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Z tradycji polskiej policji. Komisja Policji Obojga 
Narodów w dobie Sejmu Czteroletniego1

Termin „policja” wywodzony jest najczęściej od greckiego słowa politeia, 
oznaczającego zarząd miastem-państwem2. Według niektórych badaczy ter-
min ten pojawił się dopiero w XV wieku w Burgundii i został wszczepiony 
do słownictwa Kancelarii Rzeszy, oznaczając ogólny porządek wewnętrzny 
państwa lub administrację państwową. Zakres pojęcia „policja” zmieniał się 
wraz z panującymi poglądami na istotę państwa oraz jego stosunek do oby-
watela. Na przełomie XVII i XVIII wieku pojęcie to zawężono do admini-
stracji – rozumianej w szerokim tego słowa znaczeniu. Zawężanie rzeczowe-
go znaczenia pojęcia policji następowało wraz z nową organizacją aparatu 
państwowego w XVIII stuleciu3. Był to okres wielkich reform społecznych 

1 W prezentowanym tekście zostanie omówiona geneza polskiej policji, która swoimi ko-
rzeniami sięga XVIII stulecia. Ukazane zostaną prace podjęte w celu usprawnienia działań ad-
ministracji porządku publicznego, powstanie Komisji Policji Obojga Narodów, której powołanie 
stanowiło ważny element reform przeprowadzonych w schyłkowym okresie I Rzeczypospolitej. 
Należy podkreślić, iż badania nad działalnością Komisji Policji Obojga Narodów są niezwykle 
trudne ze względu na małą liczbę zachowanych źródeł. Materiały Komisji Policji zostały bo-
wiem wywiezione przez Rosjan i znajdują się w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w Moskwie, a na skorzystanie z nich strona rosyjska nie wyraża zgody. Dlatego też naszą wiedzę 
możemy czerpać głównie ze źródeł, które zachowały się w archiwach lokalnych. Autorka poka-
zuje, w jaki sposób działała Komisja Policji Obojga Narodów – odwołując się do przykładów 
z Kamieńca Podolskiego, a także Grodna, miast, które w omawianym okresie były miastami 
królewskimi o szczególnej pozycji (Grodno nazywane było od końca XVI wieku trzecią stolicą 
– z racji obradowania tam sejmu walnego (zwoływany był tam co trzeci sejm), Kamieniec Po-
dolski zaś był stolicą województwa podolskiego i największym miastem na kresach południowo-
-wschodnich – jako jedno z nielicznych miast miał prawo wysyłania posłów na sejm).

2 Pierwsze służby bezpieczeństwa organizowano właśnie w miastach. Funkcjonowanie 
miejskich służb bezpieczeństwa w średniowiecznej Polsce omówił J. Suproniuk, Policja miejska 
i przepisy policyjne w Polsce XIII–XVI w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 
t. XLVI, 2006, s. 25–88. 

3 P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791–1990). Źródła z komentarzem, Szczytno 2007, s. 13–14.
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i prawnych, zapoczątkowanych w myśl haseł oświeconego absolutyzmu, któ-
ry je wprowadzał drogą daleko idącej ingerencji władz państwowych w życie 
społeczne i prywatne. Osiemnastowieczna nauka o policji stanowiła część 
doktryny kameralistycznej, łączącej dziedzinę ekonomii, fi nansów, polityki 
i fi lozofi i. Kolebką nauki policji była Rzesza Niemiecka i Francja.

W Polsce pojęcie policji rozumiano szeroko. Już w czasach saskich polscy 
pisarze polityczni, omawiając sprawę reform ustrojowych państwa, wskazy-
wali na potrzebę utworzenia centralnych władz policyjnych4. Pierwszą formą 
działalności policyjnej stały się powoływane od 1765 roku Komisje Boni Or-
dinis, które zajmowały się porządkowaniem wewnętrznej organizacji i fi nan-
sów poszczególnych miast królewskich oraz warunkami zdrowotnymi lud-
ności. W Polsce pojęcie policji – rozumiane jako sfera działalności państwa, 
ujęta w sposób normatywny – pojawiło się wraz z ustanowieniem Departa-
mentu Policji Rady Nieustającej.

Departament Policji był jednym z pięciu departamentów Rady Nieusta-
jącej, powołanej do życia na sejmie w 1775 roku. Departament składał się 
z ośmiu członków i przewodniczącego marszałka. Początkowo zakres de-
partamentu nie był szeroki – ograniczał się do kontroli Komisji Marszał-
ków Obojga Narodów, która przejęła funkcję jurysdykcji marszałkowskiej. 
W związku z tym jej głównym obowiązkiem była dbałość o porządek w miej-
scu rezydencji królewskiej5. W 1776 roku kompetencje Departamentu Policji 
zostały rozszerzone – podstawową powinnością miał być nadzór nad mia-
stami królewskimi, a głównym celem kontrola fi nansów miast oraz pracy 
Komisji Boni Ordinis6. Stało się to dzięki staraniom Tadeusza Podleskiego, 
który zmobilizował Departament Policji do podjęcia dawnej myśli kanclerza 
Andrzeja Zamoyskiego, aby ten zaczął w drodze urzędowej lustrować gospo-
darkę magistratów miast królewskich. Dla ułatwienia pracy Departamentowi 

4 Stanisław Leszczyński w dziele Głos wolny, wolność ubezpieczający nie określa ściśle, jaki 
ma być zakres działania policji, tylko poprzestaje na ogólnych uwagach dotyczących porządku 
i bezpieczeństwa publicznego. Stanisław Konarski w dziele O skutecznym rad sposobie, w pro-
jekcie utworzenia naczelnego organu państwowego Rady Rezydentów, przewidywał stworzenie 
„Departamentu Porządku Generalnego Politei”, lecz także nie sprecyzował zakresu jego działa-
nia. Andrzej Załuski zaś w swoim wysuniętym w 1744 r. projekcie reformy skarbowej oprócz 
policji bezpieczeństwa wyróżnia także policję drogową i handlową, zob. A. Zahorski, Centralne 
instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1959, s. 29–30; J. Malec, Polska myśl 
administracyjna w XVIII wieku, Kraków 1986, s. 104.

5 Szerzej: A. Czaja, Między tronem, buławą a dworem petersburskim, Warszawa 1988, s. 171–
191; A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 31–58. 

6 Departament zaczął żądać od magistratów stałych raportów o dochodach oraz rozpoczął 
kontrolę dochodów propinacyjnych, wprowadzając zasadę jawności licytacji i kontroli poszcze-
gólnych kontraktów, a także przejął zarządzanie uzyskiwanymi dochodami propinacyjnymi.
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król przed samym Sejmem Wielkim podzielił w prowincjach koronnych te 
miasta na 15 wydziałów policyjnych7. 

Departament Policji, będąc pozbawiony zaplecza wykonawczego w tere-
nie, był zmuszony korzystać ze wsparcia lokalnych urzędów reprezentują-
cych interesy miejscowej szlachty i magnaterii. Wykorzystywał w tym celu 
m.in. działające w niektórych miastach Komisje Boni Ordinis. 

Istotnych zmian w organizacji i działalności Departamentu Policji doko-
nał Kazimierz Raczyński, który od listopada 1786 do sierpnia 1788 roku stał 
na jego czele. Między innymi wprowadził on numerowanie domów w mia-
stach oraz powołał lokalnych urzędników policyjno-porządkowych na ob-
szarze całego kraju8. Podjął także decyzję o przeprowadzeniu powszechnej 
kontroli wszystkich miast królewskich przez komisarzy policji9 – realizacji jej 
przeszkodziło rozwiązanie Rady Nieustającej10.

 Mimo iż zasadniczym podmiotem działalności Departamentu Policji 
byli mieszczanie z miast królewskich, to nie udało mu się narzucić zwierzch-
nictwa magistratów jurydykom, ani zwalczyć wyzysku fi nansowego i nad-
używania władzy ze strony starostów. Do minusów należy zaliczyć również 
to, iż pozostawił miasta administracyjnie rozbite, bez jednolitej władzy. Nie 
miał też wyników, jeśli chodzi o zapobieganie przestępstwom i chwytanie 
sprawców. Jako nowemu organowi władzy rządowo-administracyjnej – wal-
czącemu z nieufnością społeczeństwa – udało mu się również wiele osiągnąć. 
Rozpoczął akcje opieki nad szpitalnictwem i walki z żebractwem (co moż-
na uznać za jego główne osiągnięcie11). Próbował walczyć z depopulacją 
kraju. Czynił starania o otoczenie opieką rzemiosła i handlu. Współdziałał 

7 W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku (do Sejmu Czteroletniego), War-
szawa 1966, s. 408.

8 Rozpoczął reformę administracji miast królewskich, pełnił wiele godności publicznych, 
ale był też wieloletnim agentem ambasady rosyjskiej, zob. J. Dygdała, Kazimierz Raczyński [w:]
Polski słownik biografi czny, t. 29, 1986, s. 644–652.

9 Komisarze policji do miast i miasteczek powoływani byli przez Departament Policji 
za zgodą króla dla każdego wydziału. Szczegółowy opis ich obowiązków, wynagrodzenie, zasady 
usunięcia z urzędu oraz rota przysięgi, zob. Centralnyj Deržavnyj Istoryčnyj Archiv Ukrainy 
(Kijev) [dalej CDIAUK], Fond 39, op. 1, spr. 127, k. 190v–192. 

10 A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów. Od X wieku do współczesności, 
Szczytno 2006, s. 19–20.

11 Departament m.in. łapał żebraków na ulicach i umieszczał ich w zakładach pracy przy-
musowej bądź w szpitalach, rozpatrywał prośby ludzi niemających środków do życia, decydo-
wał, czy daną osobę uznać za niezdolną do pracy i wpisać w „rejestr jałmużny”, czy też zalecić 
zbadanie jej przez lekarza w celu określenia stopnia niepełnosprawności, nielicznym przyznawał 
stałą zapomogę fi nansową. Departament doradzał Radzie Nieustającej, proponując rozwiązania, 
które mogłyby pomóc w zwalczaniu ubóstwa i usuwaniu ludzi „luźnych” z miast Rzeczypospo-
litej. Za jego poradą król wydał 23 kwietnia 1786 r. uniwersał względem żebraków, w którym 
nakazano spis w celu zewidencjonowania ludzi bez „sposobu do życia”, zob. B. Diakowska, In-
stytucje państwowe w Rzeczypospolitej w XVIII wieku a walka z żebractwem i włóczęgostwem, 
„Rocznik Warszawski” XXXVI, 2008, s. 399–401.
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w akcji szkolenia lekarzy. Rozpoczął sprawowanie kontroli nad magistrata-
mi poprzez zmuszanie miast do składania systematycznych raportów ze swej 
działalności. Na to, że wyniki prac Departamentu Policji można ocenić jako 
skromne – wpłynęło wiele czynników, wśród których za najważniejsze na-
leży uznać: nieufność do organu powołanego przez Radę Nieustającą, brak 
egzekutywy w terenie oraz opór szlachty, która obawiała się zmniejszenia za-
kresu swojej władzy oraz ingerencji państwa w należące do niej dobra12. Jed-
nym z pierwszych posunięć Sejmu Czteroletniego było zniesienie 19 stycznia 
1789 roku Rady Nieustającej13. 

Na Sejmie Wielkim od samego początku toczono spory o koncepcje 
tworzenia nowoczesnego aparatu władzy publicznej. Zwolennicy silnej cen-
tralnej władzy administracyjnej rozpatrywali także kwestie urzędu zajmują-
cego się sprawami policyjnymi. Hugo Kołłątaj w Listach Anonima postrze-
gał działalność policji jako administrację spraw wewnętrznych, wyłączając 
z niej dział gospodarki narodowej (remonty dróg, oczyszczanie rzek) oraz 
sprawy statystyki gospodarczej. Policja mogłaby zarządzać administracją 
jedynie w miastach królewskich. Jej władzy miały zostać podporządkowa-
ne lokalne magistratury. Postulował jednak włączenie mieszczan do Komisji 
Policji. Organami wykonawczymi Komisji Policji miałyby być Komisje Boni 
Ordinis14. Policji poświęcił też sporo miejsca anonimowy autor Myśli poli-
tycznych dla Polski. Miała ona nadzorować w skali całego kraju system miar 
i wag oraz sprawy związane z budownictwem gmachów użyteczności pub-
licznej, a w miastach zająć się problemami urbanistyki oraz zdrowia i higieny 
mieszkańców15. Przy opracowywaniu projektu Komisji Policji padały różne 
wypowiedzi na temat zakresu jej władzy. Reprezentujący poglądy mieszczań-
stwa Wilhelm Horalek chciał rozszerzenia władzy Komisji Policji na cały 
kraj i na ogół ludności, nie tylko na mieszczan. Podobnie Tadeusz Mostow-
ski, kasztelan raciąski, postulował rozbudowę ustawodawstwa w zakresie 
policji, domagając się stworzenia jednolitego systemu prawa policyjnego 
w całym kraju i w ten sposób przyczynienia się do poprawy stanu bezpie-
czeństwa i wygody życia mieszkańców. Za opracowaniem spójnego systemu 
prawa policyjnego opowiadali się Józef Wybicki w Listach patriotycznych16 
i Ferdynand Nax. Dla kasztelana łukowskiego Jacka Jezierskiego sprawnie 
działająca policja była podstawą do pozyskania do osiedlania się w Polsce 
cudzoziemców w celu zwiększenia krajowej populacji. We wszystkich tych 

12 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 57–58.
13 A. Misiuk w pracy Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów 

od X wieku do współczesności, Szczytno 2011, s. 72, nieprawidłowo podaje, że miało to miejsce 
9 stycznia 1789 r. 

14 A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce…, s. 24.
15 J. Malec, Polska myśl…, s. 87.
16 W. Konopczyński, Polscy pisarze…, s. 371.
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projektach mieliśmy do czynienia z chaotyczną mieszaniną zadań, jakie sta-
wiano policji17. 

W czasie debaty sejmowej nad kształtem organów wykonawczych – 
w tym i władz policyjnych (wspólnych dla Litwy i Korony) – głośno prote-
stowali zwolennicy tendencji dualistycznej, domagając się utworzenia trzech 
odrębnych komisji dla każdej prowincji18. 

Konstytucja 3 maja władzę rządową powierzyła Straży Praw, składającej 
się obok króla i prymasa z pięciu ministrów: policji, pieczęci (spraw we-
wnętrznych), interesów zagranicznych, wojny oraz skarbu. W celu uspraw-
nienia działania władzy wykonawczej powołano cztery „oddzielne komisje 
mające związek ze Strażą i obowiązane do posłuszeństwa tejże Straży”19. Jed-
ną z nich była Komisja Policji, która stała się częścią szeroko rozumianego 
aparatu administracyjnego państwa, spełniającego funkcję kolegialnego mi-
nisterstwa. Organem władzy wykonawczej dotyczącym policji był właściwy 
minister zasiadający w Straży Praw. Ministrem policji został jeden z głów-
nych ideologów obozu reformatorskiego – Ignacy Potocki. Nie mógł on za-
siadać w składzie Komisji Policji, a do jego kompetencji należało przesyła-
nie decyzji królewskich do podległych sobie komisji, a także przyjmowanie 
od nich raportów i sprawozdań w celu przedłożenia ich królowi w Straży20. 
W praktyce Ignacy Potocki pełnił jednak funkcję I ministra – zastępował in-
nych członków Straży: prymasa i ministra spraw wojskowych21. Kancelaria 
Straży Praw była podzielona na pięć wydziałów22, z których każdy składał 
się z regenta i trzech kancelistów. W Wydziale Policji funkcję regenta pełnił 
Józef Świętorzecki, były kopista przy Departamencie Policji Rady Nieusta-
jącej, kancelistami zaś byli Marian Rutkowski (wcześniej jeden z sekretarzy 
Departamentu Sprawiedliwości), Andrzej Ciemniewski (wcześniej kancelista 
Departamentu Skarbowego), Ignacy Niemira (wcześniej kancelista Departa-
mentu Sprawiedliwości)23. Dobór osób świadczy o tym, iż dołożono starań, 

17 Począwszy od troski o spokój, bezpieczeństwo i porządek w państwie, poprzez kontrolę 
miar i wag, czuwanie nad zdrowiem mieszkańców i szpitalnictwem, stworzenie właściwego za-
bezpieczenia przeciwpożarowego, statystykę ludności, uspławnianie rzek i kanałów, brukowanie 
ulic w miastach, J. Malec, Polska myśl…, s. 88–89; 105–106.

18 Debata ta została szczegółowo omówiona m.in. przez J. Michalskiego, Zagadnienie unii 
polsko-litewskiej w czasie panowania Stanisława Augusta, „Zapiski Historyczne”, t. LI, 1986, z. 1, 
s. 112–120.

19 Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 [w:] Volumina Legum (dalej VL), t. IX, Kraków 1889, 
s. 222–224.

20 P. Majer, Ustawy polskiej policji…, s. 16.
21 A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce…, s. 24.
22 Były to: Edukacji, Policji, Pieczęci, Wojskowy, Skarbowy, J. Wojakowski, Straż Praw, War-

szawa 1982, s. 117–120.
23 Ibidem, s. 118–119.



16 Renata Król-Mazur 

aby byli to specjaliści z zakresu spraw znajdujących się w gestii Komisji 
Policji. 

17 czerwca 1791 roku24 została uchwalona ustawa o Komisji Policji Oboj-
ga Narodów (KPON). Treść jej była rezultatem kompromisu między obozem 
reform a stronnictwem szlacheckim, które wywalczyło sobie, że w ustawie 
zabroniono komisji: naruszać „przyrodzone i zabezpieczone ustawami Rze-
czypospolitej prawa wolności i własności osobistej obywatelów i przychod-
niów”; zaciągać długi publiczne, ustanawiać podatki, opłaty itp.; wkraczać 
w dziedzinę władzy innych magistratur; rozciągać swą władzę na miasta 
i wsie prywatne; przeprowadzać w dobrach prywatnych „szpiegowania” i re-
wizję; stanowić prawa25. Nowo powstała instytucja, na której czele stanął Jerzy 
Wandalin Mniszech, marszałek wielki koronny, uzyskała prawo działania we 
wszystkich województwach i powiatach całego kraju. Jej kompetencje były 
niezwykle szerokie. Do jej najważniejszych obowiązków należało zapewnie-
nie spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz troska o dobro kraju i jego 
mieszkańców. Komisja była zobowiązana w sytuacji nagłych nieszczęśliwych 
przypadków do udzielenia niezbędnej pomocy, a na terenach dotkniętych 
klęską zorganizowania rządowej opieki. Sprawowała kontrolę nad wszystki-
mi urzędnikami policyjnymi w Rzeczypospolitej oraz powierzono jej opiekę 
nad fi nansami przeznaczonymi na cele policyjne. Miała kontrolować i wspo-
magać handel i rzemiosło, sprawować opiekę nad szpitalami, współpracować 
z Komisją Edukacji Narodowej w kształceniu lekarzy i aptekarzy26 oraz wal-
czyć z żebractwem. Do jej obowiązków należało sprawowanie kontroli nad 
gospodarką miast i kontrolowanie ich dochodów. W celu zdynamizowania 
i specjalizacji pracy Komisja wydzielała ze swego grona deputacje zajmujące 
się poszczególnymi zagadnieniami. KPON rozpatrywała raporty przysyłane 
od Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych. Miała również uprawnie-
nia sądownicze. Bezpośrednio zachodziło to w sprawach o naruszenie bez-
pieczeństwa jej urzędników oraz popełnienia przez nich przestępstwa. Była 
instancją odwoławczą w przypadku rozstrzygnięć sądów miejskich dotyczą-
cych złego zarządu środkami miejskimi przeznaczonymi na policję, stosowa-
nia wadliwych wag i miar, nieposłuszeństwa mieszczan władzom policyjnym 
i miejskim, nadużyć przy licytacjach. Marszałek prezydujący w KPON miał 

24 Komisja Policji. Prawo uchwalone dnia 17 czerwca R. 1791, Biblioteka Jagiellońska (dalej 
BJ), Starodruk 11108 I; Z. Szcząska, Ustawa rządowa z 1791 r. [w:] Konstytucje Polski. Studia 
monografi czne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, M. Kallas (red.), Warszawa 1990, t. I, 
s. 73. A. Zahorski (Centralne instytucje policyjne…, s. 94) podaje datę 18 i 20 czerwca, natomiast 
A. Misiuk (Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego…, s. 78) podaje nieprawidłowo, że została 
uchwalona 24 czerwca – jest to data oblaty.

25 Komisja Policji, VL, t. IX, Kraków 1889, s. 277–287; P. Majer, Ustawy polskiej policji…, 
s. 16.

26 Zobowiązana była udzielać Straży Praw szczegółowych informacji dotyczących uczniów – 
z jakich miast pochodzą, jakie czynią postępy w nauce oraz którzy już ją ukończyli.
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prawo zwracania się o pomoc wojskową i utrzymywania kontaktów z odpo-
wiednimi władzami cywilnymi i wojskowymi. W ustawie o Komisji Policji 
powołano milicję policji (zastąpiła dawną straż marszałkowską) – pierwszą 
formację policyjno-porządkową, podporządkowaną centralnej magistratu-
rze państwowej. Administracyjnie KPON podporządkowano Straży Praw, 
której była zobowiązana przesyłać trzy rodzaje sprawozdań: 

a)  roczne – obejmujące stan miast wolnych i zawierające dane dotyczące 
podziału na cyrkuły, liczby ludności z wyszczególnieniem posesjona-
tów, dochodów i składek przeznaczonych na policję, sumy zadłużenia 
miast, nomenklatury domów będących własnością publiczną;

b)  kwartalne – obejmujące władzę sądowniczą Komisji i wykazujące opis 
spraw, komplet osób składających się na komisję, liczbę i rodzaj spraw 
załatwionych, wykaz dekretów oraz informacje, ile wpisów zostało 
do załatwienia;

c)  kwartalne – dotyczące spraw ekonomicznych, treści uniwersałów, 
obwieszczeń i wszelkich czynności w stosunku do Komisji Porządko-
wych i miast wolnych, z załączeniem wyciągu z protokołu memoria-
łów i raportów27. 

Świadectwem postępu był skład KPON. Tworzyli ją marszałkowie (ko-
ronny lub litewski) pełniący funkcję przewodniczącego Komisji i 15 komi-
sarzy: 3 senatorów, 6 przedstawicieli szlachty oraz 6 plenipotentów miast 
(mieszczan). Ich wyboru dokonywał sejm ordynaryjny. Składali przysięgę 
w obecności króla i stanów sejmujących. Aby móc zostać komisarzem, trzeba 
było posiadać posesję dziedziczną ziemską lub miejską i sprawować wcześ-
niej choć raz jakąś funkcję publiczną. W Komisji nie mógł zasiadać wojsko-
wy czy poseł na sejm. Przewodniczący Komisji miał prawo zapraszania do jej 
prac asesorów jako ekspertów z głosem doradczym. Komisja działała per-
manentnie z udziałem przynajmniej pięciu jej członków – z czego większość 
miała stanowić szlachta. Funkcje komisarzy były płatne – w przypadku nie-
obecności na posiedzeniu komisarze tracili diety. Kontrola działalności Ko-
misji następowała na każdym sejmie. Każdy obywatel mógł wnieść do depu-
tacji sejmowej, wyznaczonej do skontrolowania Komisji, zarzuty i zażalenia 
na działania osobiste komisarzy, ale nie na „czynności urzędowe Komisji”28. 
KPON rozpoczęła swoją pracę 4 lipca 1791 roku29. 

KPON rozwinęła również działalność śledczą. Pozostający na jej usługach 
agenci, prowadzący działalność szpiegowską, otrzymywali stałe wynagrodze-
nie – 84 zł (nie była to znacząca kwota). Nie stanowili oni licznej grupy, a ich 

27 J. Wojakowski, Straż praw…, s. 133.
28 B. Leśnodorski, Dzieło Sejmu Czteroletniego, Wrocław 1951, s. 324–325, 329.
29 Uniwersał Komisji Policji Obojga Narodów, obwieszczający Komisje Porządkowe Cywilno-

-Wojskowe w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim, 12 VII 1791, BJ, Starodruk 15550 III, 
vol. II, nr 1.
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uwaga koncentrowała się na miejscach spotkań większej liczby osób, np. 
szynki, teatry30. W czasie wojny rosyjsko-polskiej 1792 roku KPON w tajnej 
instrukcji z 21 maja zaleciła swoim intendentom działalność wywiadowczą 
w celu zdobycia informacji o wszystkich działaniach zagrażających bezpie-
czeństwu publicznemu. Komisja otrzymała cztery raporty od intendentów 
Wydziału Lubelskiego i jeden z Sieradzkiego31.

KPON miała także pełnić funkcję policji politycznej, choć nie wykazy-
wała w tym kierunku energicznych działań – jedynym przypadkiem było 
surowe upomnienie, jakie na wiosnę 1792 roku otrzymał wrogo nastawiony 
do reform Sejmu Czteroletniego ksiądz Stefan Łuskina, który w redagowanej 
przez siebie „Gazecie Warszawskiej” intrygował przeciw Polsce i krytykował 
gazety postępowe ukazujące się wtedy w kraju32. 

KPON powierzono również kwestie z zakresu ochrony własności in-
telektualnej – miała pilnować, „aby wolność pisania i drukowania pewną 
i nienaruszoną była”, ochraniać prawa własności autorów i nie dopuszczać 
do samodzielnego przedrukowywania dzieł, „gdyż dopiero po śmierci auto-
ra dzieło staje się własnością publiczną”33. W maju 1792 roku przed KPON 
został oskarżony przez posłów wołyńskich o znieważenie religii panującej 
autor artykułu zamieszczonego w „Journalu Warszawskim”. Powodem były 
jego refl eksje dotyczące rocznicy Konstytucji 3 maja, gdy mówiąc o Świątyni 
Opatrzności, wyraził nadzieję, że „wszystkie wyznania” będą składały w niej 
dziękczynienie Bogu za utworzenie nowej konstytucji34. KPON nie wydała 
w tej sprawie żadnej decyzji35. 

W początkowym okresie działalność KPON utrudniały kłopoty fi nansowe 
resortu. Zdarzały się nawet sytuacje, że ze względu na brak funduszu na szta-
fety i wydatki nadzwyczajne musiała ona prosić Straż Praw o wysłanie przy-
gotowanych zgodnie z decyzją królewską pism do komisji porządkowych36. 

30 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 127. 
31 T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. V, Warszawa 

1897, s. 190.
32 A. Abramski, J. Konieczny, Justycjarjusze, hutmani, policjanci, Katowice 1987, s. 105 – au-

torzy jednak błędnie przypisują Łuskinie wydawanie „Gazety Narodowej i Obcej” – jej założycie-
lem i redaktorem był J. Ursyn Niemcewicz; zob. też BJ, Starodruk 915195 III, s. 17. 

33 VL, t. IX, s. 279.
34 W. Strzelecki, Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej po-

licji, Warszawa 1934, s. 62–63. Autor podaje, że wydarzenie to miało miejsce na łamach „Journal 
de Varsovie”, jednak gazeta ukazywała się dopiero w latach 1807–1808. Nie mogła to być również 
postępowa „Gazette de Varsovie”, ponieważ ta była wydawana w latach 1790–1791, być może 
chodziło tu o ukazującego się w latach 1792–1793 „Korespondenta Warszawskiego” wspierają-
cego obóz reformatorski. 

35 Sprawa ta została szczegółowo skrytykowana przez Delegację Generalności badającą 
KPON, zob. BJ, Starodruk 915195 III, s. 17. 

36 J. Wojakowski, Straż Praw, s. 133.
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Wprowadzenie jednolitej organizacji administracji miejskiej przez Kon-
stytucję 3 maja i czerwcową ustawę Urządzenie miast wolnych w Koronie 
i Wielkim Księstwie Litewskim powodowało konfl ikty ze szlacheckimi Komi-
sjami Porządkowymi Cywilno-Wojskowymi37, które nie chciały się pogodzić 
z faktem, iż miasta nie podlegają już ich władzy. Z treści uniwersału KPON 
ogłoszonego w lipcu 1791 roku wynika, że Komisje Porządkowe Cywilno-
-Wojskowe mogą tylko pośredniczyć w relacjach organów wyższych z mia-
stami38. Ponieważ stosunki na płaszczyźnie kompetencyjnej administracji 
terenowej z KPON nie były do końca uregulowane, planowano je w póź-
niejszym czasie legislacyjnie rozstrzygnąć39. Analiza korespondencji KPON 
z miastami wskazuje, że jednym z największych punktów zapalnych między 
Komisją a Komisjami Porządkowymi Cywilno-Wojskowymi była skarbo-
wość miejska. KPON poddała swojej kontroli Komisje Porządkowe Cywilno-
-Wojskowe, dysponując agendami terytorialnymi w formie 24 okręgów, któ-
rym podlegało po kilka komisji porządkowych i kilkanaście miast wolnych40. 
W świetle nowego ustawodawstwa samorząd miejski (ale tylko miast wolnych 
– czyli dawnych królewskich) został poddany ścisłej kontroli i ingerencji Ko-
misji Policji. W miastach podzielonych na cyrkuły zwierzchnikiem wyższych 
urzędników policji, zwanych ofi cjalistami, był wójt cyrkułowy, w miastach 
niepodzielonych na te jednostki zaś – wójt przewodzący magistratowi. Naj-
niższymi urzędnikami policji w miastach byli dozorcy policyjni, którzy do-
nosili władzom miejskim o włóczęgach i żebrakach oraz prowadzili rejestry 
obcych przybyszów41. W związku z tym niektórzy badacze uznali, że KPON 
można uznać za pierwsze polskie ministerstwo spraw wewnętrznych42.

Jednym z pierwszych zadań, którego podjęła się KPON, było zebra-
nie informacji na temat ogólnej sytuacji w dawnych miastach królewskich. 

37 Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe zostały powołane przez Sejm Czteroletni ustawą 
z 15 grudnia 1789 r. – ich zakres działalności był bardzo szeroki, przejęły bowiem wszystkie funk-
cje administracyjne starostów, których urzędy zostały zniesione. Były organami administracji 
samorządowej, związanymi ściśle z lokalnymi środowiskami szlachty i mieszczaństwa niż przed-
stawicielami rządu realizującymi politykę władz centralnych. Zakres ich działania był bardzo sze-
roki: zadania z zakresu administracji wojskowej i skarbowej, zarząd dróg, nadzór nad szkołami 
i opieka nad zakładami dobroczynności i szpitalami, dbanie o bezpieczeństwo – w tym też kon-
trola obcych przybyszów, wydawanie paszportów, spisy ludności, a także kontrola miar i wag. 

38 Uniwersał Komisji Policji Obojga Narodów, obwieszczający Komisje Porządkowe Cywilno-
-Wojskowe w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim, 12 VII 1791, BJ, Starodruk 15550 III, vol. II, 
nr  1; Komisja Policji Obojga Narodów do Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych w Kor. 
i W. Xstwie Lit. z 28 lipca 1791 roku, Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), tzw. Metryka 
Litewska (ML), dział IX, nr 27, k. 355. 

39 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 66; 147–148.
40 KPON dokładnie opisała obowiązki i sposób działania wydziałowego intendenta policji, 

Instrument z Instrukcją dla intendenta Policji Wydziału, BJ, Starodruk 15550 III, vol. I, nr 7. 
41 A. Letkiewicz, P. Majer, Polska policja, Szczytno 2011, s. 26.
42 H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1984, s. 41.
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KPON 15 października 1791 roku wydała Uniwersał do Miast Wolnych O.N. 
względem spokojności, raportów, długów i składek, w którym powiadomiła 
miasta o swoich uprawnieniach i wydała im szereg dyspozycji43. Zażądała, 
aby miasta spokojnie czekały na sądowe uchylenie wszelkich opłat i danin 
należnych do tej pory starostom i dzierżawcom królewszczyzn44, zabroni-
ła nakładania na mieszkańców miast nowych opłat oraz zastawiania dóbr, 
nakazała informować się o wszelkich dobrowolnych składkach składanych 
przez mieszczan. W celu zabezpieczenia miast od zniszczeń wywołanych po-
żarami45 poleciła magistratom sprawdzić zabezpieczenie przeciwogniowe46 
i na jego zapewnienie przeznaczyć w pierwszej kolejności dochody miejskie, 
utrzymywać stróżów nocnych oraz kominiarzy, nowe budowle miejskie sta-
wiać tylko z cegły47, poza obręb miasta przenieść kuźnie, browary, gorzelnie, 
zakazać kupcom posiadania prochów w domach mieszkalnych48. Władze 
miejskie miały stwarzać dogodne warunki osobom chcącym się przyczynić 
do rozwoju gospodarczego danego terenu. KPON zapowiedziała przepro-
wadzenie lustracji miast. Chcąc mieć aktualne informacje o sytuacji w mia-
stach, nakazała magistratom składać co kwartał obowiązkowe raporty z wy-
szczególnieniem wszystkich nowych sytuacji, jakie się zdarzyły. Opierając się 
na postanowieniach tego uniwersału, Komisja wydała niektórym miastom 
rozporządzenia względem opisania zabudowań, domów murowanych i bu-
dowanych, zarówno szlacheckich, duchownych, jak i miejskich, oraz zaleciła 

43 BJ, Starodruk 15550 III, vol. I, nr 2.
44 Konstytucja sejmowa z 1791 r. mówiła, że uchylenie intrat może nastąpić przez asesorię 

królewską bądź kiedy w „gotową opłatę przemienione nie będą” lub w wypadku dobrowolnej 
ugody. Ustalenie wysokości dochodów starostów miało nastąpić „na przyznawania stron oby-
dwu” w ciągu dwóch lat od 1 października 1791 r. Kwestie wydanego w tej sprawie uniwersału 
królewskiego z 5 lipca 1791 r. i niepokojów związanych z realizacją zapisu konstytucyjnego omó-
wił W. Smoleński, Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1897 (reprint z 2006), s. 93–95. 

45 Były jednym z największych zagrożeń dla miast. W wyniku pożarów z 1771 i 1774 r., jakie 
miały miejsce w Kamieńcu Podolskim, zniszczeniu uległa prawie 1/3 zabudowy miasta, R. Król-
-Mazur, Miasto trzech nacji. Studia z dziejów Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku, Kraków 2008, 
s. 403.

46 Problem pożarów należał do bardzo często podejmowanych tematów podczas prac Komi-
sji Policji, która analizowała sprawozdania władz lokalnych. W wydawanych dla miast zarządze-
niach dawała wytyczne odnośnie do zabezpieczenia się przed ogniem, zob. J. Gordziejew, Komi-
sje Porządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego 
(1789–1792), Kraków 2010, s. 148–154. 

47 Komisja wykazywała również zrozumienie dla indywidualnych potrzeb miast – np. 
w Kamieńcu Podolskim przez długi czas funkcjonował zakaz budowania na przedmieściach do-
mostw z innego budulca niż drewno, obawiano się bowiem, aby nie zostały one wykorzystane 
przez oblegającego miasto nieprzyjaciela jako czasowe fortyfi kacje, R. Król-Mazur, Miasto trzech 
nacji…, s. 75.

48 Magistrat Kamieńca rozszerzył jeszcze to zarządzenie, zakazując mieszczanom palenia 
fajek po kramach i na ulicach, R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 403.



21Z tradycji polskiej policji. Komisja Policji Obojga Narodów…

wybranie mieszczan odpowiedzialnych za przeprowadzenie spisu49. Takie za-
rządzenie otrzymał m.in. magistrat Kamieńca Podolskiego. Zgodnie z nim 
wybrano 14 osób, które w ciągu 4 dni miały wykonać polecone zadanie50. 

Źródła informują o istnieniu sporej liczby przypadków niepodporząd-
kowania się konstytucji i dalszego funkcjonowania jurydyk świeckich i du-
chownych. KPON wszystkie takie sprawy rozpatrywała, nakazując miastom 
czynić rozporządzenia dotyczące wewnętrznego porządku i informować ją 
o postępach51. 

KPON we współpracy z magistratami miała dokonać podziału wszyst-
kich miast na cyrkuły, a cyrkułów na wydziały52. Stosowny w tej kwestii uni-
wersał wydała 29 listopada 1791 roku. Pozostało zbyt mało czasu do przy-
szłych elekcji miejskich, więc nie można byłoby przeprowadzić szczegółowej 
lustracji. W związku z tym Komisja zaleciła rewizję wszystkich miast wol-
nych (królewskich) w ściśle określony przez siebie sposób53. Magistraty mia-
ły wybrać spośród siebie lub spośród miejscowych mieszczan rewizorów, 
którzy zgodnie z prawem będą rewidować i opisywać wszystkie miasteczka, 
przedmieścia i ulice aż do ostatnich domów. Domy, których do tej pory nie 
ponumerowano, miały zostać ponumerowane. Każdy dom miał być szczegó-
łowo opisany – czy jest drewniany, murowany i w jakim stanie. W każdym 
domu mieli zostać spisani po imieniu i nazwisku wszyscy tam zamieszkują-
cy (w tym także goście zagraniczni). W przypadku żołnierzy kwaterujących 
w domostwach i koszarach, zakonników po klasztorach, ubogich w szpi-
talach oraz więźniów w więzieniach miała być podana tylko liczba osób54. 
Nieposesjonaci mają wykazać, z czego się utrzymują. Komisja zaznaczyła, 
iż mieszkańcy i posesorowi mają współpracować z rewizorami. Protokoły 
rewizji miały zostać zapisane w dwóch jednakowych księgach według za-
łączonego wzoru55. Wykonanie tego uniwersału musiało napotykać wiele 

49 A. Misiuk (Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce…, s. 80) myli dwa uniwersały 
KPON z 15 października 1791 i 29 listopada 1791 r., pisząc, że 29 listopada wydano rozporzą-
dzenie dla wszystkich miast królewskich, powołując z miejscowych mieszczan rewizorów odpo-
wiedzialnych za przeprowadzenie spisu, którego celem jest odnotowanie stanu dóbr w posesjach. 
Użycie słowa „powołując” sugeruje, że to ona decydowała, kto zostanie rewizorem. W tym dniu 
Komisja wydała uniwersał, w którym nakazała przeprowadzenie spisu posesji i mieszkańców, ale 
jego celem był nowy podział administracyjny miast – na cyrkuły, zob. przyp. 55. 

50 CDIAUK, Fond 39, op. 1, spr. 122, k. 114v.
51 J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 121.
52 VL, t. IX, s. 280.
53 Jeszcze później zalecenia odnośnie do lustracji KPON wydała niektórym miastom, np. 

w marcu 1792 r. Grodnu, J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 233. 
54 Materiały rewizji służyły jako podstawa do sporządzania taryfy podymnego.
55 Uniwersał Komisji Policji Obojga Narodów nakazujący rewizję miast wolnych dla podziału 

onych na cyrkuły i dozory, 29 XI 1791, BJ, Starodruk 15550 III, vol. I, nr 5, vol. II, nr 3.
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trudności, KPON bowiem wydała 3 kwietnia 1792 roku ponowne zalecenie 
przysłania sobie protokołów rewizji56. 

Ustawa Urządzenie miast wolnych w Koronie i Wielkim Księstwie Litew-
skim przyczyniła się również do utrzymania porządku w mieście i powszech-
nej wygody – zwłaszcza te przepisy, które dotyczyły obioru przez magistraty: 
syndyka, lekarzy i chirurgów, aptekarzy, weterynarzy, architektów, geome-
trów, hydraulików, taksatorów rzeczy ruchomych i nieruchomych, murarzy, 
cieśli i kominiarzy. Dla tych urzędów i profesji szczegółowe ordynacje mia-
ła opracować KPON. Były to bowiem profesje związane z zadaniami, jakie 
powierzono KPON – dbałość o zdrowie publiczne, jak i nadzór nad plano-
waniem zespołów architektonicznych, budownictwem miejskim, regulacją 
i naprawą ulic. 

KPON zabrała także głos przy tworzeniu ustawy Urządzenie sądów 
miejskich i Asesorii, zatwierdzonej 3 października 1791 roku. Nie dopuściła 
do nadwerężenia swojej władzy i poddania urzędników policji sądom magi-
stratów57. W sądzie asesorskim, który dla sądów miejskich był III instancją 
i najwyższą w sprawach cywilnych, a II w sprawach karnych, Komisja Policji 
miała swoich prokuratorów do obrony funduszy miejskich i innych służą-
cych „wygodzie lub pomocy publicznej”58.

Największe sukcesy odniosła KPON w walce z żebractwem i włóczę-
gostwem. Wszelkimi możliwymi sposobami dążyła do poprawy sytuacji 
w szpitalach59. Jednym z nich było zarządzenie (15 listopada 1791 r.) o odna-
lezieniu kawalerów Orderu św. Stanisława i zmuszenie wielu z nich do rze-
czywistego wywiązania się z zobowiązań na rzecz szpitala Dzieciątka Jezus 
w Warszawie. Wszyscy kawalerowie mieszkający poza Warszawą mieli odtąd 
corocznie wpłacać należną szpitalowi kwotę do kas Komisji Porządkowych 
Cywilno-Wojskowych. Zostawiono im możliwość wyboru miejscowej Ko-
misji, do której będą uiszczać składki, narzucając tylko termin (od 1 stycz-
nia do 1 marca każdego roku)60. Obowiązek ten nie ominął i cudzoziemców 

56 Komisja Policji Obojga Narodów. Ponowienie zalecenia do Miast Wolnych Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów względem nadesłania protokołów rewizji, 3 IV 1792, BJ, Starodruk 15550 III, 
vol. II, nr 9.

57 Uwagi Komisji Policji dla Deputacji Konstytucyjnej w sprawie projektu „Ordynacja”, czyli 
urządzenie procesu dla sądów miejskich i dla Asesorii 21 września 1791 [w:] Materiały do dziejów 
Sejmu Czteroletniego, t. V, opr. J. Michalski, E. Rostworowski, J. Woliński, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1964, s. 284–286.

58 B. Leśnodorski, Dzieło Sejmu…, Wrocław 1951, s. 353.
59 Komisje nad Szpitalami (Koronna i Litewska) zostały powołane już w 1775 r., VL, t. VIII, 

s. 109–111. 
60 Komisja Policji 2 czerwca 1792 r. ponowiła rekwizycję do komisji porządkowych wzglę-

dem składania w komorach skarbowych opłat Orderu św. Stanisława, J. Gordziejew, Komisje 
Porządkowe…, s. 166. 
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– specjalnie dla nich gazety zagraniczne miały drukować upomnienia o płat-
ności na rzecz szpitala61. 

Walcząc z plagą żebraków, KPON nakazała w Warszawie cyrulikom 
i felczerom sprawdzanie, czy aresztowany przez komisję żebrak jest zdolny 
do pracy, czy też powinien zostać umieszczony w przytułku62. Akcja KPON 
przeciwko żebrakom była organizowana w różnych miastach, m.in. w War-
szawie, Wilnie, Krakowie i Sandomierzu. W Warszawie rozpoczęła się 2 li-
stopada 1791 roku63 tzw. wielką łapanką, która według zarządzenia miała się 
odbyć bez przemocy fi zycznej – KPON nawet pokryła koszty opłaty fi akrów, 
którzy mieli przewieźć kaleki niemogące się poruszać o własnych siłach64. 
Sporządzono protokół podający liczbę mieszkańców domów miłosierdzia 
i pracy. Z 633 żebraków, kalek i włóczęg wypuszczono za poręczeniem, że już 
nie będą żebrać, 54 osoby, 146 osób zaś skierowano do pracy w manufaktu-
rach, 120 osób pozostawiono w szpitalu św. Łazarza, 130 zaś (starców, kalek 
i sierot) skierowano do zakładu bernardynek65. Komisja Policji wydelegowała 
spośród siebie komisarzy do klasztorów i szpitali warszawskich w celu „doga-
dania się” w kwestii miejsca i warunków przyjęcia ubogich66. Nie było moż-
liwości utrzymania w szpitalach i zakładach z kasy państwa tak dużej liczby 
pensjonariuszy, dlatego też zawierano kontrakty z prywatnymi przedsiębior-
cami, którzy w zamian za utrzymanie ubogich otrzymywali bezpłatnych, sta-
łych pracowników. Manufaktury zatrudniające robotników przymusowych 
istniały w Warszawie i Krakowie67.

Złapani przez służby miejskie żebracy i włóczędzy, zgodnie z rozporzą-
dzeniami KPON, byli oddawani do cuchthauzu – domu poprawy (jeśli tako-
wy był w danym mieście), robót publicznych bądź prywatnej służby. Zarząd 
nad domami poprawy znajdował się w rękach KPON i Deputacji Szpitalnej. 
W Warszawie liczba złapanych na ulicy żebraków i oddawanych do domu 
poprawy była duża, więc ich utrzymanie przerzucono na prywatnych przed-
siębiorców (mieli ich żywić, odziewać i opalać). Kontrakty takie zawierano 
m.in. w Warszawie – 4 listopada 1791 roku między KPON a Franciszkiem 

61 Obwieszczenie Komisji Policji Obojga Narodów ułatwiające opłatę należytości Szpitalowi 
Dzieciątka Jezus od Kawalerów orderu św. Stanisława, 15 XI 1791, BJ, Starodruk 15550 III, vol. II, 
nr 2; B. Diakowska, Instytucje państwowe…, s. 402.

62 B. Diakowska, Instytucje państwowe…, s. 402.
63 KPON wydała wtedy Obwieszczenie względem żebraków i włóczęgów w Warszawie 

i na Pradze, BJ, Starodruk 15550 III, vol. I, nr 3.
64 T. Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej 

w okresie stanisławowskim, Łódź 1993, s. 324, 328.
65 B. Diakowska, Instytucje państwowe…, s. 402; BJ, Starodruk 15550 III, vol. II, nr 4 – jest 

tam podane również rozliczenie się KPON z otrzymanej jałmużny na biedaków – kto i ile dał 
na utrzymanie kogo, gdzie i w jakiej kwocie szły pieniądze.

66 W. Strzelecki, Bezpieczeństwo na ziemiach Polski…, s. 60.
67 T. Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji…, s. 328.
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Rehanem, właścicielem manufaktury sukienniczej, podpisano kontrakt 
na 14 lat. Mógł z listy żebraków wybrać do pracy najzdatniejszych. Miał im 
zapewnić wyżywienie, ubrać ich, dostarczyć drzewo na opał oraz utrzymy-
wać budynki przekazane mu przez miasto, w których mieli mieszkać i praco-
wać wybrani przez fabrykanta ubodzy. W kontrakcie opisano szczegółowo, 
jak ma wyglądać dzień pracy robotnika oddanego do fabryki68. 

Ponieważ kwestia utrzymania porządku w mieście podlegała bezpośred-
nio KPON, ta wydawała swoje rozporządzenia magistratowi w sprawie walki 
z żebractwem. Z wykonania ich magistrat składał jej swój raport. Niejedno-
krotnie miasta informowały Komisję Policji, że nie ma żadnego sposobu wal-
ki z ubóstwem i żebractwem, a wiele projektów nie mogło dojść do skutku 
z powodu braku fi nansów69. Powodem tego było nieprzemyślane zarządzanie 
dochodami i nadużycia fi nansowe urzędników.

 Ponieważ KPON zajęła się zorganizowaniem dobroczynności w całym 
kraju, a zakres spraw związanych ze szpitalnictwem i zwalczaniem żebra-
ctwa był tak wielki, Komisja Policji wyłoniła spośród siebie odpowiedzial-
ną za to jednostkę – Deputację Szpitalną pod przewodnictwem marszałka 
nadwornego koronnego Kazimierza Raczyńskiego. Po trzech miesiącach 
funkcjonowania (4 listopada 1791 – 3 lutego 1792 r.) została zreformowa-
na i w celu zdynamizowania pracy w terenie podzielona na trzy wydziały 
– małopolski, wielkopolski i litewski, które miały współpracować na swoim 
terenie z Komisjami Porządkowymi Cywilno-Wojskowymi70. W skład De-
putacji wchodzili przedstawiciele szlachty, duchowieństwa i mieszczaństwa. 
Jednym z jej pierwszych rozporządzeń był spis wszystkich szpitali i przytuł-
ków na terenie kraju z podaniem liczby pensjonariuszy i oszacowaniem do-
chodów oraz wydatków. Kontrolę taką przeprowadzono w Warszawie71. 

Rozpoznanie podstaw materialnych szpitali pozwalało skuteczniej spra-
wować nad nimi opiekę. Fundusze szpitalne po raz pierwszy zostały uwzględ-
nione w uniwersale z 15 października 1791 roku skierowanym do magistra-
tów. KPON uniwersałem z 16 listopada 1791 roku zażądała dostarczenia 
sobie informacji o wszystkich funduszach szpitalnych72. Nakazała przysłanie 
sobie w ciągu czterech tygodni raportów o szpitalach, przebywających w nich 
osobach i długach miast wobec zakładów dobroczynnych (wraz z załączoną 

68 B. Diakowska, Instytucje państwowe…, s. 409, 411–412.
69 Ibidem, s. 406.
70 Deputacje trzech prowincji zostały ze względów politycznych ponownie złączone w jedną 

decyzją Komisji Policji z 7 maja 1792 r. Deputacja Szpitalna działała do 17 sierpnia tego roku. 
T. Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji…, s. 322–323. 

71 B. Diakowska, Instytucje państwowe…, s. 403; W. Strzelecki, Bezpieczeństwo na ziemiach 
Polski…, s. 61–62.

72 Uniwersał Komisji Policji Obojga Narodów względem donoszenia o funduszach szpitalnych 
16 XI 1791, BJ, Starodruk 15550 III, vol. I, nr 4a. Na końcu woluminu znajduje się wzór tabeli 
funduszy pobożnych.
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tabelą). Za przeprowadzenie spisu wszystkich funduszy odpowiedzialnym 
uczyniła Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe (miały rozesłać do para-
fi i i magistratów materiały lustracyjno-statystyczne), które musiały zebrać 
wszystkie dane na ten temat, w tym również o tym, kto nie podał informa-
cji o funduszach pobożnych. Miasta miały zdać również szczegółowy raport 
na temat tego, w jakim stanie znajdują się szpitale, domy miłosierdzia, domy 
pracy. Pod koniec 1791 roku KPON opracowała tabelę Wzór podług którego 
fundusze pobożne opisane bydź mają: tabela funduszów pobożnych w obrę-
bie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej miasta znajdujących się. Miała 
ona obejmować intraty, ekspensy na utrzymanie ubogich, remanenty i dłu-
gi. Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe były zobowiązane co pół roku 
przysyłać Komisji Policji sprawozdania z nadzoru nad dochodami i wydat-
kami szpitali w miastach, wsiach dziedzicznych i duchownych73. Zarówno 
na Litwie, jak i w Koronie Komisje Porządkowe wywiązywały się skrupu-
latnie z tego obowiązku tak przed ustanowieniem KPON, jak i w czasie jej 
funkcjonowania74. 

Pieczę nad wszystkimi zakładami, gdzie zostali umieszczeni ubodzy, miał 
sprawować w Warszawie powoływany przez KPON intendent. Etat intenden-
ta szpitalnego utworzono też w Wilnie75. Zakres obowiązków intendenta był 
bardzo szeroki – w jego kompetencji była organizacja całego szpitalnictwa 
i zakładów pracy przymusowej oraz wszystkie sprawy związane z przebywa-
jącymi w tych zakładach ludźmi luźnymi76.

Zajęto się również problemem pracowników najemnych i wędrujących 
po kraju w celu poszukiwania pracy – wprowadzając zasadę, że nie wolno 
zatrudnić przybyłego człowieka na okres krótszy niż rok. Panujące stosunki 
społeczne nie pozwoliły na zlikwidowanie pracy dorywczej i zmniejszenie 
liczby luźnych najemników77. W Warszawie KPON wprowadziła ogranicze-
nia czasowe dla zbierających się pod kolumną Zygmunta najemników czeka-
jących na potencjalnych pracodawców78.

KPON zwalczała również włóczęgostwo. Z jej polecenia Komisje Porząd-
kowe Cywilno-Wojskowe wystawiały paszporty i warty przy rogatkach – 
co miało także na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Niejedno-
krotnie ze stacjonującego w okolicy wojska wydzielano oddziały, które miały 

73 J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 159.
74 Ibidem, s. 158–164; R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 395. 
75 T. Srogosz, Między unifi kacją a dualizmem w systemie władz policyjnych u schyłku pierw-

szej Rzeczypospolitej [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykulary-
zmem, Z. Anusik (red.), Łódź 2007, s. 251.

76 B. Diakowska, Instytucje państwowe…, s. 404.
77 Ibidem, s. 403.
78 W lecie mogli przebywać tam do godziny 8, w zimie zaś do godziny 9, B. Diakowska, 

Instytucje państwowe…, s. 403.
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im w tym pomagać. Jedno z jej najczęściej powtarzających się rozporządzeń 
skierowanych do magistratu Kamieńca Podolskiego dotyczyło włóczęg. 
Zgodnie z jej wytycznymi 12 czerwca 1792 roku magistrat wydał prokura-
torom policji dyspozycje, aby wszystkie osoby niemające źródeł utrzymania 
i zajmujące się włóczęgostwem spisali i donieśli o nich magistratowi. Następ-
nie osoby te miały zostać oddelegowane do robót publicznych przy napra-
wie kamienieckiej fortecy bądź do prywatnej służby79. KPON dla ukrócenia 
włóczęgostwa ustanowiła paszporty wydawane przez komisje porządkowe, 
magistraty miejskie bądź wójta cyrkułowego80. 

KPON zajmowała się również sprawami związanymi z ruchami migracyj-
nymi. Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej województwa witebskiego 
wydała na początku 1792 roku dyspozycję, aby sprawdziła, kim są napły-
wający z Rosji ludzie różnego stanu – i jeśli nie byli podejrzani, nie czyniła 
im problemów. Komisarzom wiłkomirskim nakazała „zbadanie” wszystkich 
przybyłych z Rosji ludzi z „piętnami na twarzach i czołach znaczonemi”, 
aresztowanie kryminalistów, odprowadzenie ich do granicy i zabronie-
nie powrotu do kraju81. Po przybyciu zaś do Polski uchodźców z księstwa 
Montbéliard (rolników i rzemieślników) KPON przedłożyła projekt ustawy, 
w której zaproponowała różne formy opieki rządowej dla przychodniów82. 
Grodzieńska Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa rozesłała w kwietniu 
1792 roku uniwersał KPON o wspieraniu osadnictwa przez rozwój przemy-
słu, handlu i rzemiosła83. Uniwersał względem przychodniów, który komi-
sja ogłosiła 15 maja 1792 roku, stwarzał warunki do rozwoju osadnictwa84. 
Miało się to odbywać za pomocą wspólnej umowy z właścicielem. Władze 
miejskie w celu sprowadzenia rzemieślników były zobowiązane ustanowić 
składkę z dochodów publicznych. Zarówno magistraty miast wolnych, jak 
i Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe miały wydawać kolonistom za-
świadczenia o wyjęciu ich spod poboru rekruta do trzeciego pokolenia. 
KPON w odpowiedzi na prośby obywateli postanowiła wskazywać przy-
chodniom miejsce ewentualnego osiedlenia się. Uniwersał ten, zachęcający 
specjalistów różnych profesji do osiedlania się w Polsce, został przetłuma-
czony na język francuski, niemiecki, ukraiński, rosyjski i hebrajski85. KPON 

79 R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 563. Godne podkreślenia jest to, że mimo działań 
wojennych toczących się w niedalekiej okolicy miasta docierały do niego rozporządzenia Komi-
sji Policji i były wykonywane.

80 W. Strzelecki, Bezpieczeństwo na ziemiach Polski…, s. 62.
81 J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 80.
82 A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce…, s. 28–29.
83 J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 79.
84 Zalecenie stworzenia dogodnych warunków do osiedlenia różnym specjalistom magistra-

ty otrzymały już w uniwersale KPON z 15 października 1791 r.
85 Komisja Policji Obojga Narodów. Uniwersał względem przychodniów z 15 maja 1792, BJ, 

Starodruk 15550 III, vol. II, nr 10.
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wydała także 1 marca 1792 roku obwieszczenie względem emigracji. Zaleciła 
Komisjom Cywilno-Wojskowym, aby zachęcały obywateli do „jak najspra-
wiedliwszego z włościanami obchodzenia się”. Nakazała, aby udającym się 
w jakimkolwiek celu za granicę włościanom i mieszczanom były wydawa-
ne przez dziedziców, magistraty i Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe 
specjalne pozwolenia, w których określony będzie dokładnie cel i czas po-
bytu za granicą86. Zarządzenia te miały powstrzymać uciekających włościan. 
KPON interweniowała w przypadkach pobierania przez Komisje Porządko-
we Cywilno-Wojskowe opłat za wydawanie biletów87. W celu uszczelnienia 
granic KPON na wniosek Straży Praw zajęła się warunkami rozmieszczenia 
wojska na posterunkach granicznych. 20 grudnia 1791 roku Komisja wydała 
rekwizycję Komisjom Cywilno-Wojskowym wschodnich terenów złożenia 
swojego „obmyślenia w sposobie rady dla lepszych wygód dla komend woj-
skowych na łukach stojących”88.

Najwięcej troski KPON wykazała w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa 
w Warszawie. Zaleciła nawet zachowanie ostrożności osobom jeżdżącym 
po ulicach powozami i końmi, aby nie stanowili zagrożenia dla przechod-
niów. W sytuacji, gdyby doszło do wypadku, KPON miała zostać poinformo-
wana o wszelkich szczegółach związanych z tym zdarzeniem89. Dla Warszawy 
KPON wydała również zakaz organizowania zabaw publicznych z muzyką 
i tańcami w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. Ci, którzy go złamią, mieli 
wpłacać 500 grzywien do kasy miłosierdzia90. 

Działania KPON przyczyniły się do znacznego podniesienia bezpie-
czeństwa mieszkańców miast – zwłaszcza Warszawy, co znalazło uznanie 
w oczach podróżujących po Polsce cudzoziemców. Jak wspominał Friedrich 
Schulz, „dla osobistego bezpieczeństwa mieszkańców nocą, szczególnie 
po odleglejszych ulicach, postawiono straże, a oprócz tego krążące patrole 
konne zarządzano po wszystkich częściach miasta”. Oprócz tego domy po-
numerowano, a gospodarzy zmuszono, aby mieszkańców meldowali policji91.

KPON w trosce o bezpieczeństwo obywateli za pośrednictwem Komisji 
Porządkowych Cywilno-Wojskowych wydawała także listy gończe. W paź-
dzierniku 1791 roku list gończy za niejakim Leczkowskim, oskarżonym o po-
pełnienie morderstwa w Galicji, otrzymał magistrat Kamieńca Podolskiego. 

86 Komisja Policji Obojga Narodów. Obwieszczenie względem emigracji, 1 III 1792, BJ, Staro-
druk 15550 III, vol. I, nr 8.

87 J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 77.
88 Cyt. za: ibidem, s.109.
89 Komisja Policji Obojga Narodów. Obwieszczenie zalecające ostrożność jeżdżącym po ulicach 

Warszawy, 15 III 1792, BJ, Starodruk 15550 III, vol. II, nr 7.
90 Komisja Policji Obojga Narodów. Obwieszczenie, aby w czasach Religią panującą zakaza-

nych tańce dozwalane nie były, 25 II 1792, BJ, Starodruk 15550 III, vol. II, nr 6.
91 Cyt. za: A. Abramski, J. Konieczny, Justycjarjusze…, s. 107. 
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Komisja Policji nakazała wyśledzić poszukiwanego, zatrzymać i jak najszyb-
ciej donieść sobie o tym fakcie92.

KPON wydała również Komisjom Porządkowym Cywilno-Wojskowym 
ziem pogranicznych zalecenie uzupełnienia brakujących słupów granicz-
nych, przekazując spis wszystkich słupów wyznaczających granicę Rzeczy-
pospolitej. Komisja Policji zaleciła też Komisji Wojskowej, aby nakazała ko-
mendantom nadgranicznym zlustrować miejsca, gdzie należałoby postawić 
jeszcze nowe słupy graniczne93.

W niespokojnych czasach wojny polsko-rosyjskiej KPON dokładała sta-
rań o zachowanie spokoju. Zwróciła się do wszystkich mieszkańców o za-
angażowanie i donoszenie o wszystkich podejrzanych wydarzeniach, zebra-
niach. Komisja zapowiedziała poddanie surowej karze wydawców, drukarzy, 
autorów pism wprowadzających ferment, jak i osoby je rozpowszechniające. 
Wydane w tej sprawie obwieszczenie KPON miało być wydrukowane, wciąg-
nięte w akta publiczne, czytane z ambon oraz umieszczane na drzwiach koś-
ciołów, sądów i kancelarii, a także rozplakatowane w miastach94. KPON była 
również współodpowiedzialna za organizację i przebieg ewakuacji kas i ar-
chiwów z miejsc zagrożonych wejściem wojsk nieprzyjacielskich95. 

KPON przekazano w opiekę więzienia, „które według potrzeby w całym 
kraju zakładać, wygodne i obszerne, komisjom wojewódzkim i urzędom 
miejskim zaleci”96. W celu sprawnej realizacji nałożonych na nią w tym za-
kresie zadań Komisja powołała specjalną deputację do lustrowania więzień97. 
Ze źródeł wiemy, że w styczniu 1792 roku KPON wydała rozporządzenie, 
w którym nakazała Komisjom Porządkowym Cywilno-Wojskowym sporzą-
dzenie raportów o więzieniach, ich stanie lub ewentualnym miejscu ich bu-
dowy. Ale już od jesieni 1791 roku Komisja Policji komunikowała niektórym 
komisjom porządkowym o konieczności ułożenia projektu co do więzień 
i więźniów98. KPON szczególnie interesowała się więzieniem w Kamieńcu 
Podolskim. Twierdza w Kamieńcu przez cały wiek XVIII spełniała rolę wię-
zienia o zaostrzonym rygorze, w którym przebywało nawet do 200 skazanych 
na ciężkie roboty. Kamienieckie więzienie jako największe i najcięższe było 
zobowiązane do przyjmowania skazańców z terenów całej Rzeczypospolitej. 

92 R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 519.
93 Komisja Policji, sesja 52, 11 XI 1791, AGAD, Archiwum Królestwa Polskiego (AKP) 149, 

k. 179.
94 Komisja Policji Obojga Narodów. Obwieszczenie zalecające spokojność w pismach i czynach, 

w okolicznościach teraźniejszych, 26 V 1792, BJ, Starodruk 15550 III, vol. I, nr 9a, 9b, vol. II, nr 11.
95 J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 310.
96 VL, t. IX, s. 279.
97 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 127.
98 Na przykład w październiku komisji mińskiej. Miesiąc później zaś nakazała władzom 

Mińska wybudowanie domu dla aresztantów cywilnych, zob. J. Gordziejew, Komisje Porządko-
we…, s. 82, 84.
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Warunki, jakie w nim panowały, budziły powszechną zgrozę99. KPON 
na sesji w dniu 17 listopada 1791 roku zaleciła magistratowi kamienieckiemu 
przysłanie w ciągu trzech tygodni dokładnego spisu wszystkich więzień znaj-
dujących się w mieście z podaniem dokładnej liczby więźniów oraz przezna-
czonych na ich utrzymanie funduszy. Zażądała również, aby dokładny raport 
informujący o stanie więzień i domów poprawy, warunkach w nich panują-
cych i łożonych na nie wydatkach, przysłała Komisja Porządkowa Cywilno-
-Wojskowa ziemi kamienieckiej. Dzięki działaniom KPON i biskupa Adama 
Krasińskiego, który z woli króla został przewodniczącym komisji do umoc-
nienia twierdzy kamienieckiej100, udało się trochę polepszyć dolę tamtejszych 
więźniów. Zadbano, aby aresztanci mieli odzienie na każdą porę roku oraz 
dzięki przekazaniu dawnego ratusza ormiańskiego starano się zlikwidować 
przepełnienie w więzieniu. Miasto jednak zwróciło się do KPON z memoria-
łem w sprawie zwrotu zajętych miejsc przeznaczonych na więzienie i lazaret 
(ratusza ormiańskiego i domu proboszczowskiego). Komisja w porozumie-
niu z Komisją Wojskową wyraziła zgodę na ich przywrócenie miastu, pod 
warunkiem że magistrat przeznaczy na ten cel, zgodnie z potrzebą garnizo-
nu, inne miejsce. Niestety ciągły brak funduszy nie pozwolił na większą po-
prawę losu kamienieckich więźniów101. 

Wykazane wyżej działania KPON przeczą postawionej przez Andrzeja 
Misiuka tezie, że „zaniedbała ona podstawowy obszar działania – bezpie-
czeństwo publiczne i więziennictwo”102.

Głównym zadaniem KPON miała być kontrola nad wolnymi miasta-
mi Rzeczypospolitej103. Miasta zostały poinformowane o przysługujących 
KPON prawach zwierzchnich względem magistratów i obowiązkach tych-
że w stosunku do niej104. Ustalono, że „pilnować będzie ustanowionego pra-
wem przepisu o powinnościach urzędników policyjnych, miejskich, wszelkie 
zaś rozporządzenia swoje inaczej wykonywać nie może, tylko przysyłając je 
do egzekucji zwierzchności miejskiej”105. W ustawie o KPON część piąta, 
mówiąca o władzy i obowiązkach Komisji względem bezpieczeństwa i spo-
kojności szczególnej miast wolnych Rzeczypospolitej, jest jedną z najbardziej 
rozbudowanych106. 

99 Relacja o Kamieńcu przez X. Krasińskiego biskupa kamienieckiego uczyniona 4 III 1792 r., 
Biblioteka ks. Czartoryskich, Rkps IV 922, k. 910.

100 Funkcję tę pełnił w latach 1787–1792.
101 R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 186–187, 198.
102 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce…, s. 81.
103 VL, t. IX, s. 280–281.
104 Komisja Policji – druk, CDIAUK, Fond 39, op. 1, spr. 135, k. 61–68v.
105 VL, t. IX, s. 281.
106 Zob. VL, t. IX, s. 280–281.
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KPON podjęła i zarazem rozszerzyła wcześniejsze projekty co do służby 
zdrowia publicznego. Wydelegowała spośród siebie dwóch komisarzy, któ-
rzy w porozumieniu z doktorami medycyny ułożyli zasady „względem za-
bezpieczenia zdrowia ludzkiego”. Złożono projekt powołania Kolegium Me-
dycznego (przedyskutowany na posiedzeniu KPON 3 stycznia 1792 roku), 
którego organem wykonawczym miała być Komisja Lekarska wykonująca 
polecenia KPON107. W połowie zaś sierpnia 1791 roku KPON powołała De-
putację Lekarską108. Wspólnie z Komisją Edukacji Narodowej dbała o kształ-
cenie przyszłych lekarzy109. KPON przejęła opiekę nad uczniami wysłanymi 
przez Departament Policji Rady Nieustającej na studia medyczne. Dbała, aby 
magistraty rzetelnie wywiązywały się z obowiązku utrzymania studiujących 
w Akademii Krakowskiej. W listopadzie 1791 roku odrzuciła niesłuszne za-
rzuty stawiane magistratowi Kamieńca Podolskiego przez Piotra Bojarskie-
go, informując go, że decyzję o dodatkowych funduszach na książki i pomo-
ce wyda dopiero po uzyskaniu świadectw, że jest on zdolnym i posłusznym 
uczniem110. KPON była odpowiedzialna również za obsadzanie stanowiska 
lekarza w wybudowanym w Żwańcu zespole domów służących do odbywa-
nia kwarantanny przez przybywających z zagranicy. Nie zawsze jednak była 
w stanie wyznaczyć dla niego stałą pensję. Ze względu na brak funduszy od-
mówiła tego zatrudnionemu tam Janowi Szczycińskiemu, lekarzowi z Ka-
mieńca Podolskiego111. 

KPON wraz ze Strażą Praw była organem odpowiedzialnym za walkę 
z epidemiami na pograniczu z Turcją. Na sesji 10 października 1791 roku 
KPON przygotowała stosowne dyspozycje dla Komisji Porządkowych Cy-
wilno-Wojskowych województw kijowskiego, podolskiego i bracławskiego, 
w których nakazała im współpracować z miejscowymi dowódcami wojsko-
wymi przy zwalczaniu epidemii i budowaniu kwarantann. Komisja wysyła-
ła również lekarzy na tereny zagrożone. Wiosną 1792 roku w celu zbadania 
plotek o grasującej na pograniczu zarazie wysłała w teren kamienieckich 
medyków, dając im do pomocy wojskowych. W istocie ich działania były 
zakamufl owaną formą zbierania wiadomości o przegrupowaniach wojsk 
rosyjskich112. Na wniosek ministra policji i KPON Straż Praw zwróciła się 
na początku 1792 roku do Komisji Skarbu Koronnego o przygotowanie 
wszelkich informacji o kwarantannach wybudowanych kosztem publicznym 
i prywatnym (lokalizacji i urządzeniu) na szlakach handlowych od strony 

107 Nie został przyjęty m.in. z powodu miażdżącej krytyki Szkoły Głównej Krakowskiej.
108 T. Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji…, s. 342–347.
109 T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. V, Warszawa 

1897, s. 184.
110 R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 474.
111 Ibidem, s. 392.
112 Ibidem, s. 393.
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tureckiej. Sprawozdanie, złożone ministrowi policji w marcu 1792 roku, wo-
bec wybuchu wojny i niedługiego zakończenia działalności przez KPON nie 
zostało wykorzystane do opracowania przez władze policyjne komplekso-
wych rozwiązań przeciwepidemiologicznych113. 

KPON zajęła się również problemem chowania zmarłych114. Z obawy 
przed chorobami zakaźnymi, szerzącymi się zwłaszcza wiosną, Komisja Po-
licji nakazała magistratom miejskim przeniesienie cmentarzy poza granice 
miast. Zgodnie z wydanym 18 lutego 1792 roku uniwersałem (obowiązy-
wał wszystkie wyznania chrześcijańskie i gminy żydowskie) po 1 maja 1792 
roku żaden zmarły nie mógł być grzebany w grobach lub podziemiach przy-
kościelnych115. Również rzeźnie miały zostać przeniesione w takie miejsca, 
aby fetor nie przeszkadzał mieszkańcom. Realizacja tej decyzji napotykała 
w poszczególnych miastach różne trudności – a najpoważniejszą był opór 
duchowieństwa116. Niejednokrotnie władze miejskie nie były w stanie znaleźć 
stosownego miejsca i funduszy na nowy cmentarz. W Kamieńcu Podolskim 
cmentarz za miastem powstał dopiero w 1796 roku117.

KPON w miastach miała kontrolować handel i rzemiosło (miary, wagi, 
cena, gatunek towaru), działalność cechów118. Ingerowała w te sprawy do tego 
stopnia, że zobowiązała magistraty do składania doniesień o każdorazowej 
zmianie cen produktów119. Był to kolejny przykład dbania o bezpieczeństwo 
obywateli, a zarazem dużej przezorności, gdyż do fermentów i zamieszek 
w dużych miastach – zwłaszcza tych pogranicznych – dochodziło głównie 
ze względu na problemy z zaopatrzeniem w żywność. KPON interweniowa-
ła, gdy administracje lokalne chciały wprowadzać zakaz targów i jarmarków 
w dni świąteczne, oświadczając, że w miastach sprzedaż artykułów pierwszej 

113 T. Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji, s. 314.
114 W tej sprawie padały wcześniej już różne propozycje, m.in. w 1787 r. powstał projekt 

Zbiór projektów ściągających się do wprowadzenia w Polsce po miastach dobrego rządu – po-
dano tam niebezpieczeństwa, jakie grożą w przypadku grzebania zmarłych wewnątrz świątyń 
i na cmentarzach przykościelnych, T. Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności ad-
ministracji…, s. 252. 

115 Uniwersał ten został poddany ostrej krytyce przez Delegację wyznaczoną przez General-
ność Konfederacji Targowickiej do oceny działalności KPON, BJ, Starodruk 915195 III, s. 18–19.

116 14 czerwca 1792 r. KPON wydała list okólny do biskupów obrządku łacińskiego i grecko-
katolickiego, uświadamiając duchowieństwo, że skoro nie przyłoży się do przeniesienia cmen-
tarzy i koszty ich przeniesienia zostaną pokryte przez władze miejskie, to one będą mieć prawo 
do przychodów z grzebania zmarłych, AGAD, AKP 152, k. 385; BJ, Starodruk 915195 III, s. 19. 

117 Uniwersał do miast wolnych względem cmentarzy i szlachtuzów, 18 II 1792, AGAD, 
AKP 209, s. 1435–1437; R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 398–399; W. Strzelecki, Bezpie-
czeństwo na ziemiach Polski…, s. 60.

118 VL, t. IX, s. 280.
119 Interweniowała m.in. w sprawie wzrostu cen skór, czego konsekwencją było podwyższe-

nie cen artykułów pierwszej potrzeby z nich wyrabianych, J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, 
s. 256. 
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potrzeby „do czasu nabożeństwa wzbroniona być nie może”120. Prokurato-
rzy policji (wybierani ze stanu mieszczańskiego) pilnowali sprzedaży pieczy-
wa i mięsa, sprawując kontrolę zarówno nad poszczególnymi cechami, jak 
i nad drobnymi przekupniami, stawiając ich w stan oskarżenia za wszelkie 
uchybienia. Prokurator policji w Kamieńcu Podolskim Mikołaj Łukasiewicz 
oskarżył 19 lipca 1792 roku cech piekarski o nieprzestrzeganie nakazu ma-
gistratu względem taksy i wagi wypiekanego pieczywa. Główni winowajcy: 
Adam Karle, Walenty Dziergiel, Stefan Surowiszczyński i Stefan Białkowski 
zostali wyrokiem magistratu z 21 lipca skazani na odsiedzenie kary jedne-
go dnia w wieży ratuszowej i wpłacenie do kasy Komisji Policji 5 zł grzyw-
ny. W identyczny sposób ukarano za niedopilnowanie swoich majstrów obu 
cechmistrzów. Niecały miesiąc później – a więc w ostatnich dniach działania 
KPON – nakazano prokuratorom policji spisać w ciągu trzech dni wszyst-
kie przekupki handlujące w Kamieńcu, jak i poza miastem i nałożyć na nie 
stosowny podatek. W tym samym czasie prokurator policji oskarżył również 
kamieniecki cech rzeźniczy o zawyżanie ceny mięsa121. Zarządzenia KPON 
przyczyniły się do torowania drogi do złamania monopolu cechowego 
w miastach122. 

KPON zaleciła również magistratom oraz Komisjom Porządkowym Cy-
wilno-Wojskowym, aby wszędzie miary i wagi według prawa Ustanowienie 
miary generalnej (1764) były jednostajne i oznaczone pieczęcią skarbową. 
Każdy, kto złamie to prawo, miał zapłacić 200 zł kary. Jeśliby zaś w tej kwestii 
miejscowi urzędnicy policyjni powinności swoich nie wykonywali sumien-
nie i nie dawali sprawiedliwości każdemu pokrzywdzonemu, wolno było 
każdemu obywatelowi bezpośrednio dochodzić swej krzywdy u Komisji Po-
licji poprzez podanie stosownego memoriału123. 

KPON miała sprawować kontrolę nad dobrami miejskimi i pilnować, 
„aby wszelkie takowe dobra i fundusze miejskie arendowane były przez li-
cytacje za poprzedzającym sześcioniedzielnym urzędowym obwieszczeniem, 
pod dozorem urzędników policji, a dochody z nich nigdy na prywatną, lecz 
zawsze na publiczną miast potrzebę, wygodę i ozdobę były obracane”124. 
Kontynuowała więc dzieło rozpoczęte przez Departament Policji Obojga Na-
rodów. Komisja nie tylko sprawdzała czy wszystkie dobra i fundusze miej-
skie oddawane są w arendę w drodze licytacji, ale wydawała również zgodę 
na rozporządzanie przez magistraty pieniędzmi uzyskanymi za te dzierża-
wy. Magistrat Kamieńca Podolskiego pismem z 17 kwietnia 1792 roku prosił 

120 Cyt. za: ibidem, s. 199–200. 
121 R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 563.
122 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 163–164.
123 Obwieszczenie Komisji Policji Obojga Narodów względem miar i wag, 31 XII 1791, BJ, 

Starodruk 15550 III, vol. I, nr 6.
124 VL, t. IX, s. 280.
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KPON o pozwolenie pobrania z kasy miejskiej pieniędzy przeznaczonych 
na remont ratusza125.

KPON powierzono również ochronę mieszkańców miast przed naduży-
ciami stacjonującego tam bądź też przechodzącego wojska. Miała dopilno-
wać, aby żołnierze rozlokowani w mieście na kwaterach nie stanowili dla 
mieszczan zbytniego (a zarazem nierównego) obciążenia126. W miastach 
problem kwaterunku wojska próbowały rozwiązać Komisje Boni Ordinis 
i Porządkowe Cywilno-Wojskowe. Na tle rozlokowania wojska w mieście 
dochodziło do nieporozumień między magistratami a Komisjami Porządko-
wymi Cywilno-Wojskowymi. Komisja Policji zabroniła tym ostatnim wyda-
wania zarządzeń w tej sprawie127. W Kamieńcu Podolskim Komisja Policji 
pośredniczyła w rozwiązywaniu sporów pomiędzy miastem a garnizonem 
odnośnie do przekazania miejsca pod szpital wojskowy. W 1792 roku miasto 
Kamieniec wysłało do Komisji Policji memoriał, w którym prosiło o złago-
dzenie obowiązku dostarczania drzewa na opał tamtejszemu garnizonowi. 
Miastu zwiększono ilość dostarczanego drzewa na opał i nakazano opalać 
lazaret. W celu jednak zwiększenia dochodów miasta KPON zwróciła się 
do Komisji Wojskowej z prośbą o wyrażenie zgody na swobodne osiedla-
nie się w tej pogranicznej fortecy cudzoziemcom128. KPON próbowała bro-
nić miasta przed zbytnim ciężarem kwaterunkowym – w Krakowie dążyła 
do uwolnienia od tego obowiązku budynków akademickich129. 

KPON, poświęcając sporo uwagi niższym warstwom ludności, objęła 
swoją opieką również Żydów i Cyganów. Po zlikwidowaniu jurydyk miej-
skich przez Konstytucję 3 maja zasiedlający je Żydzi dostali się pod władzę 
magistratów, co znacznie pogorszyło ich sytuację130. KPON broniła ludności 
żydowskiej nie tylko przed nadużyciami ze strony władz miejskich, ale rów-
nież i starostów, którzy nie mogli się pogodzić z tym, że została im odebra-
na jurysdykcja nad Żydami131. Zgodnie z prośbą przedstawicieli społeczno-
ści żydowskiej rozciągnęła na Żydów prawo neminem captivabimus. Godna 

125 R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 564.
126 VL, t. IX, s. 281.
127 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 161.
128 R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji…, s. 198, 518.
129 J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 283.
130 W memoriałach składanych Komisji Policji Żydzi skarżyli się, że magistraty utrudniają 

im prowadzenie handlu, przerzucają na nich najcięższe ciężary podatkowe i grożą wygnaniem 
z miast. 

131 Na przykład Komisja Policji interweniowała w sprawie Żydów brzeskich (II 1792 r.), któ-
rym tamtejszy magistrat wydał zakaz budowania się, czy też w obronie Żydów miasteczka Mści-
bowa (VII 1792 r.), upominając tamtejszego wójta, aby nie karał więzieniem i chłostą ludności 
żydowskiej podległej jego jurysdykcji. W grudniu 1791 r. upominała starostę grodzieńskiego, który 
nie mógł pogodzić się z przejściem ludności żydowskiej pod jurysdykcję miejską, magistratowi 
Wilna zaś nakazała nie dopuszczać do gwałtów na ludności żydowskiej – w razie konieczności 
korzystając ze wsparcia Komisji Wojskowej, J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 127, 129, 133. 
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podkreślenia jest ta dokonana przez KPON interpretacja prawa, w dotych-
czasowym ustawodawstwie bowiem nie było to nigdzie wyraźnie sformuło-
wane132. Za punkt wyjścia do ustawy regulującej status Żydów w Rzeczypo-
spolitej uznano weryfi kację długów kahalnych. 26 stycznia 1792 roku podjęto 
uchwałę Zalecenia Sądom Ziemskim względem długów żydowskich133. Roze-
słaniem listu króla i Straży na temat likwidacji długów kahalnych (20 lutego 
1792 r.) zajęła się Komisja Policji134. Na mocy podjętych przez króla i Straż 
Praw decyzji KPON wydała 20 marca 1792 roku Ostrzeżenie do miast wzglę-
dem uniwersału o długach kahalnych, zobowiązujące wszystkie magistraty 
miejskie do złożenia długów kahalnych do sądów ziemskich i tam docho-
dzenia swoich roszczeń135. W opracowanym na Sejmie projekcie Urządzenie 
ludu żydowskiego w całym narodzie polskim136 przewidziano, że Żydzi, któ-
rzy nie będą posiadać paszportów kahalnych, mają zostać potraktowani jako 
włóczędzy i podlegać rozporządzeniom KPON137. 

29 grudnia 1791 roku zostało wydane rozporządzenie KPON dotyczące 
Cyganów przebywających na terenie Rzeczypospolitej. Informowano w nim, 
że ludność ta zgodnie z Konstytucją 3 maja jest objęta ochroną rządową i dla-
tego magistraty, jak i Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe nie mogą Ro-
mów aresztować jako włóczęgów, za których do tej pory byli uważani. KPON 
nawoływała władze lokalne do przyjmowania ich „na osiadłość” lub „służbę”. 
Magistraty i komisje porządkowe mają dopilnować, aby Cyganie odbierali 
paszporty, nie jednoczyli się w większe zbiorowiska i najdalej do roku znaleź-
li sobie miejsce do osiedlenia i źródło zarobków. Jeżeli w tym czasie nie speł-
nią tych warunków, będą uważani za włóczęgów i jako tacy oddani do dys-
pozycji KPON. Ta zaś może ich skierować do domu pracy lub więzienia138. 
W praktyce próbowano ustosunkować się do rozporządzenia dotyczącego 
Cyganów, o czym świadczą dane z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego139.

W ostatnich miesiącach swojej działalności KPON została zobowiązana 
przez Straż Praw (1 marca 1792 r.) do ułożenia skali mierniczej dla Wielkiego 

132 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 161; W. Strzelecki, Bezpieczeństwo na zie-
miach Polski…, s. 62.

133 Powstała według projektu Mateusza Butrymowicza, posła pińskiego, znanego protektora 
rozwiązania kwestii żydowskiej.

134 J. Wojakowski, Straż Praw, s. 168–169.
135 BJ, Starodruk 15550 III, vol. II, nr 8.
136 Pierwsza redakcja powstała po 23 stycznia 1792, druga 29 maja 1792 r., Materiały do dzie-

jów Sejmu Czteroletniego, t. VI, opr. A. Eisenbach, J. Michalski, E. Rostworowski, J. Woliński, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 491–515.

137 Ibidem, s. 497.
138 Uniwersał Komisji Policji Obojga Narodów względem Cyganów, 29 XII 1791, BJ, Starodruk 

15550 III, vol. II, nr 5.
139 J. Gordziejew, Komisje Porządkowe…, s. 88.
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Księstwa Litewskiego, zaś 5 maja wydała decyzję o ustanowieniu jednolitej 
miary i skali dla komisji granicznych140. 

Pomocą w dalszej rozbudowie policji krajowej miał służyć pierwszy w Pol-
sce podręcznik nauki policji Początkowe prawidła policji ogólnej w kraju. 
Dzieło to, ujęte w formę podręcznika nauki administracji, było poświęcone 
w całości zagadnieniom policji. Obok zagadnień demografi cznych znalazły 
się tam sprawy związane z rozwojem i zarządem miast oraz wsi, z komunika-
cją, bezpieczeństwem, opieką społeczną i zdrowotną, jak również z szeroko 
rozumianą działalnością gospodarczą państwa141. 

KPON w ciągu swojej rocznej działalności (podjęła działalność na począt-
ku lipca 1791, a zakończyła w sierpniu 1792 r.142) rozpatrzyła ponad 2 tys. me-
moriałów do niej skierowanych143. Rozwinęła dynamiczną pracę w wielu kie-
runkach – większość z nich stanowiła kontynuację zamierzeń z okresu Rady 
Nieustającej. Warte odnotowania jest to, że opracowała dla swoich intenden-
tów stosowne instrukcje, w których opisała sposób postępowania mający pro-
wadzić do sprawnego egzekwowania wydawanych decyzji oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku. Nie udało się jej rozwinąć działalności sądow-
niczej ze względu na zbyt późne zorganizowanie sądownictwa (w kwietniu 
1792 r.)144. Szerokie kompetencje, jakie posiadała KPON, czyniły ją podobną 
do działającego w innych państwach ministerstwa spraw wewnętrznych (we 
Francji od 1791 r.). Dysponowała rozbudowanym aparatem urzędniczym 
– 158 osób (w tym 2 tłumaczy – z języka rosyjskiego i hebrajskiego). Mia-
ła swoje struktury terytorialne – 24 intendencje (po 8  w każdej prowincji 
Rzeczypospolitej, z tym że Warszawa tworzyła oddzielnie 2 intendencje)145. 
Na każde pismo urzędowe KPON przypadał ośmiodniowy termin odpowie-
dzi146. Zarówno organizacja, jak i działalność KPON przyczyniły się do li-
kwidacji dualizmu państwa147. Ogrom zadań, stopień zaniedbań oraz krótko-
trwałość istnienia KPON nie pozwoliły na przeprowadzenie prac do końca. 

140 Ibidem, s. 222; J. Wojakowski, Straż Praw, s. 140 – pisze, iż miało to miejsce 15 maja. 
141 Anonimowy autor dzieli policję z punktu widzenia struktury wewnętrznej na „wyższą” – 

powierzoną na szczeblu centralnym Komisji Policji, do której ma należeć stanowienie przepisów 
policyjnych, i „niższą” – powierzoną terenowym organom administracji, które mają się zająć eg-
zekucją przepisów policyjnych i które w związku z tym powinny być wyposażone w odpowiednie 
środki przymusu, J. Malec, Polska myśl…, s. 99–102.

142 Formalnie przestała działać 24 sierpnia 1792 r., kiedy konfederacja targowicka przywró-
ciła w jej miejsce jurysdykcję marszałkowską. 

143 Nierozpatrzonych pozostało 1264, T. Korzon, Wewnętrzne dzieje…, t. V, s. 192. 
144 P. Majer, Ustawy polskiej policji…, s. 17.
145 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 125–131.
146 F. Koneczny, Dzieje administracji w Polsce w zarysie, Wilno 1924, s. 231.
147 Działalność komisarzy i wypowiedzi na sesjach KPON wskazują na ugruntowaną pozy-

cję tendencji centralistycznych w zakresie czynności policyjnych, T. Srogosz, Między unifi kacją 
a dualizmem w systemie władz policyjnych…, s. 249.
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Brak środków fi nansowych zdecydował też o tym, że KPON nie potrafi ła 
udźwignąć ciężaru przypisanych jej zadań.

Działalność KPON została zbadana przez Delegację wyznaczoną przez 
Generalność Konfederacji Targowickiej148. Jej wnioski były dla KPON nie-
przychylne, a jedynie o pracy w zakresie szpitalnictwa wypowiedziano się 
pozytywnie149. Sejm grodzieński powołał własną deputację do zbadania dzia-
łalności KPON. Nie znalazła ona nadużyć150.

KPON pozostawiła po sobie jak najlepszą pamięć. Odznaczała się praco-
witością, sumiennością w wykonywaniu obowiązków i wysokim poczuciem 
obywatelskim. 

Sejm grodzieński 1793 roku stworzył dwie równorzędne magistratury po-
licyjne: Komisję Policji Koronną i Komisję Policji Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, zachowując zarazem przywróconą przez targowicę jurysdykcję mar-
szałkowską, co spowodowało wyłączenie spod władzy sądowniczej Komisji 
Policji Warszawy. Nowe władze przejęły wszystkie funkcje KPON, w nie-
których przypadkach nawet je rozszerzając – m.in. w zakresie szpitalnictwa 
sejm przyznał tym magistraturom prawo ingerencji w dobra dziedziczne, ich 
władza wobec magistratów miejskich była znacznie większa, wprowadzono 
cenzurę151. Kres działalności obu komisji położyła insurekcja kościuszkow-
ska, która w ich miejsce powołała bardziej rozbudowany aparat państwowy, 
rozdzielając funkcje policyjne na trzy wydziały – Porządku, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości oraz zwiększając znacznie korpus milicji – ze 150 do 400 
osób152.

Utrata przez Polskę państwowości u schyłku XVIII wieku spowodowała, 
że proces zawężania działalności policji nie mógł znaleźć wyrazu w organiza-
cji aparatu państwowego. 

Organizująca się na nowo po rozbiorach Polska Policja Państwowa nie 
tylko odwoływała się do tradycji z końca XVIII stulecia, ale prowadziła także 
badania nad Komisją Policji Obojga Narodów, czego wynikiem był cykl arty-
kułów Jana Riabinina publikowanych na łamach „Gazety Policji Państwowej” 
w latach 1920–1923. 

148 Dokonano także porównania z działalnością Departamentu Policji. 
149 Protokoły 4 posiedzeń Delegacji wyznaczonej od Generalności Konfederacji Targowickiej 

w sprawie zbadania działalności KPON, BJ, Starodruk 915195 III, s. 1–54; T. Srogosz, Między 
unifi kacją a dualizmem w systemie władz policyjnych…, s. 252.

150 P. Majer, Ustawy polskiej policji…, s. 18.
151 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne…, s. 227–230.
152 P. Majer, Ustawy polskiej policji…, s. 19.
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