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Streszczenie:
Organizacja i funkcjonowanie Policji w Krakowie czasów stanisławow-
skich stanowi podstawowe zagadnienie artykułu. Na początku scharakte-
ryzowano naukowe traktaty dotyczące tej instytucji. Teoretyczna wiedza 
została wsparta krótką charakterystyką prawa, organizacji i działalności 
władzy policyjnej w Rzeczypospolitej XVIII w. W głównej części pracy 
przedstawiono ustrój miasta oraz najważniejsze na jego obszarze kierunki 
działań Policji. Zaliczyć do nich należy ochronę zdrowia, kontrolę zjawiska 
żebractwa, bezpieczeństwo publiczne, a także zagadnienia gospodarcze. 
Analizę wspomnianych problemów autor oparł na źródłach drukowanych 
Volumina Legum oraz źródłach archiwalnych Archiwum Państwowego  
w Krakowie. Postawiona w artykule teza o wypełnianiu przez władze po-
licyjne teoretycznych założeń potwierdzono licznymi przykładami działań 
policji w zakresie walki z żebrakami, z przestępstwami dotyczącymi miar  
i wag czy jakości wykonywanych usług.
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Abstract:
Organisation and work of The Police in Cracow a time of King Stanislaus 
August Poniatowski constitute main subject of article. At the beginning 
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characterized eighteens century scientific books that concern power of poli-
ce. Theoretical knowledge were supported through characteristic law, orga-
nisations and work of commonwealths police in XVIII century. In main part 
of work presented city system and most important Police facilities opera-
tions. These include health protection, control of phenomenon of begging, 
public security and economical topics. Analyze these problems author base 
on printed source Volumina Legum and archival source from National Ar-
chive in Cracow. The thesis in article about realisation by police authority 
theoretical assumptions has been confirmed many examples police work 
in fight against beggars, measure and weight crimes or quality of service 
performers. 

Keywords: 
Police, Cracow, police theory, law, crime

Wprowadzenie.
Policja w ostatnich dziesięcioleciach istnienia Rzeczypospoli-

tej przeżywała szybki rozwój. Ówczesne władze podjęły różne realne 
działania, które kończyły długi okres stagnacji. Celem niniejszej pra-
cy jest ukazanie skali zbieżności postulatów stawianych przez oświe-
ceniowych myślicieli, a działań władzy policyjnej Krakowa. Zmiany 
jakie zachodziły na szczeblu centralnym stwarzały zupełnie nową 
sytuację, w której musieli znaleźć się urzędnicy niższego szczebla. 
Przeprowadzone badania zakrojone na niewielką skalę pozwolą 
częściowo odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu administracja 
Rzeczypospolitej była przygotowana merytorycznie do wykonywa-
nia zadań stawianych władzy policyjnej w całej Europie w drugiej 
połowie XVIII w.? 

Prezentacja przestawionego tematu.
Różne warunki działania, czy systemy prawne utrudniają 

nakreślenie wspólnego obrazu władzy policyjnej tożsamego dla 
każdego państwa europejskiego. Pewnym łącznikiem pozostawa-
ły publikacje naukowe ówczesnych uczonych. Wnioski wysunięte 
przez Andrzeja Zahorskiego pozwalają przypuszczać, że były one 
znane wyższym sferom (Zahorski 1959, p. 19 – 59). Stan wiedzy 
urzędników niższego szczebla nadal pozostaje niezbadany. Zasad-
nym zatem wydaje się dokonanie porównania teoretycznej wiedzy 
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z faktycznym sposobem działania regionalnej władzy policyjnej na 
przykładzie Krakowa. 

Oświecenie uznawane, nie bez podstaw, za epokę Nauki przy-
czyniło się także do uformowania się nowych form władzy policyj-
nej. Jej rozwój od tej pory opiera się na metodologii i analizach, któ-
re z kolei musiały zostać dostosowywane do tez (Filipowicz 2002,  
p. 228 – 230). Nadrzędną metodą tworzenia stało się empiryczne po-
znanie, które stopniowo miało doprowadzić do wykrystalizowania się 
badanego obrazu. Punktem wyjścia w teoretycznych rozważaniach 
na temat istnienia i funkcjonowania policji był konstruktualizm. Ta 
teoria etyczno – prawna sięgała swoimi korzeniami czasów staro-
żytnych. Wartościowanie moralne stanowiło podstawowy przedmiot 
zainteresowania. Ostateczny obraz świata uznawano za pewien ro-
dzaj umowy między jednostką, a społeczeństwem. Istnienie państwa, 
administracji, a w niej policji, możliwe było za zgodą jednostki przy 
jednoczesnym zrzeczeniu się przez nią pewnych swobód na rzecz 
aparatu władzy. Autorytet moralny i kryteria wartościowania opie-
rają się na zgodzie społecznej, którą można osiągnąć na przykład  
w drodze głosowania demokratycznego, ale także na obligatoryjnym 
zapewnieniu sprawiedliwości, jakkolwiek byłaby ona rozumiana 
przez ogół. Ochrona społeczna to zatem jedno z zadań policji. Kon-
sekwencją braku zgody było eliminowanie danej wartości moralnej. 
Taka sytuacja może grozić anarchią. Celem wprowadzanych rozwią-
zań była nie tylko dbałość o interesy grupy rządzącej, ale także za-
pewnienie wszystkim odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Takie postępowanie, ustalające porządek społeczny za pomocą 
negocjacji, uznawano pod koniec XVIII w. za ważny czynnik po-
zwalający na zorganizowanie społeczeństwa.  W okresie Rewolucji 
Francuskiej, w czasach rządów Napoleona Bonaparte, a nawet pod-
czas obrad Kongresu Wiedeńskiego temat ten odgrywał ważną rolę. 
Teoria umowy społecznej stanowi racjonalne uzasadnienie legalnej 
władzy, która może powstać i istnieć jedynie dzięki akceptacji społe-
czeństwa. Pociąga to za sobą postępowanie zgodne z pojęciem spra-
wiedliwości danej wspólnoty. Punktem wyjścia dla większości tych 
teorii była heurystyczna, czyli analiza kondycji ludzkiej, określana 
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jako stan natury lub stan naturalny, czyli egzystencja jednostki bez 
jakiegokolwiek porządku społecznego. W związku z tym działanie 
jednostki było ograniczone tylko przez jej sumienie. Taka postawa 
stanowiła punkt wyjścia wielu różnych autorów teorii umowy spo-
łecznej. Próbowali oni w różny sposobów dowieść, że w interesie 
jednostki leżała dobrowolna zamiana swobody działania. Struktu-
ry społeczne, w skład których wchodziły jednostki, ograniczały je.  
W zamian gwarantowano inne ważniejsze rzeczy, takie jak bezpie-
czeństwo.

Podstawową rolę w tradycji francuskich filozofów pełniła heu-
rystyka. Uznawano ją – jak wyżej wspomniano – za pewien porzą-
dek, który był punktem wyjścia dalszych rozważań. Podstawową, 
jak sugerował Wolter, stała się analiza, za pomocą której poprawne 
postawione tezy stało się możliwe. Badacze Nauki Policji także opie-
rali się na jego założeniach. Obok francuskich wyróżniali się także 
myśliciele brytyjscy i niemieccy. George Berkeley w swoim naj-
większym dziele Principles of Human Knowledge dowodził, że idee 
ogólne i abstrakcyjne pojęcia stały się mylące (G. Berkeley, 1710). 
Uznał, iż istnieje tylko to, co jest przedmiotem zmysłowego postrze-
gania. Substancje przestały istnieć, a tylko zjawiska, dzięki którym 
można udowodnić ich istnienie zaczęły posiadać pewną wartość. Na 
tym opierała się wiedza człowieka, dlatego Berkeley dowodził nieist-
nienie praw ostatecznych. Wynikało to z ograniczeń mądrości, która 
cały czas ewoluuje. Podążając tym tropem G. Berkeley rozumiał stan 
natury jako wiedzę wynikającą z obserwacji, która dotyczyła cech  
i zasad uznawanych przez wszystkich za oczywiste.

Według Th. Hobbesa podstawowe było założenie: bez istnie-
nia społeczeństwa, żylibyśmy w stanie natury, gdzie każdy człowiek 
żyjąc miałby nieograniczoną wolność naturalną (Hobbes,  p. XVII). 
Za wadę tego typu autonomii uznawał pełną swobodę postępowania, 
tym samym więc możliwość krzywdzenia innych. W konsekwencji 
dowodził, że nie ma praw pozytywnych: istnieje prawo naturalne  
i wieczna wojna wszystkich przeciw wszystkim. W celu uniknięcia 
takiej sytuacji, ludzie zgadzali się na umowę społeczną, dzięki czemu 
– w zamian za podporządkowanie się prawu cywilnemu lub rządowi 
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– każdy zyskiwał prawa obywatelskie. Według Hobbesa najwyższa 
władza nie była stroną umowy społecznej, tylko jej beneficjentem 
i dlatego pozostawała nieograniczona (Sylwestrzak 2006, p. 195 – 
196).

Przełomowym dziełem powstałym na bazie tych poglądów, 
był Traktat o policji autorstwa Nicolasa de La Mare, pierwsza praca 
teoretyczna epoki nowożytnej, która za główny cel obrała wyodręb-
nienie władzy policyjnej. Autor określił ją jako gałąź administracji, 
która musiała zajmować się sprawami związanymi z religią pań-
stwową, czy prowadzić nadzór nad obyczajami, walką z luksusem, 
nadzorowaniem publicznych widowisk, zabaw, loterii, czy kąpieli 
publicznych (Sylwestrzak, 2006, p. 229 – 234). Ponadto do jej za-
dań należała opieka nad ubogimi, chorymi, inwalidami oraz zlikwi-
dowanie żebractwa. W konsekwencji do jej obowiązków zaliczono 
ochronę zdrowia oraz dbałość o prawidłowe stosowanie miar, wag 
i zasad handlu oraz pilnowanie jakości i ilości artykułów spożyw-
czych. Do obowiązków gospodarczych należało kontrolowanie prze-
strzegania przepisów odnoszących się do manufaktur. W dziedzi-
nie rozwoju infrastruktury znajdowało się rozbudowywanie miast,  
w tym rozbudowa urządzeń technicznych i ukształtowanie prze-
strzenne. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego  
w XVIII wieku stało się podstawowym zadaniem policji. W obszar 
tych zadań wchodziły działania mające na celu łapanie przestępców 
kryminalnych, walka z żebractwem, prowadzenie cenzury, czy kon-
trola miejsc publicznych (Sylwestrzak, 2006, p. 230). Wśród szero-
kiej gamy obowiązków małej i dopiero kształtującej się instytucji 
znalazła się też kontrola nauk i sztuk pięknych, tj. sprawdzanie au-
tentyczności dyplomów oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie 
sztuk wyzwolonych. Interesującym zadaniem było pilnowanie służby 
domowej. We wczesnej epoce nowożytnej morderstwa i kradzieże 
były popełniane przez tę grupę zawodową stosunkowo często (Ka-
czor, 2005, s. 85 – 86, 103). Stanowiły nadzwyczaj duży odsetek,  
a ofiarami takich przestępstw z reguły padali pracodawcy.

Inną ważną postacią, która odegrała ważną rolę w rozwoju wła-
dzy policyjnej był Christian Wolff – osiemnastowieczny niemiecki 
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myśliciel. Główne cele państwa policyjnego stanowiły podstawowy 
obszar jego rozmyślań. Za najważniejszy uznał uszczęśliwianie pod-
danych. Ten cel mógł zostać zrealizowany tylko dzięki silnej władzy 
administracyjnej i wojskowej. W konsekwencji władza, w zdobywa-
niu jak największego obszaru panowania, nie mogła napotykać na 
jakiekolwiek przeszkody. Punktem wyjścia każdej czynności musia-
ło być prawo. Natomiast władza, swoją wolę musiała wykonywać 
za pośrednictwem zhierarchizowanej administracji. Taki porządek 
został stworzony w celu zapewnienia szczęścia ogółowi. Oznaczało 
to nałożenie na każdego obywatela obowiązku bycia zadowolonym 
(Kawka, 1939, p. 16).

Zupełnie inną wizję policji reprezentował John Locke, jeden 
z twórców klasycznego liberalizmu. Uznawał policję za narzędzie, 
które zostało stworzone przeciwko władzy absolutnej. Instytucja ta 
koncentrowała się na wolności jednostki i jej prawie do układania 
własnego szczęścia. Państwo nie mogło tego zapewnić, ponieważ 
nie uwzględniło potrzeb jednostki. Właśnie z tego powodu uznał, że 
jednostka musiała ograniczyć swoje działania do ochrony porządku, 
bezpieczeństwa i spokoju publicznego.

Kolejnym myślicielem zajmującym się problematyką policji 
był Jan Henryk Justi. Postrzegał on władzę policyjną jako całość ad-
ministracji wewnętrznej połączonej z podporządkowaną władzą są-
downiczą. Postulował aby dysponowała szerokimi uprawnieniami,  
a w jej granicach znalazły się opieka nad rolnictwem, lasami, spław-
nością rzek oraz wszystkie zadania związane z kontrolą przemysłu  
i handlu. Ponadto miała odpowiadać za sprowadzanie do kraju no-
wych obywateli. Praca ta mogła przynieść powodzenie jedynie dzięki 
zapewnieniu tolerancji religijnej, odpowiednich warunków zdrowot-
nych czy spokoju i bezpieczeństwa. Z powyższych założeń wynikały 
konkretne kompetencje, jakie Policja powinna posiadać. Miała ona 
otrzymać prawo wydawania i sprawdzania paszportów oraz kontro-
lowania miejsc publicznych. Wskazano także czynniki zagrażające 
osiągnięciu podstawowych celów. Zasadniczym problemem było 
żebractwo i włóczęgostwo, z którym Policja miała bezwzględnie 
walczyć. Miano ją prowadzić dzięki rozbudowanym domom przy-
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musowej pracy oraz szpitali dla ubogich, chorych czy kalek. Oprócz 
tego Policja miała kontrolować wymiar sprawiedliwości każdego 
szczebla.

Osiągnięcia i przekonania myślicieli europejskich w okresie 
Oświecenia nie były obce także polskim pisarzom. Ze względu na 
charakter niniejszej pracy przypomnę jedynie paru. Już w czasach 
saskich w związku z koniecznością przeprowadzenia reform ustro-
jowych wskazywano na potrzeby stworzenia policji. Jednym z gor-
liwych zwolenników tej tezy był Stanisław Leszczyński. W swoim 
dziele Głos wolny, wolność ubezpieczający stwierdził: Wszystkich 
państwach, tak wielowładnych jako i wolnych rząd zawisł na czte-
rech pryncypalnych częściach […] Ten czworaki rozdział dzieli się 
pod tytułem: wojny, skarbu, sprawiedliwości i porządku generalne-
go, alias jak go zowią polities( Leszczyński 1858, p. 40). Policja jako 
instytucja centralna powinna być podporządkowana marszałkowi ko-
ronnemu. Jednak autor pomija zakres władzy tej instytucji, wymienił 
jedynie podstawowy zakres działania policji: zapewnienie porządku 
i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Stanisław Konarski to kolejny myśliciel poruszający tę proble-
matykę. W swojej pracy O skutecznym rad sposobie albo o utrzy-
maniu ordynaryjnych sejmów zaproponował stworzenie naczelnego 
organu państwowego – Rady Rezydentów, która miałaby powoływać 
sejm (Konarski, 1923, p. 176-178). Radę tworzyłyby cztery depar-
tamenty, a jej organizację i zakres kompetencji wzorował na wizji 
S. Leszczyńskiego. W Departamencie Porządku Generalnego Poli-
tiei, który miał pełnić funkcję centralnego organu policji, zasiada-
łoby trzech senatorów i sześciu posłów, nad którymi zwierzchność 
pełniliby marszałkowie. Zakres działania zarówno instytucji, jak  
i poszczególnych jego członków, nie został określony.

Przedstawione wyżej osiągnięcia teoretyczno – prawne pozwa-
lają na przeprowadzenie analizy odpowiadającej na pytanie czym  
w XVIII w. była Policja. Jej definicja nie istniała aż do początku XIX 
wieku. Stwarzane przez uczonych indeksy kompetencji pełniły rolę 
zamiennika. W konsekwencji uznano, że jej obowiązki mogły peł-
nić różne organy państwowe, które jednocześnie wykonywały wiele 
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innych zadań. Taka organizacja wywodzi swoje korzenie z czasów 
starożytnych, w których największy wpływ na rozwój wniósł staro-
żytny Rzym (Sitek, 2001, p. 20 – 34). Istnienie wielu instytucji posia-
dających władzę policyjną nie przeszkadzało w istnieniu odrębnego 
Ministerstwa Policji. Jego kompetencje często określał ustrój pań-
stwa (Baszkiewicz, 2002., p. 197 – 202). W Rzeczypospolitej władza 
policyjna pełniła funkcje administracyjne przykładem czego mogły 
być władze miejskie Krakowa. W odróżnieniu od innych państw po-
siadających ustrój monarchii absolutnej, gdzie policja była ściśle po-
wiązana z armią.

Wraz z powołaniem w 1775 r. Rady Nieustającej powstał pierw-
szy centralny organ władzy policyjnej – Departament Policji. Odpo-
wiadał on za spokój, porządek i bezpieczeństwo w miejscu rezyden-
cji króla, czyli w Warszawie, regulował ceny żywności, kontrolował 
miary i wagi, pilnowaniem czystości, nadzorowaniem cudzoziem-
ców, zwalczaniem żebractwa oraz sprawowaniem sądownictwa we 
wszystkich sprawach kryminalnych. Działania nowej instytucji były 
wstrzymywane z powodu funkcjonowania innych organów posiada-
jących podobne kompetencje. Dopiero zmiany wprowadzone przez 
sejm w 1776 roku spowodowały, że władza policyjna została skupio-
na w Departamencie Policji (Zahorski 1959, p. 31). Pomimo że sta-
nowiły one znaczący krok na przód to nierozwiązywany wszystkich 
problemów ustrojowych. Pierwsze lata działania charakteryzowały 
się dużym utrudnieniem w działaniu Policji stało się uwolnienie spod 
jej jurysdykcji części miast królewskich i wszystkich prywatnych. 
Jednocześnie funkcjonowały regionalne niezależne komisje dobrego 
porządku, których podstawowym zadaniem było uregulowanie praw 
ekonomicznych, czy gospodarczych w miastach (Zahorski 1959,  
p. 30) Całkowita ich decentralizacja, czy wręcz niezależność, powo-
dowała, że ich działanie okazało się chaotyczne. Powyższy stan znaj-
duje odzwierciedlenie w dokumentach Departament Policji Krakowa. 
Na podstawie zbadanych źródeł nie można stwierdzić bezpośrednio 
dużego wpływu na jej działalności władz centralnych. W przebada-
nych źródłach nie znalazło się ani jedno pismo między Departamen-
tem Policji Krakowa a władzą centralną. Pomimo to działania podej-



141

International Journal of Legal Studies    № 1 (1) 2017   ISSN 2543-7097      

mowane w omawianym okresie mieszczą się ramach założeń ustawy 
z 1775 roku.

Ustrój miasta w tym przede wszystkim organizacja władzy 
policyjnej Krakowa w czasach stanisławowskich znalazł specjalne 
miejsce w literaturze (Ptaśnik, 1949, p. 52). Powstały w 1778 roku 
na podstawie ordynacji magistrat podzielono na cztery departamen-
ty: sprawiedliwości, ekonomi, opieki i policji. Ostatni z nich skła-
dał się z pięciu osób, z których trzech zostało delegowanych z rady 
miejskiej, natomiast pozostała dwójka została wybrana z grona oby-
wateli miasta. Kompetencje omawianego organu obejmowały walkę  
z włóczęgostwem i żebractwem, kontrolę szpitali, nadzór nad respek-
towaniem określonych cen, miar i wag, organizację straży pożarnej, 
kontrolę infrastruktury miejskiej (Zahorski, 1959, p. 52). Można za-
tem stwierdzić, podobnie jak czyni to A. Zahorski, że kompetencje 
władzy policyjnej Krakowa były na jej terenie podobne do Departa-
mentu Policji Rady Nieustającej i tym samym oparte o obowiązują-
cą teorię. Miejski departament stawał się bezpośrednim wykonawcą 
woli resortu. Pomimo to nie stanowił spójnego jednolitego systemu 
jaki spotykamy w następnym stuleciu. 

Działalność centralnej władzy policyjnej doprowadziła do co-
raz ściślejszego przejęcia kontroli nad miastami. Przesyłały one do 
stolicy diariusze swoich działalności oraz projekty ważniejszych prac 
do zatwierdzenia. Powyższe wynikało z kompetencji Departamentu 
Policji Rady Nieustającej, który w ramach swoich obowiązków prze-
prowadzał kontrolę rachunków miejskich. Tym samym, wdrożono 
zasadę przesyłania projektu budżetu miasta na następny rok.

Ochrona zdrowia, w tym szpitale stanowiły ważny obszar 
działania Policji. Kompetencje związane z ochroną zdrowia i szpi-
talami podległe Departamentowi Policji, od 1775 roku zostały prze-
kazane w bezpośrednie zarządzanie Komisjom Szpitalnym. Zgod-
nie z przyjętą zasadą w Rzeczypospolitej funkcjonowały dwie takie 
same instytucje, po jednym dla Korony i dla Litwy. W ramach ich 
obowiązków znalazło się otwieranie nowych szpitali oraz walka  
o odzyskanie wszelkich środków niegdyś do nich należących. Jed-
nocześnie w ramach poprawy ich funkcjonowania postanowiono 
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reorganizować ich zarządy, zwiększyć liczbę lekarzy, zaopatrywać 
apteki, zapewnić bezpłatną opiekę ubogim, a także wtrącać do szpi-
tali żebraków. Na Komisjach Szpitalnych spoczywał także obowią-
zek zorganizowania szczepienia przeciwko ospie. Planowano także 
powołać osobne instytucje kontrolujące poziom wiedzy lekarzy, ap-
tekarzy i akuszerek. Osobnym projektem była budowa szpitala dla 
inwalidów wojskowych.

Kompetencje opieki nad miastami sejm przekazał Komisjom 
Boni Ordinis, które podlegały Departamentowi Policji (Zahorski, 
1959, p. 42). Do zakresu ich działalności należała praca nad popra-
wieniem stanu szpitali, które z reguły stały na niskim poziomie i naj-
częściej należały do duchowieństwa. Traktowano je jako dodatkowe 
źródło dochodu, co w konsekwencji negatywnie wpływało na jakość 
świadczonych usług. Niepokojącym zjawiskiem stało się także ich 
zamykanie. Komisje Boni Ordinis rozpoczynając swoje urzędowanie 
postanowiły odzyskać należne im dochody oraz je rozszerzać. W na-
stępstwie miało to umożliwić odnawianie starych i budowę nowych 
placówek reprezentujących władzę centralną. Należy zaznaczyć,  
iż w ramach ich obowiązków nie znalazła się opieka nad stanem 
zdrowia społeczeństwa. Pomimo to swoje działania koncentrowano 
na zapewnieniu elementarnych warunków higieny. W ramach tych 
działań mieściło się nadzorowanie szpitali oraz zapewnienie od-
powiedniej liczby wykształconych lekarzy. W tym celu nakazano 
miastom królewskim wysyłać swoich przedstawicieli do Akademii 
Medycznej w Krakowie. Jak wykazały badania A. Zahorskiego reali-
zacja tego zadania szła opieszale z powodu kosztów i braku zrozu-
mienia (Zahorski, 1959, p. 44). 

Żebractwo to kolejne ważne wyzwanie, z jakim mierzyła się 
Policja. Uznawano je za podstawową przyczynę szerzenia się cho-
rób, dlatego podejmowano kilka prób zlikwidowania, czy też ogra-
niczenia tego zjawiska. Z reguły wszelkie inicjatywy zatrzymywały 
się na poziomie projektów. Działania przeciw żebrakom i włóczę-
gom ograniczały się jedynie do osadzania ich w szpitalach lub wy-
rzucaniu z miast. Dodatkowo władze państwowe próbowały podpo-
rządkowywać ich rodzinnym parafiom i zmusić do pracy. Władze 
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Krakowa dnia 12 lipca 1776, tj. zaraz po scaleniu centralnej wła-
dzy policyjnej, rozpoczęły  prace nad rozwiązaniem tego problemu. 
Departament Policji miasta Krakowa wyznaczył sobie cele zapisane  
w sześciu punktach (APK mikrof. J. 11104). Postanowiono zamó-
wić czterysta blaszanych znaków, które rozdano ubogim. Po połowie 
przekazano je mężczyznom i kobietom. Dodatkowo zdecydowano 
się na wydrukowanie Kartki, która miała pełnić rolę dowodu na pra-
wo na posiadanie wyżej wspomnianej blachy. Jednocześnie miano 
sporządzić Regestr wszystkich legalnych żebraków. Miał on zostać 
publicznie opublikowany co miało dać szanse pominiętym na ich 
dopisanie. Wszystkie dokumenty postanowiono rozdać w Ratuszu. 
W trakcie czynności z tym związanych mieli być obecni cyrulicy, 
których zadaniem było określenie stanu zdrowia każdego żebraka. 
Po zakończeniu całej akcji każdy nienależący do krakowskich że-
braków upominając się o jałmużnę popełnia przestępstwo. Na uwagę 
zasługuje zapisanie podstawowego założenia jakie podjęła miejska 
policja, czyli zapobieżenia powiększania się grono włóczęgów i że-
braków, w środku dokumentu. Cała akcja została rozpisana co do 
dnia i godziny. Dnia 16 lipca tutejsi ubodzy o 9 rano i o 2 po połu-
dniu w Ratuszu Krakowskim mogli ubiegać się o pozwolenie żebra-
nia jałmużny jako też zmanki prawdziwego ubóstwa. Akcja ta miała 
trwać aż do końca miesiąca. Określono jednocześnie komu można 
było nadać powyższy przywilej. Podstawowym wyznacznikiem było 
pochodzenie. Tylko osoby urodzone w mieście mogły ubiegać się  
o rozdawane dokumenty. Dodatkowo miano stwierdzić nie możność 
danej osoby do podjęcia pracy.  

Ważną dziedzinę funkcjonowania Policji stanowiło bezpieczeń-
stwo publiczne (Volumina Legum, 1859, p. 245). Pod tym pojęciem 
rozumiano utrzymanie spokoju w miejscach publicznych, zapobie-
ganie przestępstwom kryminalnym, ujmowanie zbrodniarzy i nadzór 
nad więziennictwem. Działalność centralnych organów policji w tym 
zakresie była niewielka. W praktyce zatem działał stary system oparty 
na władzy burmistrza i rady miejskiej. Działalność Policji w Krako-
wie, jak można stwierdzić na podstawie zbadanych źródeł, koncen-
trowała się także nad tą problematyką. Niejaki kapral Solecki wniósł 



International Journal of Legal Studies    № 1 (1) 2017   ISSN 2543-7097      

144

skargę na żołnierza  Wawrzyńca Starzewskiego, który miał go na-
paść. Innym przykładem była sprawa z 21 maja 1779 roku żołnierza 
Wawrzyna Stańczyka. Oskarżono go pobicie szynkarki. Obaj sprawcy 
przestępstw zostali poddani karze cielesnej. Charakterystyczną cechą 
tego typu dokumentów były ich enigmatyczna forma przekazu, która 
przeplatała się z informacjami innych prowadzonych spraw.

Kolejną kompetencją policji, spotykaną także w Rzeczypospo-
litej, był nadzór nad architekturą. Do tej dziedziny zaliczono kontro-
lowanie rozbudowy miast, czyli racjonalnego ich rozplanowywania 
oraz wznoszenie budynków murowanych. Szczególną uwagę po-
święcono budowie kominów, wadliwe stanowiły bowiem poważne 
zagrożenie dla miast, wówczas z reguły drewnianych. Kraków po-
dobnie jak inne miasta tej epoki starały się poprawić bezpieczeństwo 
budynków przed ogniem (Zahorski, 1959, p. 34). Świadczy o tym 
raport z 21 maja 1779 roku dotyczący śledztwa w sprawie kamie-
niarzy, którzy odpowiadali za odpowiednie zabezpieczenie kominów 
w miejskich kamienicach. Sprawdzeniem stanu prac rzemieślników 
mieli dokonać nie określeni z nazwiska rotmistrze. Niestety, na pod-
stawie zbadanych źródeł, nie można stwierdzić jaki był ciąg dalszy 
tej sprawy (APK, mikrof. J. 11104, p. 19-20).

Pod opieką policji znajdowały się także zagadnienia go-
spodarcze. Podstawową działalność w tym zakresie prowadzo-
no przy wdrażaniu systemu miar i wag (Zahorski, 1959, s. 54). 
Działano na podstawie ustawy z 1764 roku. Mimo istnienia pod-
stawy prawnej jeszcze przed powstaniem Rady Nieustającej po-
dejmowane działania nie przyniosły zadowalających efektów.  
W dokumentach Departamentu Policji Miasta Krakowa zachowało 
się wiele pism, które świadczą o energicznym i konsekwentnym dzia-
łaniu w tym kierunku. Przykładem potwierdzającym tezę jest Taxa 
Wiktuałów z 15 marca 1779 r. (APK, mikrof. J. 11104, s. 1.) Zawarte 
w niej ceny podstawowych produktów żywnościowych obowiązy-
wały przez rok . Należy przypuszczać iż tego typu rozporządzenia 
były regularnie wydawane. Zachowały się źródła, które potwierdza-
ją duże przywiązanie władz do ich przestrzegania. Potwierdzenie tej 
tezy można znaleźć w dokumentach sprawy dotyczącej Zgromadze-
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nia Mączniczek członkinie którego w sposób zabroniony prowadziły 
handel mąką (APK, mikrof. J. 11104, s. 1.). Ten wartościowy produkt 
sprzedawano piekarzom po zawyżonych cenach. Dodatkowo kupo-
wały mąkę od piekarzy w celu ponownej sprzedaży. Władze miasta 
nakazały Zgromadzeniu o zachowanie właściwych praktyk jedno-
cześnie grożąc surową karą. W wypadku ponownego udowodnienia 
popełnienia przestępstwa Ratusz zniesie wszelkie jego przywileje  
i dopuści do produkcji i sprzedaży mąki producentów spoza miasta. 
W konsekwencji dochody mączniczek radykalnie mogły spaść. Inną 
sprawą ukazującą praktykę dbania o zachowania odpowiednich miar 
i wag była sprawa z 7 lipca 1794 r. piekarza Ignacego Janickiego. 
W czasach Insurekcji Kościuszkowskiej sprzedawał on niezdatny do 
pieczenia chleb. Urzędnicy Magistratu wykryli, że jego chleby pozo-
stawały nie wypieczone. Dodatkowo dosypywał do ciasta z którego 
je wypiekał mąkę bardzo niskiej jakości. Na uwagę zasługuje kara 
jaka została nałożona na nieuczciwego producenta. Nakazano mu na-
stępnego dnia tj. 8 lipca w godzinach 8 – 10 rano stać pod pręgierzem 
razem ze swoim pieczywem. Zagrożono mu jednocześnie w razie 
powtórzenia przestępstwa karę chłosty. 

Wnioski. 
Podsumowując władza policyjna Krakowa była wstanie wypeł-

niać zadania przewidziane dla niej przez teoretyków. Na podstawie 
zgromadzonych źródeł nie można ocenić skali wykonanej przez Ma-
gistrat pracy. Prowadzono prace w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
poprzez konsekwentne łapanie i karanie sprawców bójek, napadów. 
Dodatkowo przywiązywano dużą wagę do jakości infrastruktury. 
Dbano o oświetlenie ulic, odpowiedni stan kominów (APK, s. 95). 
Najczęściej i najdokładniej wykonywaną czynnością było nadzoro-
wanie handlu. 
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