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Abstract: 

This article discusses the key problems faced by specific governments of the Duchy of War-

saw in terms of the objectives and actions of the police authority. These were matters related to 

the determination of the competence of the specific ministries and the location of the Ministry 

of the Police between them and the issuance of a number of legal acts related to its function-

ing. Wars that took place during the existence of the Duchy of Warsaw played a significant 

role in the implementation of the applicable law. The author paid particular attention to the 

issue of the impact of the creation, development and functioning of the police. As a conse-

quence, issues related to the formation of state authorities and administration at key moments 

in the history of a small state were included in this issue. The analysis in this area focused on 

the operation of the police in critical situations. 

Keywords:Military conflicts, law, police, Duchy of Warsaw, Ruling Commissions, Council of 

State, Council of Ministers,  The Highest Council Temporary 

 

Streszczenie: 

W niniejszym artykule omówiono kluczowe problemy z jakimi zmierzyły się poszczególne 

rządy Księstwa Warszawskiego w zakresie celów i działań władzy policyjnej. Były to sprawy 
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związane z ustaleniem kompetencji poszczególnych resortów i umiejscowienie pomiędzy nimi 

Ministerstwa Policji oraz wydanie szeregu aktów prawnych związanych z jego funkcjonowa-

niem. Wojny toczone w okresie istnienia Księstwa Warszawskiego odegrały znaczącą rolę w 

realizacji obowiązującego prawa. Autor szczególną uwagę zwrócił na zagadnienie wpływu 

utworzenia, kształtowania i funkcjonowania policji. W konsekwencji do tego zagadnienia 

włączone zostały sprawy związane powstawanie organów państwowych i administracji w 

momentach kluczowych dla dziejów małego państwa. Analiza w tym zakresie skoncentrowała 

się na działaniu policji w sytuacjach krytycznych.  

Słowa kluczowe: Konflikty zbrojne, prawo, policja, Księstwo Warszawskie, Komisja Rządzą-

ca, Rada Stanu, Rada Ministrów, Rada Najwyższa Tymczasowa 

 
Główny zarys problemu i jego związku z ważnymi kwestiami naukowymi i 

praktycznymi  

Wojny Cesarstwa Francji dwie wojny polskie oraz konflikt z piątą koalicją przynio-

sły Polakom odrodzenie państwowości i poszerzenie granic państwa a także zakoń-

czenie krótkiego okresu funkcjonowania Księstwa Warszawskiego. Jednocześnie 

oznaczały przyjęcie nowego systemu prawnego, który w niewielkiej części nawią-

zywał do dziedzictwa staropolskiego. Nasuwa się zatem pytanie dotyczące skutków 

jakie poniosło polskie społeczeństwo. Czy postanowienia Komisji Rządzącej, lub 

Rady Stanu i Rady Ministrów napotkały na pewne przeszkody w jego realizacji? 

Powstające państwo potrzebowało właściwie działającej administracji oraz popraw-

nie sprawowanej kontroli nad realizacją obowiązującego prawa. Jak opisał to J. Goc-

lon administracja szczególnie obierana w wyborach powstawała opieszale (J. Goclon, 

„Polska na królu Pruskim zdobyta”: ustrój, administracja i sądownictwo doby Komi-

sji Rządzącej w 1807 roku, Wrocław 1999). Tym samym nasuwa się pytanie czy 

nowo mianowani urzędnicy mogli podołać powierzonym obowiązkom? Kontrolę nad 

poprawnym tworzeniem i funkcjonowaniem administracji przekazano Dyrektorowi 

Policji. Należy jednak pamiętać że w okresie Księstwa Warszawskiego resort ten nie 

posiadał regionalnej struktury. Jego zadania realizowała duża liczba urzędników 

podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Tym samym działania w tym zakresie 

miały ograniczony charakter (Więcej na temat organizacji policji w Księstwie War-

szawskim: M. Mielnik, Podstawy prawne, s. 172-179).  

Komisja Rządząca powstała 14 stycznia 1807 r. na podstawie decyzji Napoleona (M. 

Kallas, Konstytucja Księstwa…, s. 17; J. Czubaty, s. 103-105). Posiadała kompeten-

cje władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jak zaznacza się w literaturze Cesarz 

Francuzów podjął decyzje o jej utworzeniu w przerwie działań wojennych. Jej powo-
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łanie poprzedziło badanie opinii przedstawicieli polskiej arystokracji. Pełne dane na 

ten temat opublikował  M. Kallas (M. Kallas, Konstytucja, s. 16). Działania Komisji 

Rządzącej miały niebagatelny wpływ na przyszłość państwa. Rozstrzygnięcie naj-

ważniejszych sporów kompetencyjnych, powołanie sprawnej administracji, zorgani-

zowanie armii i zaopatrywanie wojsk polskich i francuskich to najważniejsze zadania 

rządu tymczasowego.  

Wojna z IV koalicją rozpoczęła się w październiku 1806 r. wielkimi zwycięstwami 

Napoleona i jego marszałków pod Jeną  i Auerstedt 14 tego samego miesiąca. Do 

końca roku Wielka Armia zajmuje, nie licząc pojedynczych twierdz, całą Branden-

burgię, Śląsk, pomorze szczecińskie oraz część ziem polskich. Pewna liczba żołnie-

rzy pozostawała związana walkami o twierdze takie jak w Szczecinie, czy w Koźlu. 

Wielkopolska i zachodnie Mazowsze wraz z Warszawą Francuzi zajęli niemal bez 

walki. Tak wielkie postępy przysparzały jednak wielu kłopotów głównie w zaopa-

trzeniu. Powołanie Komisji Rządzącej miało zatem pomóc Francuzom w prowadze-

niu wojny. Ziemie polskie stały się główną bazą zaopatrzenia dla Wielkiej Armii do 

lutego 1807 r. W późniejszym okresie Francuzi czerpali zaopatrzenie ze zdobytych 

ziem pruskich oraz dostaw z głębokiego zaplecza (Kroczyński H., s. 50-57). Momen-

tami zwrotnymi w niniejszym konflikcie były dwie bitwy stoczone 7-8 lutego pod 

Iławą Pruską i 14 czerwca 1807 r. pod Frydlandem. Ich konsekwencją stało się za-

warcie pokoju w Tylży w dniach 7 i 9 lipiec tego samego roku (Pełną dyplomatyczne 

zmagania związane z zakończeniem wojny oraz powołaniem Księstwa Warszaw-

skiego przeanalizował Halicz Emanuel w swojej publikacji Geneza Księstwa War-

szawskiego). Na jego podstawie powołano Księstwo Warszawskie oraz przekazano 

jego tron Królowi Saskiemu Fryderykowi Augustowi.  

Kolejna wojna wybucha już w dwa lata później z piątą koalicją. Głównym przeciw-

nikiem Wielkiej Armii stało się Ces. Austrii. Punktem zwrotnym zmagań okazała się 

stoczona 6 lipca 1809 r. bitwa pod Wagram. Osobnym peryferyjnym teatrem działań 

zbrojnych okazało się Ks. Warszawskie. Ważnym tu zdarzeniem była stoczona  19 

kwietnia bitwa pod Raszynem oraz wyprowadzona kontrofensywa z rejonu warszaw-

skiej Pragi. Te ostatnie działania przeniosły walki na teren Cesarstwa Austriackiego 

na ziemie Galicji. W ich wyniku zajęto m.in. Lublin, Sandomierz oraz Kraków. 

Skutkiem pierwszego konfliktu było powołanie do życia na podstawie traktatu Tyl-

życkiego Księstwa Warszawskiego. W konsekwencji jeszcze w okresie funkcjono-

wania Komisji Rządzącej stworzono resorty, opracowano i wydano w formie aktów 

prawnych ich kompetencje oraz zatrudniono fachową kadrę. Jednocześnie powołano 
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administrację regionalną w większej części podległej Ministerstwu Spraw We-

wnętrznych.  

Natomiast w wyniku wojny z piątą koalicją i zawartego 14 października 1809 r. 

traktatu pokojowego w Schönbrunn Księstwo Warszawskie rozrosło się o ziemie 

trzeciego zaboru austriackiego. W wyniku zwycięskiej kampanii nastąpił szereg 

zmian w zakresie funkcjonowania państwa polskiego. Zjawiskiem skopiowanym z 

rozwiązań stosowanych przez Napoleona, zastosowanym także przez Radę Mini-

strów stanowiło powołanie Rządu Centralnego Tymczasowego mającego pełnić 

funkcje zbliżone do Komisji Rządzącej z 1807 roku.  

Omawiany okres zakończyły zmagania Cesarstwa Francji z szóstą koalicją. Kluczo-

wymi dla całego konfliktu okazały warunki pogodowe oraz w ich następstwie pono-

szone kolejne porażki Francuzów. Konsekwencją Księstwo Warszawskie znalazło się 

pod okupacją wojsk carskich. Podobnie jak uczynił to Napoleon car Aleksander 

zdecydował się powołać 13 marca 1813 r. Radę Najwyższą Tymczasową, która peł-

niła podobnie jak Komisja Rządząca rolę tymczasowego rządu złożonego z czterech 

resortów: skarbu, sprawiedliwości, policji i spraw wewnętrznych (Przygodzki J., s. 

50-68) 

Ciekawym zjawiskiem, zbadanie jakiego autor wyznaczył sobie za cel niniejszej 

pracy, to wpływ konfliktów zbrojnych na powstanie i kształtowanie się policji i pra-

wa w Księstwa Warszawskim. W konsekwencji ramy chronologiczne będą obejmo-

wać lata 1807 – 1810. Obiektem badań stanowią akty prawne takie jak dekrety Ko-

misji Rządzącej oraz dekrety Księcia Warszawskiego i decyzje Rady Stanu i Rady 

Ministrów. 

 

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

rych podjęto omówienie podjętej problematyki 

Istnieje kilka prac poruszających problematykę przemian jakie zaszły w wyniku 

wojen prowadzonych na terenie Księstwa Warszawskiego. Ostatnio wydaną publika-

cją poruszającą omawiany problem jest praca J. Czubatego Księstwo Warszawskie. 

To przekrojowa praca ogólnie analizuje sprawy ustroju organizacji armii czy prze-

mian społecznych jakie wtedy można zaobserwować. Inną publikacją ciekawą pracą 

poruszającą zmiany dokonane w wyniku wojen jest Konstytucja Księstwa Warszawskie-

go. Jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z normami szczegółowymi i 

praktyką autorstwa M. Kallasa. Dotyka on w sposób powierzchowny problematykę przemian 

ustrojowych i prawnych. Jednak żadna pozycja nie koncentruję się na zmianach w zakresie 

funkcjonowania policji. 
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Cele i metody badawcze podjęte w analizie tematu.  

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i analiza czynników odpowiedzialnych za 

zmianę podstawy prawnej oraz zmian w zakresie funkcjonowania policji w Księstwie 

Warszawskim. Metodąbadawczą w niniejszejpracybędzieanalizaźródełhistorycznych. 

 

Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja 

Pierwsza wojna polska 

Najważniejszym skutkiem pierwszej wojny polskiej stało się odrodzenie państwowo-

ści polskiej. Powołanie Komisji Rządzącej a wraz z nią poszczególnych resortów 

stanowiło pierwszy krok do stworzenia państwa polskiego oraz jego systemu praw-

nego. Kompetencje Komisji Rządzącej zostały określone w dekrecie o „Zasadach do 

urządzenia Komisji Rządzącej i innych władz jej podległych” z dnia 24 I 1807 roku 

(M. Handelsman, s. 10-14). Do jej podstawowych zadań należało organizowanie 

administracji. Określono tam także podstawowe cele, jakie stawiała sobie nowa wła-

dza, kompetencje rządu i poszczególnych resortów oraz obowiązki organów niższego 

szczebla: Izby Administracji Publicznej, Izb Powiatowych Wykonawczych, magi-

stratów miast, Izby Edukacyjnej. Dekret ten stanowił prawne źródło działania Komi-

sji Rządzącej. 

Resort policji opisano w jedenastym punkcie. Został on uznany za organ służący 

zapewnieniu Komisji Rządzącej „powagi” oraz bezpieczeństwa publicznego, a także 

sprawowania opieki nad „dobrem narodowym” w szerokim rozumieniu tego słowa. 

W sytuacji ich naruszenia dyrektor policji był odpowiedzialny za przeprowadzenie 

śledztwa i postawienie przed sądem osób winnych (M. Handelsman, 5-13). Policja 

zatem nie była organem odpowiedzialnym za zapobieganie przestępstw, a jedynie 

miała wykrywać i przeciwdziałać skutkom już popełnionych.  

Zasady do organizacji dla Dyrektora Policji stanowiło uszczegółowieniem ww. de-

kretu. Projekt napisano 24 stycznia, natomiast przedstawiono go Komisji Rządzącej 

dopiero 9 lutego 1807 r. Niniejszy akt prawny opatrzono podpisami przewodniczące-

go Komisji Rządzącej Stanisława Małachowskiego oraz Dyrektora Policji Aleksan-

dra Potockiego. W siedemnastu punktach przedstawiono cele jakie nadano władzy 

policyjnej. Pierwszy z nich dotyczył walki z przestępczością. Zaliczono do niej bun-

ty, przestępstwa rozmaite w tym hazard oraz zachowanie obyczajowe. Do walki z 

przestępczością zaliczyć należy wprowadzenie cenzury (pkt. 5), przestrzeganie zasad 

związanych z miarami i wagami (pkt. 6), kontrolowanie funkcjonowania teatrów, 

domów publicznych zabaw (pkt. 10), zarządzanie miejskimi więzieniami (pkt. 11) 
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oraz prawo zatrzymywania złapanych na gorącym uczynku oraz trudniących się 

żebractwem i włóczęgostwem (pkt. 16). Reszta punktów określała obowiązek kontro-

lowania podróżnych oraz określenia systemu wydawania paszportów (pkt. 2), orga-

nizacji środków przeciw pożarowych (pkt. 3), nadzór szpitali (pkt. 4), określenie 

miar i wag (pkt. 6), kontrola dróg i mostów (pkt. 7), przeciwdziałanie zjawisku 

opuszczonych domów oraz działanie na rzecz zabudowy pustych gruntów (pkt. 8), 

określanie cen podstawowych produktów spożywczych (pkt. 9), nadzorowanie miej-

skich finansów (pkt. 12) oraz finansów straży pożarnej (pkt. 14), oddawał Minister-

stwu Policji także sądownictwo w zakresie spraw policyjnych pierwszej instancji 

(pkt. 15).  W ostatnim punkcie aktu wskazywał odbiorcę niniejszego aktu prawnego: 

całą władzę policyjną.  

Pierwsza wojna polska miała bezpośredni wpływ na ukształtowanie się systemu 

prawnego w państwie. Z woli Napoleona w Księstwie Warszawskim na mocy oktro-

jowanej Konstytucji zaczął obowiązywać kodeks cywilny nazywany kodeksem napo-

leona(Dzieje państwa…, s. 67). Podstawową wartością jaką w nim zawarto stanowiła 

równość wszystkich obywateli wobec prawa. Zasada ta została potwierdzona i za-

gwarantowana w konstytucji. Równości wobec prawa w istotnej mierze przestrzega-

no przy pomocy policji (F. Furet, s. 34). Miała ona m.in. pilnować należytego po-

rządku w czasie wyborów, czy odpowiadała za właściwy dostęp do udogodnień jakie 

państwo miało do zaoferowania swoim obywatelom (Sprawę wyborów poruszono w 

pracy  J.A. Goclon, „Polska na królu pruskim zdobyta”, Sprawy udogodnień poru-

szyłem w pracach: M. Mielnik Higiena i zdrowie…, s. 117-129, M. Mielnik, 

Porządek publiczny…, s. 176-190). 

Prawo karne przez cały okres istnienia Księstwa Warszawskiego pozostawało nie-

jednolite. Mimo możliwości skopiowania francuskich kodeksów z 1791 i 1810 roku, 

nie zdecydowano się ostatecznie na zastosowanie żadnego z ww. rozwiązań. W wy-

niku decyzji podjętych w 1807 roku oraz praktyki jaka się wtedy wykształciła prawo 

karne nie miało jednolitego aktu prawnego. Posługiwano się zarówno prawem staro-

polskim, ale także elementami prawa karnego pruskiego landrechtem. Uchwalony w 

1794 roku kodeks karny nie miał jasno określonych zasad funkcjonowania. Z jednej 

strony wprowadzał zasadę nie ma przestępstwa bez ustawy, z drugiej – przewidywał 

możliwość osadzenia bez wyroku na czas nieokreślony niektórych typów ludzi w 

domach pracy (S. Płaza, s. 27 – 28). Wprowadzono kary główne, czyli kary pozba-

wienia wolności, jednakże wobec osób, które popełniły jedno z sześćdziesięciu prze-

stępstw orzekano karę śmierci. Za anachronizm należy uznać utrzymanie tzw. karce-

nia domowego, czyli przyznanie głowie rodziny prawa karania innych członków 
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rodziny i czeladzi (Dzieje państwa…, s. 45). Takie rozwiązanie okazało się znacznie 

łatwiejsze w orzekaniu wyroków, a także dokładniejsze niż nieskodyfikowane staro-

polskie prawo. Po wojnie z piątą koalicją na podstawie traktatu wiedeńskiego wpro-

wadzono także elementy kodeksu austriackiego z 1803 roku. Dodatkowo na podsta-

wie ustawy z dnia 26 lipca 1810 roku stwierdzono, że wszystkie wyroki podporząd-

kowano konstytucji państwa, a także Kodeksowi Napoleona. Oznaczało to nadrzęd-

ność kodeksu cywilnego nad prawem karnym oraz zrównanie z konstytucją (W tym 

przypadku kodeksom karnym innych państw). 

Ta różnorodność skłoniła Księcia i Radę Stanu do rozpoczęcia 18 stycznia 1812 roku  

prac nad Kodeksem Przestępstw i Kar Księstwa Warszawskiego (M. Handelsman, s. 

166). Projekt ten miał podstawowe cechy charakterystyczne dla tego typu dokumen-

tu. Podzielono go na księgi i artykuły. W przepisach wstępnych stwierdzono, iż 

wszelkie zdarzenia opisanie w tym dokumencie są przestępstwami, natomiast ich 

sprawcy będą podlegać karze przypisanej do danego przestępstwa (AGAD, R. St. i 

R. Min. Ks. War., seria II, sygn. 98, s. 1). Autorzy projektu zakładali, iż złamania 

prawa dopuszcza się każdy sprawca zakazanej czynności. Definicja ta odnosi się 

jedynie do zewnętrznych działań, jakie podjęto w celu złamania prawa. O winie i 

karze mógłby decydować jedynie sądy. Pierwsza wojna polska stanowiła dla prawa 

karnego w Księstwie Warszawskim początek pracy nad opracowaniem rodzimego 

nowoczesnego aktu. Jej uwieńczeniem stał się Kodeks Karzący prace nad którym 

zakończyły dopiero w 1818 r.  

W administracji, we wszystkich instytucjach państwowych czy formacjach zbrojnych 

można zaobserwować znaczący wpływ prac Komisji Rządzącej zrealizowanych w 

okresie pierwszej wojny polskiej (Kallas M., s. 1-10.). Objęły one swoim zasięgiem 

zarówno departamenty jak i wszystkie, prywatne i państwowe miasta i wsie. Pod 

wpływem działań wojennych powołano także Izby Najwyższe Wojenne i Admini-

stracji Publicznej, które stanowiły system tymczasowych władz regionalnych.  

Na pewno dużo większym wyzwaniem okazało się powołanie władz lokalnych. Naj-

ważniejszym zadaniem w tym zakresie stało się ustanowienie polskich władz w War-

szawie. Organizując je wzorowano się na rozwiązaniach francuskich. Polegały one 

na oddaniu Prezydentowi szerokich kompetencji w zakresie władzy policyjnej. De-

cyzja ta została podyktowana sytuacją polityczną oraz względami bezpieczeństwa 

rządu oraz liczbą obywateli stolicy. Podstawę prawną stanowiła ustawa Komisji 

Rządzącej o władzy policyjnej Prezydenta Majestatu Policji Miasta Warszawy z dnia 

18 lutego 1807 roku (AGAD, K. Rz., sygn. 58, s. 51). Dokument ten we wstępnej 

części przedstawia obowiązki Prezydenta zlecając jemu nadzorowanie prac magistra-
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tu w zakresie wykonywania władzy policyjnej. Nałożono na niego obowiązek 

uczestniczenia w każdej sesji magistratu i – co za tym idzie – kontrolowania wyko-

nywania rozporządzeń Dyrektora Policji, czy jego własnych. Czynił to na zebraniach 

nakazując swoim podwładnym przedstawiać raporty z wykonywanych prac. Jego 

osiągnięcia oceniał bezpośrednio Dyrektor Policji. 

Ważną funkcją Prezydenta była walka z przestępczością. W tym celu nadano Prezy-

dentowi Policji, zgodnie z § 6 ustawy Władza i obowiązki Prezydenta Majestatu i 

Policji Miasta stołecznego Warszawy w stosunkach z urzędem Dyrektora Policji 

krajowej, prawo aresztowania przestępców złapanych na gorącym uczynku oraz osób 

podejrzanych o przestępstwo kryminalne lub włóczęgostwo. Procedury postępowania 

w walce z tym zjawiskiem w ogólnych zarysach nie różniły się od ogólnie przyjętych 

w Europie (J. Thorwald, s. 48 – 55). W drugim przypadku śledzono sprawcę w celu 

znalezienia dziupli i odzyskania zagrabionego mienia, czy aresztowania wszystkich 

członków szajki. Działania policji w Warszawie wytyczały akty prawne regulujące 

zasady organizacji i jej działania (Istnieje kilka ustaw odnoszących się do tego tema-

tu. Najważniejsze dotyczą kompetencji samego Ministra Policji inne zaś organizują 

pracę prefektów, magistratów miast narodowych, względnie poszczególnych urzęd-

ników. (Patrz: AGAD, K. Rz., sygn. 58, Zasady do organizacji dla Dyrektora Policji, 

s. 31; AGAD, K. Rz., sygn. 62, Zasady dla magistratu miast narodowych, s. 113 – 

114; AGAD, R. St. i R. Min. Ks. War., seria II, sygn. 294, Projekt ustawy o oddziel-

nej władzy policyjnej w Warszawie, s. 54 – 111; AGAD, R. St. i R. Min. Ks. War., 

seria II, sygn. 295, Pismo Ministra Sprawiedliwości do Rady Stanu w sprawie reform 

władzy sądowniczej i policyjnej, s. 91 – 92). Zasadniczo koncentrowały się na ob-

serwowaniu przyjezdnych, a co za tym idzie sprawdzaniu paszportów, jednocześnie 

pilnowaniu porządku publicznego, łapaniu sprawców przestępstw pospolitych i oby-

czajowych, takich jak hazard (AGAD, K. Rz., sygn. 58, s.31). Dokonywali tego 

urzędnicy administracyjni, policja sekretna, a także Gwardia Narodowa formacja 

wojskowa pełniąca ważne zadanie zapewnienia porządku publicznego w państwie.  

Pierwszą ustawą regulującą normy organizacji i działania Gwardii Narodowej pełnił 

dekret Komisji Rządzącej z 24 czerwca 1807 roku (AGAD, K. Rz., sygn. 58, s.31). 

Zapewnienie „pospolitej obrony” mieszkańcom Warszawy stanowiło jej podstawo-

we, ale nie jedyne, zadanie. Formacja ta organizowana na wzór wojskowy, w razie 

potrzeby pełnić mogła rolę jednostki liniowej uczestniczącej w bezpośrednich wal-

kach. Składała się z jednego pułku. Nie określono dokładnie liczby batalionów, która 

by go tworzyła. Wobec niepewnej liczby członków starano się w ten sposób zapew-

nić swobodę działania dowódcom.  
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W szeregach Gwardii Narodowej znaleźć się mieli mężczyźni w wieku od 18 do 50 

roku życia, zamieszkujący stolicę. Winni oni posiadać w jej granicach nieruchomość, 

bądź przynależeć do jednego z wymienionych zawodów: kupca, rzemieślnika, czy 

duchownego, obok nich zostali wyróżnieni Żydzi. Członkom dwóch ostatnich grup 

umożliwiono, ze względu na wykonywane zajęcie i pochodzenie zamienić obowią-

zek uczestnictwa w pracach Gwardii Narodowej na wnoszenie corocznej opłaty. 

Zmobilizowaniem do nowej organizacji mieszkańców Warszawy zajmowała się 

specjalna  komisja. Osoby powołane zobowiązano do samodzielnego umundurowa-

nia i uzbrojenia się. Zadanie to okazało się niewykonalne. Na przeszkodzie stanęły 

problemy materialne (W. Rostocki, s. 45; B. Grochulska, s. 87). Pomimo to miesz-

kańcy Warszawy chętnie uczestniczyli w tworzeniu Gwardii. Świadczyły o tym, jak 

to określił Gembarzewski, ich „dobre chęci”, które wyprzedzały legislację (B. Gem-

barzewski, s. 312). Swoim sposobem działania miały nawiązywać do staropolskich 

staży miejskich. Należy jednak pamiętać, że standardy wyznaczające organizację i 

zakres działań  Gwardii opracowano w formie dekretu w kwietniu 1807 roku w opar-

ciu o wzory francuskie. 

Jeszcze w tym samym roku rozszerzono organizowanie Gwardii Narodowej na cały 

obszar państwa (A.G.A.D., R. St. i R. Min., sygn. 208, s. 11 – 12). Zdawano sobie 

sprawę, iż nie każde miasto mogło wystawić samodzielnie oddział tej formacji. Wy-

szczególnione zasady umundurowania, ćwiczeń i działania oparto na ustawie war-

szawskiej. Oddziały koncentrowały się na zapewnieniu bezpieczeństwa tylko wła-

snemu miastu.  

Przedstawione działania podjęto w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Na osobną 

uwagę zasługują prace Komisji Rządzącej i powstałe w ich wyniku akta stworzone 

po podpisaniu pokoju w Tylży tzn. od 9 lipca do 5 października 1807 r. To właśnie 

postanowienia tego traktatu miały bezpośredni wpływ na działania rządu polskiego, 

który przygotowywał państwo do wdrożenia konstytucji.  Policja polska weszła w 

ten okres jako instytucja gotowa do działania. Stworzono zasadnicze podstawy praw-

ne do jej funkcjonowania, w budżecie państwa znalazły się stałe fundusze przezna-

czone na jej funkcjonowanie i wynosiły wg raportu Dyrektora Policji Aleksandra 

Potockiego 1046077 zł (A.G.A.D., Komisja Rządząca, sygn. 64, s. 104.). Działania 

w tym okresie dotyczyły, jak wynika z dokumentacji, przede wszystkim dokończenia 

prac nad stworzeniem rodzimej administracji. Polegały one na zaaprobowaniu doko-

nanych wyborów na burmistrzów miast (A.G.A.D., Komisja Rządząca, sygn. 6, s. 

264, 267-270, 272-274; sygn. 64, s. 3, 17, 29, 37,38, 41-45, 87; sygn. 65, s. 19-27,32-

35.). Reszta spraw dotyczyła codziennej pracy policji i zadaniami określonymi w 
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dekrecie z 9 lutego 1807 r. tzn. poprawa wyglądu i czystości miast, walka z żebrac-

twem i włóczęgostwem, czy działania związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt.  

 

Wojna 1809 roku 

Rok 1808 i 1809 okazał się owocnym okresem prac Rady Stanu i Rady Ministrów w 

zakresie tworzenia prawa i rozwiązywania sporów kompetencyjnych (Więcej na 

temat zmian ustrojowych w Księstwie Warszawskim można znaleźć w: M. Kallas, 

M. Krzymkowski, W. Sobociński). W pierwszym roku skoncentrowano się na wska-

zaniu i dokładnym rozgraniczeniu kompetencji poszczególnych resortów. Podstawą 

prawną organizacji i kompetencji władzy policyjnej stał się dekret z 1808 r. dotyczą-

cy organizacji ministerstw (Ustawodawstwo, t. I, s. 84-96). Obowiązywał on do 1813 

r., czyli do rozpoczęcia okupacji rosyjskiej. Zakres władzy policyjnej opisano w 

rozdziale poświeconym ministrowi policji. Jego kompetencje miały stanowić wzór 

dla urzędników, którzy tak jak prefekt, czy urzędnicy prefektury mieli zadanie w 

imieniu ministra realizować postanowienia tego aktu prawnego. Rozdział składał się 

czternastu artykułów (art. 55-68). Pierwsze dwa artykuły definiowały zadania policji. 

W art. 55 policji powierzono wykonywanie praw i urządzeń ściągającym się do za-

pobiegania wypadkom szkodliwym i bezprawiom. Prawodawca zatem rozwinął za-

kres działania policji o wszystkie akty prawne które miały wskazywać zdaniem pra-

wodawcy zjawisko łamania prawa oraz wydarzenia jakie niosły zagrożenia dla 

mieszkańców kraju. Jednocześnie nakładała na ministra policji obowiązek nieprze-

rwanej pracy nad zapewnieniem porządku publicznego w tym szczególnie zadbanie o 

wolność, własność, spokojność i wygodę. Narzędziami do osiągnięcia tych celów 

miały być Gwardia Narodowa odpowiedzialna za utrzymanie porządku oraz władze 

wydziałowe które miały przeprowadzać śledztwa. Reszta artykułów wskazywała 

szczegółowe zadania policji do których zaliczono nadzór nad administracją aby nie 

przekraczała swoich uprawnień (art. 57), prowadzenie listy mieszkańców zawierają-

cej informacje na temat źródeł utrzymania mieszkańców (art. 58). Te ostanie działa-

nie wiązano z walką z żebractwem i włóczęgostwem (art. 62) oraz śledzenie osób 

nieznanych i podejrzanych (art. 60). Jednocześnie policja miała zapobiegać zgorsze-

niom publicznym (art. 61), do których zaliczono m.in. wszelkie wystąpienia przeciw 

władzy. W tym celu miano zwrócić szczególną uwagę na zgromadzenia które odby-

wały się w domach i drogach publicznych, czy teatrach (art. 63). Także zapobieganie 

wszelkiemu krytycznemu słowu miano zapobiegać poprzez cenzurę (art. 59). Jedno-

cześnie w artykułach 65 i 66 wyznaczono zadania ochrony zdrowia oraz ochrony 

przed oszustwami (Ustawodawstwo…, t. I., s. 94-95). 
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Dalszym uzupełnieniem dekretu o ministerstwach były dwa interesujące dekrety 

związane z administracją państwa. Pierwszy dotyczył zmian w działaniu prefekta i 

podległych mu urzędników. Prefekt powołany na mocy artykuł 65 konstytucji posia-

dał szerokie uprawnienia w zakresie zarządzania podległym sobie departamentem. 

Mimo to z oczywistych względów okazał się zbyt enigmatyczny i wymagał rozwi-

nięcia w postaci osobnego aktu prawnego. W oparciu o dekret z 26 XII 1807 roku 

rozpoczęły się prace nad uszczegółowieniem organizacji i kompetencji prefekta i 

podległych mu urzędników (Ustawodawstwo…, t. I, s. 18; Kallas M., Organy…, s. 

15-25). Zwierzchnicy departamentów, zgodnie z artykułem 1, przejęli swoje stano-

wiska od prezesów Izb Administracji Publicznej. Zmiana miała jedynie początkowo 

charakter symboliczny. W dalszej części aktu prawnego stwierdzono że urzędnicy 

Izb mieli pozostać na swoich stanowiskach aż do powołania rad prefekturalnych i 

departamentowych (art. 2). Podobnie miała się sprawa z prezesami powiatowymi, 

którzy mieli piastować swoje stanowisko aż do mianowania wiceprefektów (art. 4). 

Zależności między prefektem i resztą urzędników miały pozostać nie zmienione (art. 

3). Jedynie w zakresie podejmowania decyzji nastąpiło wzmocnienie pozycji prefek-

ta, który na wniosek konsyliarzy samodzielnie podejmował decyzje w toczących się 

sprawach.  

Okres przejściowy zakończył się dopiero 7 II 1809 r., wydaniem dekretu o organiza-

cji władz administracyjnych w departamentach i powiatach. Przedstawiono w nim 

zakres kompetencji prefekta oraz podległych mu urzędników. Najważniejszy urzęd-

nik prowincji bezpośrednio podlegał Ministrowi Spraw Wewnętrznych ((Dziennik 

Praw Księstwa Warszawskiego, Warszawa 1807/1809, t. I, s. 140). Kompetencjami 

obejmował, nie licząc wojska i sądów, cały aparat państwa znajdujący się na terenie 

departamentu. Do jego prerogatyw należało ogłaszanie prawa na podległym terenie. 

Uznawano ten obowiązek za szczególnie ważny, upatrując w nim podstawy egzeku-

cji prawa. Wzmocnieniem efektywności działania miała być konieczność współpracy 

prefekta z każdym resortem. Uznano, iż odpowiedzialność podwładnych Ministra 

Spraw Wewnętrznych za wykonywanie poleceń szefów innych resortów nie prze-

szkodzi w wykonywaniu zadań wobec własnego zwierzchnika.  

Działania prefektów wspierały wyspecjalizowane komórki organizacyjne prefektury. 

Obok kancelarii znajdowały się tam Dyrekcja Skarbowa, Rada Dozorcza Edukacyj-

na, Departamentowa Administracji, Poczty, Intendentura Lasów i Dóbr Narodowych 

oraz Komisarz Policji. Każdy z wymienionych organów administracji państwowej 

oraz urzędnik podlegał bezpośrednio prefektowi. Jego władza jednak została ograni-

czona do nadzorowania wykonywanych poleceń szefów resortów i tych czynności, 
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które sam polecił wykonać (Ustawodawstwo…, t. I, s. 141). W konsekwencji ozna-

czało to nadanie największej władzy policyjnej w departamencie. Odpowiadał też za 

realizowanie przepisów związanych z bezpieczeństwem, do których należy zaliczyć 

ustawy i rozporządzenia armii. Dodatkowo, reprezentując władzę policyjną, mógł 

domagać się wsparcia Gwardii Narodowej, która podlegała, za pośrednictwem pre-

fekta, tylko Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Obok zasadniczych zajęć związanych 

z wdrażaniem w życie uchwalonego prawa i utrzymaniem administracji, powierzono 

mu także stworzenie kompletnej statystycznej bazy danych, w której zamieszczano 

głównie obciążenia finansowe. Dodatkowo miał gwarantować możliwość korzysta-

nia przez obywateli z ich praw politycznych. Pozostałe zadania wiązały się z rozwo-

jem przemysłu, rolnictwa, handlu czy infrastruktury (Ustawodawstwo…, t. I, s. 144). 

W porównaniu z poprzednią podstawą prawną nastąpiło duża rozbudowa aparatu 

władzy oraz uszczegółowienie kompetencji, zarówno prefekta jak i podległych mu 

urzędników. Należy jednak pamiętać że zmiany ogłoszono w formie prawa dwa 

miesiące przed rozpoczęciem działań zbrojnych. Jakie zatem udało się podjąć kroki 

w zakresie realizacji dekretu o organizacji władz administracyjnych w departamen-

tach i powiatach? Prefekci, jak wspomniano wyżej, sprawowali swoje funkcje od 

1807 r. Daty ich powołań nie można łączyć z omawiany dekretem. Należy zatem 

uznać że nowe zasady związane z kompetencjami czy trybem pracy prawdopodobnie 

wdrażano od razu.  

Drugim wspomnianym interesującym był dekret z dnia 17 marca 1809 roku podsta-

wowym regionalnym urzędnikiem policyjnym był komisarz. Pracował on w biurze 

prefekta. Każdemu komisarzowi podlegał jeden adiunkt. Komisarze wraz z konsylia-

rzami zostali włączeni do grona urzędników bezpośrednio podległych Ministrowi 

Policji. Ci pierwsi powołani zostali do pomocy w ciągłym i nieprzerwanym wypeł-

nianiu władzy policyjnej (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, Warszawa 

1807/1809, t. I, s. 277-278). Korespondencja między ministrem a konsyliarzem miała 

być prowadzona dwutorowo. Obowiązywała korespondencja ogólna, którą przeka-

zywano prefektowi. Komisarze jednocześnie wysyłali raporty bezpośrednio do swo-

jego przełożonego. Realizacja tego dekretu rozpoczęła się dopiero 8 lipca 1809 r.  , 

kiedy to jako pierwsi na stanowisko komisarza policji zostali mianowani na komisa-

rza policji departamentu warszawskiego Jan Zieliński, departamentu poznańskiego 

(brak imienia) Tayler oraz departamentu łomżyńskiego Józefa Godlewskiego 

(Dziennik Tyczący się Nominacyi Urzędników, nr 2 s. 114-115). Miesiąc później 

Fryderyk August mianował komisarzy następnych trzech departamentów: Józefa 

Seelofs departament kielecki, Kacper Kłoczkiewicz departament bydgoski, Piotr 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://ijols.com/resources/html/article/details?id=186270


International Journal of Legal Studies    № 2 (4) 2018  ISSN 2543-7097 

 

 

 

ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478   

© 2018 /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. (2018). Konflikty zbrojne a zmiany podstaw prawnych funkcjonowania Policji w Księstwie War-

szawskim. International Journal of Legal Studies, 2(4)2018: 529-544. 

DOI 10.5604/01.3001.0013.0032 
 

541 

Bońkowski departament płocki (Dziennik Tyczący się Nominacyi Urzędników, nr 2 

s. 118-119). Komisarze nowych terenów nabytych w wyniku pokoju w Schönbrunn 

zawartego 14 października 1809 r. mianowano nie długi czas potem.  

 

Wnioski 

Księstwo Warszawskie istniało jedynie parę lat, mimo to jego dzieje były bardzo 

burzliwe naznaczone wieloma konfliktami zbrojnymi. Ostatni z nich przyniósł pań-

stwu upadek i oddał społeczeństwo polskie pod władzę cara Aleksandra I.  Wraz z 

postępami armii rosyjskiej narodził się wśród elity Księstwa dylemat po której ze 

stron się opowiedzieć. Cały rząd i większość prefektów i podprefektów zdecydowała 

się udać za granicę, głównie do Drezna. Napotkano więc duże problemy w zakresie 

zarządzania państwem. Lekarstwem na ten problem miała się stać własna rosyjska 

administracja złożona z obłastnych. W celu łatwiejszego zarządzania krajem rozka-

zem cara Aleksandra I powołano do życia Radę Najwyższą Tymczasową. Jak zazna-

czono w odezwie jej celem miało być zlikwidowanie anarchii, wdrożenie równych i 

sprawiedliwych poborów, które miały być konieczne do utrzymania wojsk rosyjskich 

na ziemiach Księstwa (Gazeta Warszawska, 1813, dodatek do nr 27, s. 363). Nowy 

rząd miał zatem zapewnić zaopatrzenie i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo jego 

mieszkańcom. W tym ostatnim zadaniu miał szczególnie dużo pracy, ponieważ jak 

zaznacza J. Przygodzki, żołnierze rosyjscy popełniali wiele gwałtów morderstw i 

rabunków. Dotknięci nimi zostali przedstawiciele wszystkich stanów. W celu ukró-

cenia przestępstw powołano w ramach władzy policyjnej Komitet Nadzoru Policji, 

zadaniem którego miało być egzekwowanie przestrzegania prawa (Przygodzki J., s. 

69-85).  

Tak więc początek istnienia państwa i jego koniec był związany z funkcjonowaniem 

tymczasowych rządów, które jednak służyły dwóm innym władcom. Komisja Rzą-

dząca i Rada Najwyższa Tymczasowa miały podobne cele: zaopatrywać wojska, 

zapewnić spokój na ziemiach przez siebie kontrolowanych. Komisja Rządząca w 

znacznie większym stopniu reprezentowała interesy narodu polskiego. Tworzenie 

polskiej armii oraz administracji, jako jedynego faktycznego narzędzia zarządzające-

go państwem miało służyć powołaniu niezależnego państwa polskiego. Natomiast 

Rada Najwyższa Tymczasowa działała w pewnym zawieszeniu, ponieważ brak było 

jednoznacznych celów nadrzędnych jakim miała służyć. Koncentrowała się jedynie 

na ograniczonym zarządzaniem państwem. Dopiero po zawarciu porozumień pod-

czas Kongresu Wiedeńskiego sytuacja się wykrystalizowała. Obie formy rządów 

łączyła jedna cecha: działały w warunkach konfliktu zbrojnego. Decyzje jakie po-
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dejmowały zostały podporządkowane potrzebom działań zbrojnych jednak to Komi-

sja Rządząca w swoich działaniach wychodziła znacznie dalej tworząc od podstaw 

państwo polskie.  

Rada Stanu uczestniczyła w dwóch konfliktach zbrojnych 1809 i 1812-1813. W 

pierwszym z nich koncentrowała się na wzmocnieniu administracji a tym samym 

policji poprzez uszczegółowienie obowiązków prefektów oraz powołanie nowego 

typu urzędnika komisarza policji. Zmiany te miały odegrać ważną rolę w funkcjono-

waniu państwa, jednak konflikt zbrojny opóźnił ich wdrożenie. Natomiast druga 

wojna polska charakteryzowała się jedynie nadzorowaniem postanowień Rady Stanu 

w sprawie przygotowań do wojny oraz dalszego wspierania polskiej armii. 
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