Litewskiego trzeba było czekać 
do kolejnego sejmu w 1766 roku17.

Dopiero po powołaniu komisji zniesiono 
dotychczasowe trybunały skarbowe i prze-
kazano tym samym ich sądowe uprawnie-
nia komisjom. Nastąpiło to w przypadku 
Korony na tym samym sejmie konwo-
kacyjnym, a dla Litwy nieco później, na 
sejmie koronacyjnym18. Komisje sądziły 
więc tak jak wcześniej trybunały w spra-
wach o przestępstwa skarbowe, jednak 
nie można mówić o prostym przekazaniu 
im dotychczasowych kompetencji trybu-
nałów, gdyż komisjom skarbowym naka-
zano też rozpatrywanie nowej kategorii 
spraw – handlowych, a wyłączono z zakre-
su orzekania sprawy skarbowo-wojskowe. 
Jednak komisje skarbowe nie były tylko 
sądami, ponieważ zaprojektowano je jako 
organy łączące wiele funkcji. Stanowiły 
przede wszystkim rodzaj kolegialnych 
urzędów ministerialnych. Stąd ich dzia-
łalność można podzielić na dwie sfery: 

13	 R.	Szawłowski,	op.cit.,	s.	23.
14	 Obecnie:	 Litewskie	 Państwowe	 Archiwum	 Historyczne	 –	 Lietuvos	 valstybės	 istorijos	 archyvas	 [dalej	

w	skrócie:	LPAH].
15	 Pełne	nazwy:	Komisja	Rzeczypospolitej	Skarbu	(Skarbowa)	Koronna	i	Komisja	Rzeczypospolitej	Skarbu	

(Skarbowa)	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego.	Poniżej	używam	oprócz	tychże	form	również	nazw	skróco-
nych:	Komisja	koronna	oraz	Komisja	Skarbowa	litewska	i	Komisja	litewska.

16	 VL	VII,	322-327.
17	 VL	VII,	507-513.
18	 Konstytucja	powołująca	Komisję	Koronną:	VL	VII,	27-34;	Komisję	litewską:	VL	VII,	153-160.	Zniesienie	

Trybunału	Skarbowego	Koronnego:	VL	VII,	76;	litewskiego:	VL	VII,	392.
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sądową i ekonomiczną (administracyj-
ną, czyli dotyczącą gospodarki i finan-
sów państwa). 

Działalność w zakresie ekonomiki pań-
stwa wynikała z tego, że komisjom prze-
kazano dotychczasowe uprawnienia pod-
skarbich wielkich. Nie zdecydowano o zli-
kwidowaniu tych dawnych, feudalnych 
urzędów centralnych, lecz podskarbiowie 
stali się odtąd jedynie członkami komi-
sji. Rzeczpospolita tym samym zastąpiła 
w zarządzie skarbem organ jednoosobo-
wy – kolegialnym, co można porównać 
do podobnych procesów zachodzących 
w innych modernizujących się państwach, 
w których dawne jednoosobowe organy 
przestawały wystarczać19. Podstawowym 
działaniem komisji było więc bieżące ad-
ministrowanie dochodami i wydatkami 
publicznymi. Do zakresu ich obowiązków 
dołożono też szereg innych zadań, czy-
niących z nich rodzaj ministerstw gospo-
darki: dbanie o drogi handlowe i spław-
ność rzek, budowę kanałów, dróg, fabryk, 
budynków publicznych. Komisje zajmo-
wały się również sprawami menniczymi, 
uporządkowaniem miar i wag, regulacją 
spraw żydowskich. Komisje zarządzały też 
administracją skarbową w terenie, przede 
wszystkim najliczniejszą – administracją 
celną20.

To połączenie w ramach jednego orga-
nu funkcji sądowych i administracyjnych, 
wykonawczych, nie stanowiło w owym 
czasie niczego niezwykłego. W chwili po-
woływania komisji teorie podziału władz 
dopiero się kształtowały. Słynny później 
model ich trójpodziału – na władzę usta-
wodawczą, wykonawczą i sądowniczą, 
które wzajemnie się kontrolowały, wzię-
ty był z dzieła Monteskiusza „O duchu 
praw”, które opublikowano w 1748 r., 
a więc ledwie kilkanaście lat przed po-
wstaniem komisji. Do Polski jednak kon-
cepcje francuskiego arystokraty docierały 
powoli, a tłumaczenie jego dzieła wydano 
w 1777 r.21 i dopiero w tym czasie zauważa 
się pewne próby zastosowania tych pomy-
słów w Rzeczypospolitej22. Nowoczesne 
formy zarządu państwem oraz określenie 
wzajemnych relacji między różnymi or-
ganami władzy dopiero się w tym okresie 
kształtowały.

Komisja koronna pracowała w Warsza-
wie, Komisja litewska w Grodnie. Począt-
ko wo koronna liczyła 18, a litewska tylko 
11 członków, zwanych po prostu komi-
sarzami. Jak wspomniano, wchodzili 
w ich skład podskarbiowie (wielcy i na-
dworni) z racji sprawowanych urzędów, 
reszta członków (komisarzy) była wy-
bierana przez sejm ze stanu rycerskiego 

19	 Zob.	H.	Izdebski:	Kolegialność i jednoosobowość w zarządzie centralnym państwa nowożytnego,	Warsza-
wa	1975,	s.	48-49.

20	 T.	Korzon:	Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794),	t.	IV,	Warszawa	1897,	s.	80-174;	
R.	Rybarski: Skarbowość Polski w dobie rozbiorów,	Kraków	1937,	 s.	13-16;	S.	Kościałkowski:	Antoni 
Tyzenhauz. Podskarbi nadworny litewski,	t.	II,	Londyn	1971,	s.	220-243.

21	 W.	Smoleński:	Monteskjusz w Polsce wieku XVIII nadto fragment pamiętnika autora i zupełna bibliografja 
jego pism,	Warszawa	1927,	s.	51-54.

22	 Por.	A.	Czaja:	Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786–1789, 
Warszawa	1988,	s.	68.
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i senatorskiego na dwuletnią kadencję. 
Wszyscy otrzymywali za swą pracę wyna-
grodzenie. Sejm obradujący na przełomie 
1767 i 1768 r. zdecydował o zmniejszeniu 
liczebności komisji: koronnej do 12 człon-
ków, a litewskiej do 8. W 1776 r. składy 
niemal zrównano, bo odtąd liczebność ko-
ronnej wynosiła 11 osób, a litewskiej 10, 
i taki kształt utrzymał się do reform Sejmu 
Wielkiego23. Komisje na początku swej 
działalności pracowały na kilkutygodnio-
wych sesjach (zwanych wówczas kadencja-
mi), koronna zbierać się miała cztery razy 
w roku, litewska – dwukrotnie. Komisji 
Skarbowej Koronnej już pod koniec 1764 r. 
nakazano jednak pracować stale, natomiast 
na Litwie na taki model zdecydowano się 
formalnie dopiero w 1789 r.24, choć już 
wcześniej nie ograniczano się do dwóch 
spotkań rocznie. Oznaczało to, że urzędy 
te, pracując niemal permanentnie, w razie 
potrzeby zdolne były do podjęcia szyb-
kiej reakcji. 

Po upływie każdych dwóch lat, na pod-
stawie zło żonego raportu, sejm udzielał 
komisji zatwierdzenia (pokwitowania) za 
upływającą kadencję. Sejm więc nie tylko 
wybierał członków komisji, ale i kontrolo-
wał ich pracę. Gdy w 1775 r. powstała Rada 
Nieustająca jako rodzaj rządu centralnego 
Rzeczypospolitej, do niej również obie ko-
misje skarbowe musiały przesyłać sprawoz-
dania ze swej działalności. Po zniesieniu 
Rady Nieustającej w 1789 r. kontrolował 

komisje skarbowe znów jedynie sam sejm, 
wybierając do tego specjalną deputację 
(komisję sejmową).

Komisje skarbowe w rozważaniach 
o dziejach kontroli państwowej w Polsce 
– jeśli się o nich wspomina – są traktowane 
właśnie w przedstawionym wyżej kon-
tekście. Traktuje się je jako organy, które 
podlegały nowym formom kontroli wpro-
wadzonym w czasie stanisławowskich re-
form ustrojowych: kontrolował ich pracę 
sejm, a przez pewien czas również Rada 
Nieustająca25. Gdyby jednak zbadać ich 
działalność, to okazuje się, że były nie tylko 
kontrolowanymi organami władzy wyko-
nawczej, ale same również funkcjonowały 
jako organy kontroli. 

Działalność kontrolna 
komisji skarbu
Dotychczas w literaturze nie zauważa-
no, że w zakresie działania komisji skar-
bowych można wyróżnić również szereg 
funkcji kontrolnych, które bliskie są na-
szemu rozumieniu kontroli państwowej 
– czyli takiej, której głównej celem jest 
kontrola administrowania finansami pu-
blicznymi26. Choć z zapisów konstytucji 
sejmowych takich zadań nie można wyczy-
tać expressis verbis, to jednak pośrednio 
wynikały one z samego celu powołania 
tych organów: „Chcąc iak naydoskonal-
szy na zawsze uczynić porządek skarbu 
[...], y pomnożyć onegoż dochody, przez 

23	 R.	Rybarski,	op.cit., s. 10-12.
24	 VL	VII,	322;	VL	IX,	nr	XLVIII,	s.	75-76.
25	 Zob.	np.	R.	Szawłowski,	op.cit.,	s.	22-23;	Konstytucyjny system władz publicznych,	red.	P.	Chmielnicki,	

Warszawa	2009,	s.	275.
26	 Zob.	S.	Sagan:	Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej,	wyd.	2,	Warszawa	2003,	s.	215.
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wprowadzenie rządu y ekonomiki ku lep-
szemu pożytkowi Rzplitey [...]”27. W tej 
sytuacji nie może dziwić, że wypełniając 
swe obowiązki, podjęto się zadań, które 
dziś uznamy za zbliżone do działania kon-
troli państwowej. 

Jak ustaliła Grażyna Bałtruszajtys, 
w 1766 r. Komisja koronna przydzieliła 
odpowiednie zadania grupom swoich ko-
misarzy. Jeden z takich zespołów miał się 
zająć kasą państwową i rachunkami28. Jak 
wspomniano już na początku, zniszczeniu 
uległy materiały Komisji koronnej, dlate-
go to lakoniczne stwierdzenie może tylko 
nasuwać domysły, że zespół ten zajmo-
wał się jakąś formą kontroli. W przypadku 
Komisji litewskiej możemy powiedzieć 
znacznie więcej. W niniejszym opracowa-
niu wykorzystano zachowane archiwalia 
po Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, zatem poniższe rozważania 
szczegółowe o formach kontroli dotyczą 
właśnie jej. Pamiętając o występujących 
różnicach prawno-ustrojowych pomię-
dzy obiema częściami państwa, wnioski 
z działań Komisji litewskiej zasadniczo na-
leży odnosić również do jej koronnej od-
powiedniczki, a więc całej, dualistycznej, 
szlacheckiej Rzeczypospolitej. 

Działalność Komisji Skarbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, którą uznamy za 
kontrolną, była zróżnicowana. Można po-
kusić się o wyróżnienie kilku jej typów, 

jednak podstawowy podział należałoby 
wynieść z form, w jakich Komisja działała, 
to jest jako organ administracji i jako sąd.

Kontrola administracyjna

Działalność kontrolna Komisji litewskiej 
jako organu administracji przybierała różne 
kształty. Za tradycyjną formę kontroli 
przeprowadzanej przez Komisję należy 
uznać lustrację. Samo słowo lustracja jest 
w dawnej polszczyźnie synonimem kon-
troli czy naocznego sprawdzenia czegoś 
lub kogoś. Lustracje kojarzą się z rozpo-
czętymi już w XVI wieku lustracjami dóbr 
królewskich i tego typu przedsięwzięcia 
odbywały się przez cały okres istnienia 
Rzeczypospolitej. Ten sam sejm konwo-
kacyjny z 1764 r., który powołał komi-
sje skarbowe, nakazał również lustrację 
starostw, do czego wyznaczył osobnych 
lustratorów29. W 1789 r. z kolei odpowie-
dzialne za lustracje dymów i spis ludno-
ści były komisje powiatowe, które zebra-
ne dane miały dopiero przekazać komisji 
skarbowej30. 

Tego typu ogólnokrajowe kontrole należy 
odróżnić od kontroli przeprowadzanych 
przez samą Komisję, która na podstawie 
ustawowego upoważnienia poddawała 
lustracji istniejące i wprowadzane nowe 
podatki. Cel tych lustracji był specyficz-
ny – ustalenie stanu faktycznego, będące-
go podstawą wymiaru należności31. Przy 

27	 VL	VII,	27	i	153-154.
28 G.	Bałtruszajtys:	Podział czynności komisarzy Komisji Skarbu Koronnego z roku 1766. Przyczynek do dziejów nowo -

żytnej administracji skarbowej w Polsce,	„Roczniki	Dziejów	Społecznych	i	Gospodarczych”,	t.	XXXIII, 1972,	s.	98.
29	 VL	VII,	37-43,	163-167.
30	 VL	IX,	nr	LXIX,	s.	101.
31	 W	1776	r.	Komisja	miała	wyznaczyć	lustratorów	dla	wymiaru	nowo	uchwalonego	podatku	młynowego	i	od	

intrat	miast	i	miasteczek,	którym	odebrano	prawa	samorządowe:	VL,	t.	VIII,	928-931.
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ówczesnym systemie podatkowym, opie-
rającym się na podatkach bezpośrednich, 
tego rodzaju kontrole były konieczne wła-
śnie ze względu na zmieniający się stan 
faktyczny. Jeśli bowiem opłacano podatek 
podymny od dymu (tj. komina – domu), 
konieczna była weryfikacja zmieniającej 
się liczby domów w miejscowościach32. 
Podobnie było z liczeniem przez Komisję 

ludności żydowskiej, która płaciła podatek 
pogłówny, czyli „od głowy”33. 

Takie kontrole wynikały z obowiąz-
ków nałożonych na Komisję przepisa-
mi prawa. Z czasem tych obowiązków 
przybywało. Już w 1775 r. Komisji zleco-
no kontrolowanie powoływanych przez 
sejm specjalnych komisji emfiteutycz-
nych34. W 1789 r. przeprowadzono istotną 

32	 LPAH	SA	2916,	k.	10v-11.
33	 VL	VIII,	631.
34	 R.	Rybarski,	op.cit.,	s.	349;	VL	VIII,	139.

Powołanie przez komisję stanowisk lustratorów dnia 25 listopada 1778 r. (LPAH SA 2772, k. 30v)
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reformę, powołując w całym kraju komi-
sje porządkowe cywilno-wojskowe. Były 
to pierwsze w Rzeczypospolitej organy 
administracji lokalnej. Wśród ich zadań 
było również pobieranie podatków35, co 
oznaczało powstanie odrębnych, niepod-
legających komisji skarbu struktur skar-
bowych. Komisje porządkowe powinny 
były się rozliczać ze swej gospodarki fi-
nansowej, co oznaczało nadzór i kontro-
lę, którą sprawowała wobec nich komisja 
skarbu. Przewidziane były specjalne druki 
formularzy raportów, wedle których do-
konywano rozliczeń z komisją36. 

Jednak oprócz kontroli planowej, Ko-
misja reagowała na dochodzące do niej 
memoriały, prośby, informacje o różnych 
wypadkach oraz skargi i zażalenia na zda-
rzające się w terenie uchybienia. Komisje 
podejmowała więc działania kontrolne 
ad hoc, które wynikały z potrzeby chwili. 
Mogły być one wynikiem zmian sytuacji 
faktycznej – zarówno w przypadku zda-
rzeń losowych, gdy choćby po częstych 
wówczas pożarach miast konieczne było 
skontrolowanie ich stanu, by ocenić i od-
powiednio zmniejszyć obciążenia podat-
kowe37, jak i na skutek różnych działań 

ludzkich38. Często zwracano się do Komisji 
ze skargami na wymiar podatków doko-
nany przez lustratorów czy ich niesłuszne 
naliczenie, a nawet na pominięcie przez 
nich dóbr i niewprowadzenie ich do taryfy 
podatkowej39. Do lustracji dóbr powoły-
wano bowiem specjalnych urzędników 
– dworzan skarbowych, a w dawanych 
im instrukcjach nakazywano, aby prze-
prowadzali lustrację osobiście, tworzyli 
inwentarze i dokładnie wyliczali dochody, 
od których wysokości zależał wymiar  po-
datków40. Wykonywana przez nich praca 
często nie była jednak doskonała. Dnia 
20 kwietnia 1779 r. Komisja zdecydowała 
o powtórnej lustracji, co było odpowie-
dzią na memoriały osób płacących poda-
tek młynowy z dóbr, w których nie ma 
młynów41. Lustracji wymagały też choćby 
dobra po śmierci dotychczasowego pose-
sora przed oddaniem ich w nową dzier-
żawę42 czy też na wniosek posesora, gdy 
uzyskiwany przez niego dochód znacząco 
się zmniejszył43. Trudno znaleźć odpo-
wiednie współczesne określenie na podej-
mowane przez Komisję wówczas działania, 
ale miały one w jakiejś mierze charakter 
dochodzeniowy i kontrolny. 

35	 J.	Gordziejew:	Komisje porządkowe cywilno-wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu 
Czteroletniego (1789–1792),	Kraków	2011,	s.	235;	VL	IX,	nr	CIX,	s.	140-141.

36	 LPAH	SA	3709.	
37	 Na	przykład	w	1778	r.	oficjaliści	skarbowi	dokonali	„wizji”	zgorzałych	Wołpy,	Kodnia	i	Włodawy,	a	Komisja	

przyznała	tym	miastom	ulgi	podatkowe,	LPAH	SA	2917,	k.	45v.
38	 W	1778	r.	Komisja	wysłała	na	miejsce	urzędnika,	po	skardze	Tomasz	Koiszewskiego	na	księcia	Michała	

Radziwiłła,	który	miał	przenieść	gościniec	idący	z	Brześcia	do	Grodna	i	Wilna	w	ten	sposób,	że	omijał	on	
dobra	skarżącego	i	znajdującą	się	tam	karczmę,	LPAH	SA	2771,	k.	164-164v.

39	 LPAH	SA	2919,	k.	45v.
40	 Tak	np.	„Instrument	na	dworzaństwo	do	W[ojewó]dztwa	Trockiego	JmP	Hryniewiczowi,	regentowi	ziem.	

W[ojewó]dztwa	Trockiego	dany”,	LPAH	SA	2771,	k.	42-42v.
41	 LPAH	SA	2774,	k.	15-15v.
42	 VL	VIII,	139-140;	LPAH	SA	2811,	k.	65v.
43	 VL	VII,	515-517.
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Do działań kontrolnych Komisji często 
należały „wizja” lub „rewizja”. Wizje gro-
bli i mostów były skutkiem konstytucji 
wprowadzającej cło generalne44, która na-
kładała na Komisję obowiązek ustalania 
stawek opłat za przejazd nimi. Wynikało 
to z faktu, że trakty publiczne przechodzi-
ły przez dobra prywatne lub królewskie, 
a ich właściciele lub zarządcy budowali 
i utrzymywali groble i mosty, na których 
pobierano opłaty od podróżnych. Wysyłani 
lustratorzy mieli oceniać mosty i dostar-
czać Komisji potrzebnych danych doty-
czących ich utrzymania45. 

Zupełnie inny rodzaj kontroli wyni-
kał ze sprawowanego zwierzchnictwa 
nad administracją skarbową w terenie. 
Taki obowiązek nałożono na Komisję 
już w momencie jej powołania, a wyko-
nując go, ustalała zasady i czas składania 
jej odpowiednich raportów46. Trudno tu 
o jednoznaczne oznaczenie wzajemnych 
zależności – czy można mówić o kontro-
li, czy już o nadzorze. Nadzór jest poję-
ciem szerszym, gdyż organ nadzorujący 
ma możliwość wpływania na organ nad-
zorowany. W stosunku do podległej ad-
ministracji widać nadzór przejawiający się 
choćby wydawaniem przez Komisję okre-
ślonych dyspozycji. Podległość ta jednak 
była swoista, gdyż dotyczyła tylko części 
wyższych urzędników terenowych, niżsi 

zaś podlegali Komisji jedynie pośrednio. To 
właśnie superintendenci, czyli zwierzch-
nicy repartycji celnych (ówczesna admi-
nistracja celna dzieliła się na repartycje, 
czyli rodzaj okręgów), zobowiązani byli „do 
ustawicznego Examinowania Czynności 
y Wierności niższych Officyantów”, regu-
larnych objazdów i sprawdzania rachunków 
poszczególnych komór celnych47. Kontroli 
podlegali jednak nie tylko urzędnicy skar-
bowi, ale i wszystkie podmioty zajmujące 
się poborem podatków. Specyfiką ówcze-
snego systemu podatkowego, przy braku 
rozbudowanej administracji, było bowiem 
wnoszenie niektórych podatków do kance-
larii sądowych grodzkich i ziemskich, któ-
rych urzędnicy sami organizowali system 
poboru48. Krótko tylko (lata 1778–1780) 
zaprowadzono do tych zadań zawisłych od 
Komisji specjalnych egzaktorów podat-
kowych49. Pobierający podatki urzędnicy 
kancelarii sądowych rozliczali się z tego 
zadania przed Komisją. 

W stosunku do wszystkich urzędników, 
niezależnie od ich formalnej podległości 
wobec Komisji lub jej braku, sprawowa-
no kontrolę rachunkową następczą, gdyż 
odbierano i weryfikowano składane przez 
niższych urzędników rachunki. Dotyczyło 
to rozliczeń komór celnych oraz poborców 
podatkowych. Do sekretarza Komisji nale-
żało „przezieranie” rachunków przysłanych 

44	 VL	VII,	161.
45	 Na	przykład	LPAH	SA	2771,	k.	43-43v,	„Wyznaczenie	wizji	grobel	i	mostów	w	dobrach	Tarnowszczyzna	

zwanych	Książąt	 Ichmś.	Radziwiłłów	Podkomorzych	WXL”;	 LPAH	SA	2771,	 k.	 70,	 „Wyznaczenie	wizji	
grobel	i	mostów	w	dobrach	ekonomicznych	JKMci	w	WXL	będących”.

46	 LPAH	SA	2921,	k.	62v.
47	 LPAH	SA	2927,	k.	167.
48	 LPAH	SA	2926,	k.	76v.
49	 S.	Kościałkowski,	op.cit.,	s.	216-217.
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przez urzędników celnych, które później, 
po ich skopiowaniu, były „rozebrane mię-
dzy komisarzów, przez których dokładnie 
egzaminowanymi, a na koniec in toto col-
legio czytane, roztrząsane, zadefiniowa-
ne”50. Oznaczało to, że wszystko sprawdzał 
najpierw sekretarz, potem poszczególni 
komisarze weryfikowali przekazane im 
rachunki, a na koniec rozpatrywano jesz-
cze całość na forum Komisji.

Podobny sposób wykonywania kon-
troli następczej znany jest później z prac 
Głównej Izby Obrachunkowej Księstwa 
Warszawskiego51. Inaczej jednak wygląda-
ły konsekwencje w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości, o czym będzie mowa 
dalej. Wielokrotnie przy rewizji składa-
nych przez administrację rachunków 
komisarze Komisji litewskiej dzielili się 
zadaniami „dla ściślejszego wyexamino-
wania”, by nie musieć zajmować nimi całej 
Komisji52. Wagę dokonywanej kontroli 
rachunków „zwiezionych” na kadencję 
Komisji widać, gdy przy dokonywaniu ich 
podziału wśród komisarzy zdecydowano 
o zawieszeniu prowadzonego przez nią 
sądownictwa53. 

Kontrolą rachunkową z czasem zajął 
się osobny pracownik. W 1778 r. Komisja 
utworzyła specjalne etaty kontrolera 

i vice-kontrolera, jednak urzędnicy ci 
początkowo nie mieli żadnych sprecyzo-
wanych obowiązków, a powstanie tych 
(a także kilku innych) stanowisk, doko-
nane bez prawnego upoważnienia, podyk-
towane było chęcią wynagrodzenia przez 
podskarbiego Antoniego Tyzenhauza za-
służonych dla siebie ludzi54. Już w 1780 r., 
po upadku wszechmocnego podskarbiego, 
stanowisko vice-kontrolera zniesiono55, lecz 
kontroler pozostał jednak wśród urzęd-
ników Komisji. Zajmującemu to stanowi-
sko Janowi Ludwikowi Becu (nb. był to 
drugi dziad Juliusza Słowackiego)56 zlecono 
„przeexaminowanie” rachunków i rapor-
tów składanych przez urzędników skarbo-
wych57. Od tego czasu można określić, że 
działalność kontrolera (poza jeszcze innymi 
obowiązkami58) polegała na weryfikowa-
niu składanych Komisji przez urzędników 
rachunków i składanie raportów o znale-
zionych w nich omyłkach. Zlecano mu re-
widowanie głównie ksiąg celnych. Podczas 
swej pracy kontroler odnajdywał szereg 
nieprawidłowości w pracy niższych urzęd-
ników, doszło nawet do tego, że Komisja 
zagroziła im, iż będzie zwalniać ze służby 
za dalsze uchybienia59. Z czasem do tych 
wszystkich prac przydano kontrolerowi 
do pomocy „manualistów”, czyli niższych 

50	 LPAH	SA	2916,	k.	7v.
51 Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego],	t.	I,	s.	125-129.
52	 Np.	LPAH	SA	2917,	k.	35v.
53	 LPAH	SA	2919,	k.	40v.
54	 S.	Kościałkowski,	op.cit.,	s.	188-189;	LPAH	SA	2917,	k.	60v-61;	LPAH	SA	2773,	k.	47v.
55	 LPAH	SA	2775,	k.	19v.
56	 Zob.	Polski słownik biograficzny,	t.	I,	s.	393.
57	 LPAH	SA	2921,	k.	2.
58	 Zlecano	 mu	 np.	 przeprowadzanie	 aukcji	 towarów	 skonfiskowanych	 przez	 celników,	 LPAH	 SA	 2927,	 

k.	162v,	165.
59	 LPAH	SA	2927,	k.	80.
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urzędników kancelaryjnych60. I choć dalej 
to komisarze ostatecznie weryfikowali 
rachunki, można uznać, że w strukturze 
Komisji począł tworzyć się wyspecjalizo-
wany pion kontroli. 

Połączenie w ramach jednego organu 
wielu funkcji miało swoje dobre strony. 
Jako organ administracji podatkowej 
Komisja łatwo mogła wychwytywać 
nieprawidłowości, a następnie szybko 

przeprowadzić kontrolę. Wtedy sama 
decydowała o konieczności jej przepro-
wadzenia albo próbowała chociaż wyjaśnić 
sytuacje wskazujące na istnienie niepra-
widłowości. Gdy w 1780 r. nie było żad-
nych informacji o dochodach na komorze 
spławnej jurborskiej, nakazała przyjazd 
tamtejszym urzędnikom, każąc im zabrać 
ze sobą wszelkie znajdujące się tam kwoty 
dochodów oraz rejestry i rachunki61.  

60	 LPAH	SA	2925,	k.	16.
61	 LPAH	SA	2809,	k.	9.

Stworzenie urzędu kontrolera skarbowego i powołanie na to stanowisko Jana Ludwika Becu, „z cnot, 
Przymiotów y umieiętnosci Języków Cudzoziemskich Zaleconego”, oraz wyznaczenie mu pensji 4000 zł 
rocznie, 18 maja 1778 r. (LPAH SA 2917, k. 61)
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W tym samym roku Komisję zastanowi-
ły niskie wpływy z podatku czopowego 
w Połocku, więc od razu przesłuchała na 
tę okoliczność odpowiedzialnego za pobór 
urzędnika62. Dzięki temu też możliwe 
było nie tylko przeprowadzanie kontroli 
następczych, ale również podejmowanie 
działań mających na celu zapobieganie 
możliwym uchybieniom. Gdy w 1781 r. 
Komisja nie otrzymywała z powiatu upic-
kiego pobranych tam podatków, nakazała 
zatrzymać tamtejszego regenta grodzkie-
go, który nie dopełniał obowiązku, zapo-
biegając „jego wyjechaniu bez uiszczania 
się w kasie”63.

Kontroli rachunków dokonywano 
w Grodnie, siedzibie Komisji. W wielu 
przypadkach wystarczało wyjaśnić spra-
wę drogą korespondencji lub po przyjeź-
dzie urzędnika wezwanego do stawienia 
się w siedzibie Komisji. Nieraz jednak, 
zwłaszcza gdy dotyczyło to komór celnych, 
konieczne było sprawdzenie stanu na miej-
scu. Umocowany urzędnik podejmował 
więc w terenie działania o charakterze 
dochodzeniowo-kontrolnym. W 1775 r. 
Komisja wysłała na komory celne reparty-
cji białoruskiej swego sekretarza Tadeusza 
Andrzejkowicza, który odkrył liczne nie-
prawidłowości. By je wyjaśnić, wezwa-
ła tamtejszych urzędników skarbowych 

do przyjazdu i wytłumaczenia się64. 
Przeprowadzającym kontrolę nie musiał 
być urzędnik pracujący w Komisji, gdyż 
ta miała dość szczupły personel, zlecano 
więc takie zadania również podległym 
Komisji urzędnikom skarbowym tereno-
wym, a także przydzielano samym komi-
sarzom65. W 1785 r., po licznych skargach, 
tę  samą repartycję białoruską kontrolował 
tym razem komisarz Samuel Korsak. Za 
poczynione badania otrzymał specjalne 
wynagrodzenie66.

Z czasem zaczęto odchodzić od powo-
ływania osobnych urzędników do każdej 
czynności kontrolnej i Komisja poczę-
ła tworzyć urzędy stałych lustratorów. 
Przypisywano im zakres podmiotów kon-
trolowanych oraz wypłacano pensję67. Ich 
zadaniem było, na przydzielonym sobie 
obszarze, wszystkie komory celne „jak naj-
częściej objeżdżać, w ich wnętrzne gospo-
darstwo wglądać, coby poprawy wymagało 
adnotować”. Podobnie mieli poborców po-
datków „obrachowywać i o tym wszystkim 
raporta do Komisji przysyłać”68. Dzięki 
powołaniu stałych lustratorów w terenie, 
w razie doniesień o nieprawidłowościach 
możliwe było ich szybkie skierowanie na 
miejsce w celu wyjaśnienia sprawy69. 
Jednak w 1783 r. – jak tłumaczono – ze 
względów oszczędnościowych stałych 

62	 LPAH	SA	2810,	k.	26v.
63	 LPAH	SA	2775,	k.	99.
64	 LPAH	SA	2772,	k.	236v.
65	 LPAH	SA	2909,	k.	15v.
66	 LPAH	SA	2926,	k.	91v.
67	 LPAH	SA	2772,	k.	30v;	LPAH	SA	2918,	k.	22v.
68	 LPAH	SA	2773,	k.	53-55v.
69	 Na	przykład	w	1779	r.	wysłano	lustratora	do	Mińska,	gdzie	tamtejszy	egzaktor	podatkowy	nie	rozliczył	się	

z	Komisją,	LPAH	SA	2919,	k.	45v;	Lustratora	repartycji	żmudzkiej	wysłano	8	listopada	1780	r.	na	komorę	
celną	zagórską,	po	skardze	na	bezprawną	konfiskatę	wiezionego	zboża,	LPAH	SA	2775,	k.	35v.
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lustratorów zniesiono70. Później, oprócz 
kontroli doraźnej, zarządzano jeszcze 
ogólne objazdy „mieysc wszyskich które 
Prowenta Rzpltey składaią”, które wyko-
nywali za darmo („przez offiarę własnego 
kosztu”) członkowie Komisji71.

Zarówno stali lustratorzy, którym zleca-
no kontrolę na miejscu, jak i urzędnicy do 
takich działań delegowani, mieli na miejscu 
przeprowadzać przesłuchania i badać do-
kumenty, a potem informować o wszyst-
kim Komisję. W przypadku potwierdzenia 
podejrzeń czy też odkrycia nieprawidło-
wości podejmowano decyzję o koniecz-
ności wszczęcia postępowania sądowego. 
Tak też było we wspomnianym przypad-
ku urzędników komór białoruskich, gdy 
„do rozsądzenia wynikłych szkód przez 
źle rządzących się oficjalistów skarbowi 
uczynionych przystąpiła”. Podobnie zresztą 
czyniono przy odkryciu braków w wyniku 
zwykłej kontroli składanych rachunków72. 

Dalsza procedura odbywała się wciąż 
przed Komisją, ale miała już inny charakter 
– sądowy. Osobno więc należy potraktować 
działalność Komisji jako sądu. Tu wyraź-
nie widać dwojaki charakter tego organu.

Kontrola sądowa

Wyróżnienie funkcji sądowej wynika 
przede wszystkim z odmiennego charakte-
ru podejmowanych działań, gdyż Komisja 
w  identycznym składzie osobowym 

zajmowała się sprawami ekonomiczny-
mi oraz prowadziła rozprawy sądowe pod 
nazwą Sądu Komisji Skarbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Komisarze byli 
jednocześnie sędziami, a połączenie w ra-
mach Komisji obu funkcji powodowało, 
że często jednego dnia zarówno orzekali, 
jak i zajmowali się pozostałymi sprawa-
mi. Komisja litewska posiadała pięć re-
gestrów73, czyli ksiąg sądowych, w które 
wpisywano poszczególne kategorie spraw 
podlegających rozpatrzeniu. Zakres pro-
wadzonego sądownictwa obejmował róż-
norodne przedmioty, jednak jedynie spra-
wy z pierwszego regestru, regestru fisci 
(czasem nazywanego po prostu regestrem 
skarbowym), są interesujące z punktu wi-
dzenia kontroli. Sprawy takie wnoszone 
były często przez instygatora74 lub urzęd-
nika skarbowego za przewinienia wobec 
skarbu lub urzędnika.

W pozostałych sprawach Komisja działa-
ła głównie w charakterze sądu handlowego. 
W regestr iniuratorium wpisywano spra-
wy związane z handlem, manufakturami, 
miarami, podatkami, długami, kontrak-
tami itd. Regestr extraneorum zawierał 
sprawy między kupcami zagranicznymi 
a obywatelami w kwestiach handlowych. 
Wreszcie w regestr kontrawenyjny wpi-
sywano sprawy o uchybienia wydanym 
przez Komisję dekretom. Specjalny regestr 
taktowy zawierał sprawy porządkowe, 

70	 LPAH	SA	2810,	k.	196v-197.
71	 LPAH	SA	2895,	k.	68v,	127-127v.
72	 LPAH	SA	2925,	k.	123v,	124v.
73	 W	tym	czasie	Komisja	Skarbu	Koronnego	miała	tylko	cztery	regestry:	VL	VII,	323.
74	 Instygatorzy	byli	 rzecznikami	 interesu	publicznego,	występującymi	w	 imieniu	królewskim	w	procesach	

przed	różnymi	sądami;	zob.	Z.	Szcząska:	Instygatorzy w trybunale koronnym i innych sądach szlacheckich 
dawnej Rzeczypospolitej,	„Problemy	Praworządności”	nr	6/1978,	s.	59.
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zapisywano tam przestępstwa kwalifi-
kowane jako uchybienia powadze sądu. 
Wreszcie wprowadzony w 1775 r. osob-
ny regestr wekslowy obejmował sprawy 
związane z obrotem wekslowym75.

Istotą władzy sądowniczej jest roz-
strzyganie sporów między stronami, 
dlatego Komisja, działając jako sąd, nie 
mogła pełnić dwóch ról procesowych 
i jednocześnie sprawy wnosić (oskarżać), 
a potem jej rozstrzygać – konieczna była 
osoba, która wniesie pozew. Prowadziło 
to do dość specyficznej sytuacji, bo choć 
w Rzeczypospolitej w zastępstwie skar-
bu stawać przed wszystkimi sądami po-
winni wspomniani instygatorzy, to jednak 
– mimo iż wiele pozwów wnoszono pod 
ich imieniem – niewiele jest śladów ich 
uczestnictwa w tych działaniach. W prak-
tyce pozwy wnosili różni urzędnicy, a także 
specjalnie powołani do tego celu pracow-
nicy Komisji: plenipotent skarbowy i agent 
(„attendant”) skarbowy76, którzy reprezen-
towali stronę publiczną w procesach przed 
Komisją. Sprowadzało się to do tego, że 
sama Komisja – pełniąc swe funkcje ad-
ministracyjne – w przypadku powzięcia 
wiadomości o naruszeniach nakazywała 
podległym sobie urzędnikom wnoszenie do 
siebie samej (tj. działającej jako sąd) okre-
ślonych spraw. Dotyczyło to zarówno sy-
tuacji ogólnej, gdy nakazywano pozywanie 

całych kategorii osób, jak i konkretnych 
przypadków77. W 1781 r. nakazano plenipo-
tentowi pozwanie wdowy po superinten-
dencie litewskim oraz jego podwładnego, 
aby wnieśli brakujące sumy oraz dostar-
czyli wszystkie dokumenty zmarłego78. 

Przed sądem Komisji mogli stanąć wszy-
scy, którzy mieli cokolwiek wspólnego 
z pieniędzmi publicznymi. Stawali przed 
nim urzędnicy skarbowi, od najwyższych 
(słynny proces podskarbiego Antoniego 
Tyzenhauza79) po zwykłych strażników 
pracujących w komorach celnych, których 
występki odkrywała przeprowadzona kon-
trola80. Odpowiadać mogli jednak i pozo-
stali urzędnicy, którzy, mając do czynienia 
z pieniędzmi publicznymi, bezpośrednio 
Komisji nie podlegali. Sam proces był po-
dobny do istniejącego w innych ówczesnych 
sądach litewskich81. 

W przypadku rozpoczęcia procedury 
sądowej Komisja dysponowała środka-
mi, które miały umożliwić sprawne do-
chodzenie spornych sum. Mogła przede 
wszystkim aresztować podejrzanego, czego 
dokonywali najczęściej podlegli jej żołnie-
rze chorągwi skarbowej. Jak się wydaje, 
zazwyczaj głównym celem aresztowania 
było zabezpieczenie interesów finanso-
wych państwa. Może o tym świadczyć 
fakt, że czasem stanowiło to formę zmu-
szenia opornego urzędnika do wniesienia 

75	 VL	VIII,	198.
76	 VL	VII,	513.
77	 Częstym	przypadkiem	były	nakazy	Komisji	pozwania	nierzetelnych	urzędników,	którzy	nie	rozliczali	się	ze	

skarbem,	LPAH	SA	2909,	k.	40v-41,	173v.
78	 LPAH	SA	2775,	k.	59v.
79	 S.	Kościałkowski,	op.cit.,	s.	475-500.
80	 LPAH	SA	2927,	k.	3.
81	 Drobne	modyfikacje	zawarto	w	konstytucji	powołującej	Komisję.
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należnych skarbowi kwot82, a najczęściej 
otwarcie deklarowano podejrzanemu, że 
wraz ze znalezieniem odpowiedniego po-
ręczyciela będzie z aresztu uwolniony83. 
Poręczyciel bowiem nie tylko gwaranto-
wał, że podejrzany zjawi się na rozprawie 
(którą przeprowadzano podczas najbliż-
szej kadencji Komisji), ale i wykona zapa-
dły wyrok, czyli zwróci należną skarbowi 

sumę84. Zdarzało się oczywiście, w przy-
padku wcześniejszego zaspokojenia preten-
sji skarbu, że do procesu nie dochodziło.

Próba oceny
Choć obecnie nie sposób przedstawić peł-
nego obrazu działalności komisji skarbo-
wych, których dzieje wymagają jeszcze 
osobnych, szczegółowych badań, to jednak 

82	 LPAH	SA	2921,	k.	58v-59.
83	 LPAH	SA	2875,	k.	22v.
84	 LPAH	SA	2909,	k.	271;	LPAH	SA	2770,	k.	245v-246.

Informacja o sposobie kontroli rachunków dokonywanej przez komisję, lipiec 1775 r. (LPAH SA 2916, k. 7v)
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na podstawie istniejącego stanu wiedzy 
można pokusić się o stwierdzenie, że wśród 
ich wielu funkcji i zadań wyróżniają się 
takie, które można nazwać kontrolnymi. 
Patrząc przez pryzmat współczesnych 
standardów, widzimy, że nie była to kon-
trola pełna, gdyż nie obejmowała innych 
urzędów centralnych Rzeczypospolitej, 
a jedynie niższą administrację. Nie istniały 
też szczegółowe przepisy, które wskazy-
wałyby zakres i sposób przeprowadzania 
kontroli. Na podstawie praktyki można 
jednak uznać, że jej celem było wykrywa-
nie wszelkich nieprawidłowości uszczu-
plających dochody skarbowe. 

Problematyczne jest – posługując się 
współczesnymi kategoriami – określe-
nie modelu stosowanej kontroli. Było to 
bowiem połączenie różnych elementów. 
Przede wszystkim działalność kontrolna ko-
misji skarbowych przybierała dwie formy, 
zgodne z podwójną funkcją, jaką pełniły: 
sprawowana była kontrola zarówno o cha-
rakterze administracyjnym, jak i sądowym.

Wiele działań kontrolnych komisji bliż-
szych jest współczesnej kontroli skarbo-
wej, mającej na celu ochronę finanso-
wych interesów skarbu państwa. Można 
zastanawiać się również, czy nie jest to 
częściowo rodzaj kontroli wewnętrznej, 
gdyż w wielu wypadkach dotyczyła ona 
urzędników bezpośrednio podległych 
Komisji. Z drugiej jednak strony, w ów-
czesnej Rzeczypospolitej niemalże nie 

istniała żadna inna, poza skarbową, admi-
nistracja w terenie. Zresztą, jak wskazano 
wyżej, nie wszyscy kontrolowani urzędni-
cy podlegali Komisji – kontrolowani byli 
nie ze względu na swoje umiejscowienie 
w strukturach państwa, ale ze względu 
na fakt pobierania przez nich podatków. 

Działając jako zwierzchnik administra-
cji, Komisja miała możliwość odwołania 
urzędnika, ale by odzyskać sprzeniewierzo-
ne fundusze publiczne, konieczne było po-
zwanie go przed swój sąd. Komisja działa-
jąca jako sąd sprawowała więc kontrolę po-
dobną do działań ówczesnego francuskiego 
Cour des Comptes. Wprawdzie w końcu 
XVIII wieku ta quasi-sądowa instytucja, 
mająca swe korzenie w średniowieczu, chy-
liła się ku upadkowi (nowy kształt nadał 
jej w 1807 r. Napoleon), jednak stanowiła 
właśnie forum sądzenia osób, które sprze-
niewierzyły pieniądze publiczne85.

Podsumowanie
Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja Sejm 
Wielki, przeprowadzając kolejne reformy 
w ramach ujednolicania państwa, zdecy-
dował pod koniec 1791 r. o połączeniu 
Komisji koronnej z Komisją litewską, two-
rząc jedną dla całego państwa Komisję 
Skarbową Obojga Narodów86. W działal-
ności kontrolnej nie zaszły zmiany, za to 
nową komisję poddano kontroli Straży 
Praw, czyli nowego rządu centralnego 
Rzeczypospolitej87. Proces łączenia obu 

85	 A.	Chandernagor	(pre):	La Cour des Comptes,	Paris	1984,	s.	13-140.
86	 	 R.	 Šmigelskytė-Stukienė:	Nuo 1791 m. gegužės 3 d. iki spalio 20 d. ir po jos: Lietuvos ir Lenkijos 

valstybinių institucijų „suliejimo” problema (Iždo komisijos pavyzdžiu),	 „XVIII	 amžiaus	 studijos”,	 t.	 1,	
Vilnius	2014,	s.	128-147.

87	 J.	Wojakowski:	Straż Praw,	Warszawa	1982,	s.	136-137.
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komisji został jednak przerwany na sku-
tek wydarzeń politycznych i militarnych, 
które zakończyły się drugim rozbiorem 
w 1793 r. Zwycięska konfederacja tar-
gowicka w ramach likwidowania wszel-
kich reform Sejmu Wielkiego zdecydo-
wała o ponownym rozłączeniu obu ko-
misji. Odrębne komisje podjęły pracę, 
był to jednak już niemal koniec istnienia 
Rzeczypospolitej, której los przypieczęto-
wała przegrana insurekcja kościuszkowska 
i dokonany po niej trzeci rozbiór. Wraz 
z likwidacją Rzeczypospolitej uległy li-
kwidacji jej organy i tym samym zakoń-
czona została ich działalność kontrolna.

Zbadanie akt Komisji Skarbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego każe poważnie za-
stanowić się nad oznaczeniem początku 
istnienia kontroli państwowej w Polsce. 
Obie komisje skarbowe nie były wprawdzie 
organami stworzonymi do sprawowania 
kontroli, jednak w rzeczywistości – wśród 
innych czynności – ją przeprowadzały. 

Niewątpliwie pierwszym wyspecjalizo-
wanym i odrębnym organem kontroli 
pozostaje Główna Izba Obrachunkowa 
w Księstwie Warszawskim, jednak już 
ponad 40 lat wcześniej, wraz z utworze-
niem komisji skarbowych, wprowadzo-
no faktycznie w Rzeczypospolitej pewne 
formy kontroli państwowej. Brak w tym 
przypadku odrębności organizacyjnej nie 
powinien przysłaniać faktu, że tradycje 
kontroli państwowej sięgają właśnie tego 
okresu. Przyjmując szerokie rozumie-
nie kontroli państwowej, jej początków 
w Polsce możemy szukać nie w roku 1808, 
ale wcześniej, bo już w czasach stanisła-
wowskich. 

dr	PIOTR M. PILARCZYK, 
Wydział	Prawa	i	Administracji 
Uniwersytetu	Adama	Mickiewicza	
w	Poznaniu
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