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Problematyka organizacji urzędniczej w Księstwie Warszawskim od szeregu lat cieszy 
się zainteresowaniem badaczy. Przedmiotem badań były m.in. organizacja i funkcjo
nowanie korpusu urzędniczego, organy administracji terytorialnej, działalność komisji 
egzaminacyjnych dla urzędników, status prawny i immunitet urzędniczy itp.1 W litera
turze przedmiotu brak natomiast całościowego omówienia propozycji i postulatów 
dotyczących pracowników administracji publicznej, tworzących część ówczesnej myśli 
administracyjnej2. Pod tym pojęciem autor rozumie koncepcje poświęcone tworzeniu 
nowoczesnej i sprawnej administracji, tzn. stojącej na straży interesu publicznego, 
dobra państwa i obywateli oraz zmierzającej do realizowania stawianych przed nią 
zadań. Sprawność administracji należy rozumieć w znaczeniu funkcjonalnym i organi
zacyjnym. W pierwszym przypadku chodzi o realizację zamierzonych przedsięwzięć 

1 W. Rostocki, Korpus w gęsie pióro uzbrojony. Urzędnicy warszawscy, ich życie i praca w Księstwie 
Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831 (cyt. dalej Korpus), Warszawa 1972; tenże, Rodowód 
¡pozycja społeczna urzędników administracji państwowej i miejskiej w Warszawie (1807-1830) [w:J 
Warszawa XIX w. 1795-1918,z.3 (cyt. dalej Rodowód i pozycja społeczna), s. 117-126, Warszawa 1974; 
M. Kallas, Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975; A. Winiarz, 
Organizacja i działalność komisji egzaminacyjnych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831), 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1986, nr 4, s. 445-459, Lublin 1987; M. Krzymkowski, Kształtowanie się 
nowoczesnej magistratury w okresie Księstwa Warszawskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LIII, 2001, 
z. 1, s. 201-212; tenże, Immunitet urzędniczy w Księstwie Warszawskim [w:] Dzieje wymiaru sprawiedliwości, 
(red.) T. Maciejewski, Koszalin 1999; tenże, Projekt uregulowania statusu prawnego urzędników 
w Księstwie Warszawskim [w:] Studia z historii ustroju i prawa (cyt. dalej Status prawny), Poznań 2002.

2 Dotychczas w stosunkowo niewielkim zakresie zajmowano się problematyką myśli administracyjnej 
w Księstwie Warszawskim, ponadto prace te nie wyczerpują tematyki, której poświęcony jest niniejszy 
artykuł (m.in. H. Grajewski, Zapomniany projekt konstytucji polskiej z 1807 r. (G. Bielawskiego poglądy 
na państwo i prawo), ZNUŁ, seria 1, „Nauki Humanistyczno-Spoleczne”, z. 6, 1957; M. Kallas, Koncepcje 
organizacji nowoczesnej administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, „Annales UMCS”, sectio 
F, 1982, t. 37, s. 203-208; tenże, Projekt reform ustrojowych w Księstwie Warszawskim (1810-1811), ZN 
UMK w Toruniu, „Nauki Humanistyczno-Spoleczne”, z. 42, Prawo X, 1971; tenże, Projekty zmiany 
podziału administracji Księstwa Warszawskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 34, 1982, z. 1, 
s. 51-68; tenże, Zapomniany projekt konstytucji polskiej z 1814 r., ZN UMK, Prawo IX, z. 37, 1969; 
tenże, Projekt reform ustrojowych w Księstwie Warszawskim (1810-1811), ZN UMK, „Nauki Humanistyczno- 
-Spoleczne”, Prawo X 1971, z. 42 ). Podkreślić też wypada, że publicystyka polityczno-ustrojowa tego okresu 
nie była do tej pory omówiona w prezentowanym aspekcie. W pracy wykorzystano również projekty, które 
dotychczas nie doczekały się omówienia w literaturze przedmiotu lub omówione zostały w sposób 
pobieżny bądź fragmentaryczny.
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i zadań. W znaczeniu organizacyjnym oznacza to sprawność działania jednostek, ze
społów i systemów składających się na pojęcie aparatu administracji publicznej. Do 
podstawowych kryteriów sprawności funkcjonowania administracji zaliczyć można 
skuteczność, szybkość oraz ekonomiczność. Cechy te są niezwykle istotne w praktycz
nym działaniu administracji, bowiem realizuje ona zadania ściśle związane z funkcjami 
państwa, jak również celami publicznymi3. Jednocześnie administracja, stanowiąc 
najbardziej wysuniętą ku społeczeństwu część aparatu państwa, powinna stale dosko
nalić sprawność swego działania, aby funkcjonować w atmosferze zaufania społeczne
go-

3 W. Dawidowicz, Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w administracji państwowej. 
Warszawa 1972, s. 54.

4 Wiązało się to ściśle z wprowadzeniem francuskiego systemu prawnego oraz zachowaniem 
w pewnym stopniu dotychczasowej administracji pruskiej (szerzej na ten temat: W. Rostocki, Z badań 
porównawczych nad ustrojem administracyjnym Księstwa Warszawskiego i Francji (cyt. dalej Z badań 
porównawczych), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XIII, 1961, z. 1; W. Sobociński, Historia ustroju 
i prawa Księstwa Warszawskiego, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 1964, R. 70, z. 1; 
M. Kallas, Konstytucja Księstwa Warszawskiego, jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku 
z normami szczególnymi i praktyką (cyt. dalej Konstytucja Księstwa Warszawskiego), Toruń 1970; 
J. Malec, Administracja terytorialna na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku. Wpływy obce 
a rodzima tradycja, UMSC, 1992, tenże, Des influences du modele Napoléonien sur l’organisation 
administrative de la Pologne dans la l-re moitié du XIX ème siècle [w:] Les influences du „modèle" 
napoléonien d'administration sur l'organisation administrative des autres pays, Cahier d’Histoire de 
[’Administration no 4, Sous la direction de Bernard Wunder - Institut International des Sciences 
Administratives, Bruxelles 1995).

5 W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, s. 127.
6 Zasady te wyrażał art. 83 i 84 Konstytucji (D.P.K.W., t. 1); M. Handelsman, Trzy konstytucje (1791, 

1807, 1815), Kraków 1905, s. 65. Zasady traktowania poszczególnych osób jako obywateli określał dekret 
z dnia 19.12.1807 r. - D.P.K.W., t. 1, s. 3-6.

7 Pojęcie biurokracji miało liczne synonimy o odcieniu pejoratywnym: francuskie paperasserie (co 
najmniej od XVII wieku) i fonkctionnarisme, niemieckie Vielschreiberei i Vielregiererei, polskie 
oflcializm i urzędomania. W latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku najpierw w Niemczech, 
a następnie winnych krajach upowszechniło się negatywne rozumienie biurokracji jako synonimu wad 
administracji i dysfunkcji organizacyjnej. H. Izdebski, Historia administracji a historia biurokracji, 

Różnorodność oraz duża złożoność zadań, jak również zarządzanie całym krajem 
stojące przed administracją Księstwa Warszawskiego, wymagały dysponowania dobrze 
przygotowanym pod względem teoretycznym i praktycznym zespołem pracowników4. 
W sytuacji braku wykwalifikowanych polskich kadr urzędniczych władze Księstwa 
zmuszone były w początkowym okresie swego istnienia do pozostawienia na niższych 
stanowiskach w administracji byłych urzędników pruskich, pod warunkiem lojalności 
i opanowania przynajmniej w stopniu dostatecznym języka polskiego. W związku 
z tym w urzędowaniu zezwalano początkowo, na przykład w Toruniu w 1808 roku, na 
równoległe stosowanie języka niemieckiego wobec osób tej narodowości nieznających 
języka polskiego5. Traktowano to jednak tylko jako chwilowe odstępstwo od konstytu
cyjnych zasad - polskości wszystkich aktów urzędowych oraz sprawowania urzędów 
tylko przez obywateli Księstwa6. Jednak zasadniczą wadą istniejącej administracji był 
zbyt rozbudowany aparat administracyjny złożony z urzędników, których w większości 
cechowała niesubordynacja, brak praktyki i fachowego przygotowania do wykonywa
nia funkcji publicznych. Można zatem powiedzieć, że wadą administracji Księstwa 
Warszawskiego była biurokracja w znaczeniu pejoratywnym7.
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Mimo realizacji w praktyce różnych przedsięwzięć związanych z tworzeniem za
wodowego i narodowego stanu urzędniczego8, stale dostrzegano potrzebę dalszej jego 
reorganizacji9 10. W dalszym ciągu w wielu kręgach występowała jednak niechęć i nieuf
ność do nowych urzędników. Charakterystyczny sposób myślenia konserwatystów 
ilustruje wypowiedź Fryderyka Skarbka, który pisał:

„Państwo i Prawa”, R. 30, 1975, z. 5, s. 63; J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli 
administracyjnej, Kraków 2000, s. 21.

8 Podwaliny pod przysposobienie rodzimych kadr urzędniczych położył dekret z 29 kwietnia 1808 r. 
„o utworzeniu komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na stanowiska urzędnicze w administracji" 
(D.P.K.W., t. 1, s. 70-76). Począwszy od dnia ogłoszenia dekretu, warunkiem powołania na urząd 
publiczny miał być nie tylko „uczciwy sposób myślenia, gorliwość w pełnieniu obowiązków, ale nadto 
prawdziwie gruntowna nauka odpowiadająca powołaniu oraz doświadczenie i wprawność do użytecznego 
sprawowania urzędów”. Dekret ten powoływał do życia dwustopniowy system komisji egzaminacyjnych: 
komisje funkcjonujące w każdym departamencie oraz hierarchicznie wyższą - Najwyższą Komisję 
Egzaminacyjną, jedną dla całego Księstwa. Najwyższa Komisja miała sprawdzać kwalifikacje kandydatów 
na wyższe urzędy w administracji szczegółowo wymienione w art. 9 dekretu, a mianowicie: na 
referendarzy, konsyliarzy ministerstw, sekretarzy generalnych w ministerstwach, prefektów, radców 
prefektur, sekretarzy generalnych prefektur, podprefektów, prezydentów Warszawy i innych miast 
departamentowych, na intendentów wyższych skarbowych i policyjnych, komisarzy generalnych 
w departamentach, a także nadleśniczych i budowniczych generalnych departamentowych. Departamen
towe komisje przeprowadzały egzaminy na niższe urzędy, przykładowo tylko wymienione w art. 7 dekretu, 
a więc: na burmistrza, prezydenta municypalnego, intendenta, komisarza policji, pisarza celnego, celnika, 
leśniczego, budowniczego miejskiego, sekretarza wydziałowego, kasjera oraz kontrolera. Artykuły 12 i 13 
zapowiadały wprowadzenie okresu przejściowego, po upływie którego powołanie na urząd lub powierzenie 
funkcji wymienionych w art. 7 i 8 dekretu uzależnione zostało od przedstawienia przez kandydata 
zaświadczenia o pozytywnym zdaniu egzaminu przed departamentową komisją egzaminacyjną. W tym 
wypadku zaostrzenie wymagań nastąpić miało po 1 września 1809 r., a po 1 września 1810 r. 
w odniesieniu do Najwyższej Komisji. Z kolei dekret z 22 maja 1811 r. powoływał do życia Szkołę Nauk 
Administracyjnych (D.P.K.W., t. 3, s. 323-327). Po upływie 6 lat od otwarcia tej szkoły, czyli od 1817 r., 
warunkiem dopuszczenia do egzaminu przed Najwyższą Komisją było przedstawienie zaświadczenia 
o odbytym w niej kursie, A. Winiarz, Organizacja i działalność..., s. 448-459; W. Rostocki, Korpus, s. 22; 
H. Eile, Pracownicy miejscy dawnej Warszawy, Warszawa 1939, s. 87—90; Historia państwa i prawa 
Polski, Od rozbiorów do uwłaszczenia (red. J. Bardacha) (cyt. dalej Historia państwa i prawa Polski), 
Warszawa 1981, t. 3, s. 99-100; B. Leśnodorski, Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1963, s. 17; J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administra
cyjnej, s. 94.

9 Minister spraw wewnętrznych J. Łuszczewski stwierdził: „zastanawiając uwagę na krótkość 
upłynionego czasu i na liczne przeszkody, które z zaprowadzenia nowych form a niewprawności 
urzędników pochodzą, raczej dziwić się należy, iż więcej nad te, które się spostrzec dają, nie znajdujemy 
w(...) administracji niedokładności”, W. Rostocki, Korpus, s. 45; H. Eile, Dzieje administracji w wojsku 
Księstwa Warszawskiego, Książę Józef jako administrator, 'fJaisz.wwa 1928, s. 25.

10 F. Skarbek, Dzieje Księstwa Warszawskiego, Poznań 1860, t. 1, s. 138, 146; W. Rostocki, Korpus, s. 41.

„Otrzymali prawa polityczne ludzie, których ani stan, ani majątek, lecz osobiste zalety i zasługi 
do używania tego prawa zdolnymi uczyniły (...) Ustała potrzeba klienteli, która była sposobem 
utrzymania się tylu ludzi za rządu pruskiego, gościnna opieka panów stała się niepotrzebna dla 
wszystkich zdolnych broń nosić lub jakiekolwiek publiczne wykonywać usługi. Służba wojskowa 
i cywilna otworzyła zawód zasługi, majątków i znaczenia przystępny dla wszystkich, a tym sa
mym i dla tych, których nie rzeczywista wartość i zasługi, lecz zręczność w korzystaniu z oko
liczności i przewrotności do zamożności i znaczenia doprowadzić mogły.(...) Utworzyła się zgub
na dla naszego kraju masa ludzi, gotowych nieść wszędzie usługi, gdzie zapłatę i wywyższenie 
zapewnione sobie miała, która coraz bardziej się wywyższając, utworzyła - homines novi - dzieci 
okoliczności, ludzi bez poprzedników” .
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Kwalifikacje zawodowe, wiedza ogólna, cechy osobiste i wewnętrzne przymioty 
miały się odtąd stać podstawowymi elementami wpływającymi na dobór, awansowanie 
oraz ocenę kadr urzędniczych. Niezależnie od tego starano się także wprowadzić pew
ne zmiany dotyczące funkcjonowania urzędów administracyjnych, zmierzające do 
optymalizacji liczby personelu, jak również wyeliminowania zawiłości postępowania, 
sporów kompetencyjnych i dublowania czynności. Wskazywano też na potrzebę okre
ślenia ogólnych warunków, jakie rnusiał spełniać kandydat ubiegający się o posadę 
w urzędzie. Formułowano więc wymagania dotyczące odpowiedniego wieku, poziomu 
wykształcenia i przygotowania zawodowego.

Przy tej okazji starano się także podnieść poziom społecznego zaufania obywateli 
do pracowników administracji publicznej, które wynikałoby w szczególności z zaufa
nia do kwalifikacji zawodowych i moralnych urzędników, będącego wykładnikiem 
społecznej aprobaty administracji. Dalszą zaletą przeprowadzenia takich reform było 
zwiększenie akceptacji społeczeństwa co do stopnia zaspokajania potrzeb i aspiracji 
społecznych w sferze, za którą odpowiadała administracja.

Wiele uwagi w publicystyce polityczno-ustrojowej zajmowały rozważania poświę
cone zapewnieniu administracji kadr o wysokim poziomie kwalifikacji merytorycz
nych, obejmujących zarówno stosunkowo szeroką wiedzę ogólną, jak również wiado
mości specjalistyczne. Różnorodność urzędów, a także zajmowanych stanowisk oraz 
podejmowane w tym zakresie czynności wymagały dysponowania zróżnicowaną wie
dzą.

W 1807 roku światło dzienne ujrzał Projekt do prawa o urzędnikach publicznych 
autorstwa Franciszka Maksymiliana Paszkowskiego11. Zdaniem autora urzędnicy po
winni posiadać odpowiedni zasób wiadomości fachowych, aby móc rozwiązywać trud
ne i skomplikowane sprawy. Natomiast dzięki odpowiedniemu poziomowi kontaktów 
ze społeczeństwem byliby postrzegani nie tylko jako przedstawiciele władz państwo
wych, ale nadto ich działania spotykałyby się ze społeczną akceptacją. Pozwalałoby im 
to pełnić swoje obowiązki dla dobra społeczeństwa, sprzyjając „poprawie obyczajów 
i powiększaniu oświecenia w narodzie”. Realizacja tego założenia wymagała jednak 
zatrudniania w służbie publicznej odpowiednio do tego przygotowanego personelu. 
Również awans w hierarchii urzędniczej uzależniony został od stałego podnoszenia 
kwalifikacji, w wyniku tego przydatność takich urzędników miała ciągle wzrastać12.

11 BKr PAN, rkps 2659 (projekt opatrzony jest datą wrzesień 1807 r.); B. Leśnodorski, Z dziejów 
administracji polskiej. Przełom XV1I1 i XIX wieku, Gospodarka i Administracja terenowa, 1967, nr 2, s. 9.

12 Ibidem.
13 W. Turski, Wyjątek z kodeksu administracyjnego, który pan Fleurigeon szef biura ministra spraw 

wewnętrznych wydal w Paryżu r. 1806 przekładania Wincentego Turskiego, Kraków 1810. Autor 
nawiązuje do CODE ADMINISTRATIF ou Recueil par ordre alphabétique des matières, de toutes les Lois 
nouvelles et anciennes, relatives aux fonctions administratives et de police, des Préfets, Sous-Préfets, 
Maires et Adjoints, Commissaires de police, et aux attributions des conseils de Préfecture, de 
Département, d'Arrondissement Communal et de Municipalité, JUSQU'AU 1" JANVIER 1806 AVEC Les 
instructions et décisions des Autorités supérieures, et la solution des principales difficultés, ou des doutes, 
relatifs à l'exécution des Lois ou des Actes du Gouvernement. Par M. FLEURIGEON Chef du Bureau au 
Ministère de l'intérieur. Kodeks administracyjny autorstwa Fleurigeona, wydany w Paryżu w 1806 r., liczy 
918 stron w 2 tomach. Pod ogólnym podtytułem Kodeks policji (Code de la police), książka jest zbiorem 

Doniosłość tej kwestii rozumiał także Wincenty Turski, który swoje stanowisko 
w tej sprawie wyraził w Wyjątku z kodeksu administracyjnego...13 W Poprzedniczej 
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odezwie zamieszczonej na wstępie tej publikacji, apelował do „najwyższego admini
stratora”, aby na urzędników państwowych wybierać tylko kandydatów legitymujących 
się odpowiednim wykształceniem, ściśle związanym, z zadaniami, jakie mieli wyko
nywać w administracji. Autor krytycznie oceniał mentalność ówczesnych urzędników, 
jak również kandydatów na urzędników, którzy, gdy tylko „zachwycą nieco wiadomo
ści, bądź tyczących się skarbu, polityki lub wojskowości, mniemają się być zdolnymi 
do administracyjnych urzędów”14. Do zarządzania krajem nie wystarczała jednak tylko 
powierzchowna wiedza lub subiektywne przekonanie o własnych predyspozycjach. 
Autor stwierdził, że „wielu nawet bez oczekiwania na swoją nominację mniema się już 
być wybornymi urzędnikami”15. Aby uświadomić czytelnikom, jak trudną sprawą jest 
zarządzanie krajem oraz posiadanie stosownej wiedzy, odwołał się do mitologii grec
kiej i znanego mitu o Tezeuszu i nici Ariadny: „o bezrozumni! Chcą wejść w labirynt; 
a nie tylko że onego nie są im znane zakręty, lecz nie mają nawet nici do wyjścia 
stamtąd”. Pisał również , jestże zadość wiedzieć, że dwa a dwa to cztery, ażeby dobrym 
być podskarbim (...) Nie ... trudniej jest jak mniemamy, znaleźć administratora. Do
rywcze wiadomości, cnoty pospolite nie zdołają w administracji stać się pożytecznemi 
szczęściu rządzonych, pomyślności i sławie wielkiego państwa”. W. Turski dostrzegał 
zatem konieczność stworzenia profesjonalnych kadr urzędniczych.

starych i nowych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących we Francji na dzień 1 stycznia 1806 roku. Kodeks 
dzieli się na dwie części. Część pierwsza, stanowiąca swego rodzaju wprowadzenie, nosi tytuł Wyższe 
■władze odpowiedzialne za policję (Autorités supérieures chargées de la police) i określa główne zasady 
funkcjonowania państwa i policji. Przedstawia zakres kompetencji Ministerstwa Policji Głównej 
(Ministère de la police générale) oraz omawia podział administracyjny kraju - okręgi (arrondissements) 
i departamenty (départements). Szczegółowo opisuje również zakres kompetencji urzędników 
bezpośrednio realizujących prawo policyjne - wyróżnia tu policję administracyjną (police administrative) 
i sądową (police judiciare) wraz z przypisanymi im funkcjonariuszami - prefektami, komisarzami policji, 
merami itp. Część druga jest alfabetycznym zbiorem aktów prawnych obowiązujących we Francji na dzień 
1 stycznia 1806 roku. Zbiór ten jest bardzo obszerny, obejmuje bowiem akty prawne regulujące niemal 
każdą dziedzinę aktywności człowieka w społeczeństwie.

14 Znany pamiętnikarz, późniejszy minister skarbu w czasach powstania listopadowego Leon 
Dembowski, wyraził się także w podobny sposób: „Z epoki Sejmu Czteroletniego lub insurekcji 
kościuszkowskiej siaką taką praktykę wyniósłszy dla pomocników swoich stali się formalnymi 
profesorami. Bieglejsi z nich i do pióra sposobni poczęli drukiem ogłaszać utwory publicystyczne”, 
L. Dembowski, Moje wspomnienia, Petersburg 1932, t. 1, s. 328; W. Rostocki, Rodowód i pozycja 
społeczna, s. 119, 120.

15 W podobny sposób wypowiedział się poseł J. Godlewski, który stwierdził, że w urzędach 
zatrudniono wówczas „wszystkich prawie pisać z ujmą subiektów innym pożyteczniejszym dla kraju 
przedmiotom, dla których już ludzi nie stało”, J. Godlewski, Głosy posła maryiampolskiego na sejmie roku 
1811 w Warszawie miane (cyt. dalej Głosy posła), Warszawa 1814, s. 71.

Konieczność legitymowania się przez urzędników wysokimi kwalifikacjami wyni
kała również z tego, że „ze wszystkich wydziałów organizacji politycznej, administra
cja cywilna jest wydziałem, którego rozległość najdalej sięga i najwięcej w sobie roz
maitości zawiera”. Rzeczywiście, zadania organów administracji były bardzo różno
rodne, więc nie sposób sobie wyobrazić, aby urzędnicy zajmujący się ich wykonywa
niem nie posiadali odpowiednich kwalifikacji. „Rządca” - tak autor określa urzędnika 
- powinien cały czas się dokształcać, zwłaszcza w okresie dużych przemian określa
nych przez niego „rewolucją”. Taka sytuacja zachodziła w Księstwie Warszawskim, 
stąd też urzędnicy powinni być gotowi do ciągłego podnoszenia swych umiejętności 
zawodowych. Zaniechanie takiej nauki mogłoby doprowadzić do tego, że w okresie 
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nieustannych przemian społeczno-gospodarczych, ciągłych zmian przepisów prawa, 
wydawane decyzje byłyby nielegalne i nieadekwatne do rzeczywistości, skutkiem cze
go mogłyby narazić zarówno państwo, poszczególne jednostki, jak i całe społeczeń
stwo na straty.

Na potrzebę posiadania kwalifikacji niezbędnych przy wykonywaniu służby publicz
nej wskazywał także Hugo Kołłątaj. W Postrzeżeniach nad ustawą Konstytucyjną Księ
stwa Warszawskiego'6 zwrócił uwagę na zalety wynikające z zatrudnienia dobrze wy
kwalifikowanych urzędników. W zreformowanej Radzie Stanu przewidywał wprowadze
nie dekoncentracji wewnętrznej16 17 oraz zatrudnianie w Radzie wyłącznie kandydatów 
posiadających wiedzę specjalistyczną zależną od charakteru zajmowanego stanowiska 
i profilu komórki organizacyjnej, w której mieli być zatrudnieni. Było to ściśle związane 
z intencją autora, który opowiadał się za przekształceniem Rady Stanu jedynie w organ 
opiniodawczy, posiadający odpowiednio wykwalifikowaną kadrę urzędniczą.

16 BKr.PAN, rkps. 179 (cyt. dalej Postrzeżenia). Projekt ma postać komentarza do poszczególnych 
artykułów konstytucji z wnioskami de lege ferenda. Intencją autora było przygotowanie propozycji zmian 
w konstytucji, które mogłyby posłużyć królowi jako podstawa do wydania odpowiednich aktów prawnych 
wprowadzających zmiany mające na celu usprawnienie administracji przez logiczny i wyraźny podział 
kompetencji, F. Skarbek, Dzieje Księstwa Warszawskiego, t. II, s. 161-162; M. Kallas, Konstytucja 
Księstwa Warszawskiego, s. 49; T. Mencel, Feliks Łubieński, minister sprawiedliwości Księstwa 
Warszawskiego (1758-1848), Warszawa 1952, s. 117-118; W. Tokarz, Ostatnie lata Hugona Kołłątaja 
(1794-1812), Kraków 1905, s. 82, 86 i n.

17 Według H. Kołłątaja, Rada Stanu - odmiennie niż przewidywała to konstytucja - nie powinna się 
składać z ministrów, lecz z osobnych „rządców”. Skład Rady Stanu powinien być uzależniony od realnych 
potrzeb, tj. „ile będzie szczególnych przedmiotów w każdym ministerium”. Z uwagi na trudności 
finansowe, z jakimi borykało się Księstwo, minimalna ilość rządców, którzy - jego zdaniem - powinni 
wchodzić w skład Rady Stanu, to 21 osób. Taka liczebność Rady umożliwiłaby jej wywiązanie się 
z konstytucyjnych obowiązków oraz zapewniłaby jej sprawne funkcjonowanie. Według H. Kołłątaja, Rada 
Stanu powinna się dzielić na 5 sekcji: 1. sekcja ministerstwa religii (w sekcji tej miało być 3 rządców - 
rządca wyznań i obrzędów; rządca oświecenia; rządca pomocy i ratunku); 2. sekcja ministerstwa interesów 
wewnętrznych (w sekcji tej miało być 9 rządców - rządca administracji departamentowej; rządca 
administracji miast; rządca administracji dóbr narodowych; rządca policji krajowej; rządca górnictwa; 
rządca rolnictwa; rządca handlu; rządca ds. kanałów, dróg i mostów; rządca ds. poczty); 3. sekcja 
ministerstwa skarbu (w sekcji tej miało być 3 rządców - rządca ds. podatków stałych; rządca ds. podatków 
ubocznych; rządca ds. ceł); 4. sekcja ministerstwa wojny (w sekcji tej miało być 3 rządców - rządca ds. 
żywności; rządca ds. fabryk, które są potrzebne dla uzbrojenia; rządca ds. dyscypliny wojska); 5. sekcja 
„do przedmiotów sprawiedliwości” (w tej sekcji miało być 3 rządców - rządca praw cywilnych; rządca 
praw kryminalnych; rządca praw górniczych i handlowych). Członkowie Rady Stanu powinni jednocześnie 
pełnić funkcję referendarzy, bez konieczności powoływania dodatkowych osób na to stanowisko, 
H. Kołłątaj, Postrzeżenia, s. 81-83; M. Kallas, Zapomniany projekt konstytucji polskiej z 1814 r.,s. 111.

18 H. Kołłątaj, Postrzeżenia, s. 85.

Wysokie kwalifikacje powinni także posiadać członkowie poszczególnych resor
tów. Zdaniem autora, „od wyboru zdatnych do ministerium ludzi wszystko zależy”. 
Ostrzegając przed konsekwencjami zbagatelizowania tej rady, stwierdził, iż Jeżeli 
w tym się uchybi, najlepsze przepisy na nic się nie zdadzą i machina rządu albo się nie 
poruszy, albo źle poruszona prędko się zepsuje i stanie”18. A zatem pracownicy po
szczególnych ministerstw, jak również sami ministrowie powinni posiadać odpowied
nią wiedzę pozwalającą im na sprawne zarządzanie krajem. Chociaż wyższe stanowi
ska w administracji miały głównie charakter polityczny, to jednak w przypadku jedno
osobowego zarządu i centralizacji całej administracji również tacy urzędnicy powinni 
posiadać wiadomości specjalne, ściśle związane z kierowanym przez nich resortem. 
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Poza tym sytuacja polityczna, w jakiej znajdowało się Księstwo, przemawiała za tym, 
aby do służby cywilnej przyjmować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje za
wodowe. Potrzebni więc byli „zdatni urzędnicy”, którzy pracując w administracji obar
czonej pewnymi mankamentami, mogliby podnosić poziom sprawności jej działania.

Kolejnym autorem, który wypowiedział się przeciwko dyletantyzmowi przy obsa
dzaniu stanowisk w administracji, był Franciszek Ksawery Szaniawski. W wykładzie 
publicznym pt. „O urzędnikach”19, wygłoszonym podczas uroczystości otwarcia dru
giego roku warszawskiej Szkoły Prawa, nakreślił wzór dobrego urzędnika nowego 
państwa XIX wieku, na bazie krytyki zbyt rozbudowanej struktury administracyjnej, 
jak również niskich kwalifikacji urzędników.

19 F.K. Szaniawski, O urzędnikach, Warszawa 1810; B. Leśnodorski, Studia z dziejów Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 17, 18; J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli 
administracyjnej, s. 95.

F.K. Szaniawski z dużym naciskiem podkreślał, że dobrym urzędnikiem może być 
tylko ten, kto odznacza się wysokim poziomem ogólnego przygotowania do wykony
wania służby publicznej. Podobnie jak H. Kołłątaj uważał on, że kandydaci na urzęd
ników powinni posiadać odpowiednią wiedzę natury ogólnej, jak również wiadomości 
specjalne związane bezpośrednio z przedmiotem działalności danego urzędnika. Dzięki 
takiej wiedzy urzędnik byłby w stanie podejmować trafne decyzje, które spotykałyby 
się ze społeczną akceptacją, a co za tym idzie, byłyby dobrowolnie realizowane, nie 
mówiąc już o tym, że nie wyrządzałyby szkody ani jednostce, ani całemu społeczeń
stwu.

Urzędnicy musieli mieć ciągle na uwadze to, iż ich działalność powinna zmierzać 
do „utrzymania i pomnażania dobra publicznego”, a więc winni wykonywać swe obo
wiązki dla dobra społeczeństwa, wykazując w tym zakresie „ojcowską troskę”. Po
nadto dbanie o dobro publiczne powinni traktować jako swój „najświętszy obowią
zek”. Wykazując „ojcowską troskę” w stosunku do osób, nad którymi powierzono im 
władzę, a także traktując dbanie o dobro publiczne jako najświętszy obowiązek, po
winni w razie powstania konfliktu interesów dobro publiczne stawiać na pierwszym 
miejscu.

Powinni również dokładać starań, aby przewidzieć, jakie konsekwencje może wy
wołać wydana przez nich decyzja. Aby jednak charakteryzować się taką daleko- 
wzrocznością, urzędnik powinien być odpowiednio wykształcony i posiadać odpo
wiedni zasób wiadomości. Można zatem stwierdzić, iż, zdaniem autora, rękojmią sku
tecznego i sprawnego zarządzania krajem są wysokie kwalifikacje urzędników. 
W związku z takim wnioskiem nie powinien dziwić fakt, że wykład takiej treści 
F.K. Szaniawski wygłosił na uroczystości otwarcia nowego roku akademickiego 
Szkoły Prawa w Warszawie. Autor bowiem wiązał duże nadzieje z tą szkołą oraz jej 
rolą w edukacji przyszłych funkcjonariuszy służby publicznej. Szkoła ta w jego zamy
śle miała być „kuźnią” profesjonalnie przygotowanych kandydatów na urzędników 
administracyjnych. Autor był więc świadomy tego, że szeroki zakres zadań administra
cji publicznej wyklucza możliwość powierzania ich realizacji przypadkowo wybranym 
urzędnikom. Dlatego też zalecał, aby władze, które powołują urzędników, kierowały 
się przy ich wyborze przede wszystkim cenzusem wykształcenia.
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F.K. Szaniawski opowiadał się również za tym, aby urzędników rekrutować spośród 
absolwentów studiów prawniczych. Wynikało to zapewne z przeświadczenia, że przygo
towanie prawnicze pozwoli urzędnikom skuteczniej realizować zasadę praworządności 
w życiu publicznym oraz ograniczyć dowolność w sprawowaniu władzy. Umożliwi także 
oparcie stosunków publicznych na prawie. Dalszą konsekwencją płynącą z tego byłoby 
także zobowiązanie urzędników do działania w granicach obowiązujących przepisów 
prawa. Okoliczność ta nabierała szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście tego, iż 
autor zachęcał wszystkich obywateli do poznawania prawa, dzięki czemu nie byliby rzą
dzeni ślepo, a z drugiej strony mogliby kontrolować poczynania władzy państwowej. 
Zalecenie autora, aby urzędnicy działali w granicach prawa, pozwala uznać F.K. Sza
niawskiego za rzecznika „zasady praworządności”. Można zaryzykować tezę, że był on 
polskim prekursorem pewnych założeń „państwa prawnego”20.

20 Związanie władzy prawem było jednak niedostateczne wobec niewystarczającego rozbudowania 
w Księstwie Warszawskim dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz nieuporządkowania 
przepisów, głównie zaborczych lub dawnych polskich. Brakowało także ogólnych przepisów 
o postępowaniu administracyjnym, Historia państwa i prawa Polski, t. 3, s. 100.

21 A. Ajnenkiel, Science administrative et droit administratif dans les grandes écoles polonaises 
1795-1830/31 (cyt. dalej Science administrative) [w:] Wissenchaft ung Recht der l'ervaltung seit dem 
Ancien Regime, wyd. Heyen E.V., lus Commune-Sonderhefte, Bd.21, Frankfurt a.M. 1984, s. 239.

22 M. Handelsman, Projekt zmian konstytucji Księstwa Warszawskiego (1812), „Gazeta Sądowa 
Warszawska”, nr 36 i 37, 1912, s. 558; T. Mencel, Feliks Łubieński..., s. 192; B. Leśnodorski, Z dziejów 
administracji polskiej, s. 9.

22 T. Mencel, Feliks Łubieński..., s. 192.
21 Ibidem; A. Abramski, J. Konieczny, Justyciariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony 

porządku w Polsce, Katowice 1987, s. 122; M. Handelsman, Projekt zmian konstytucji Księstwa 
Warszawskiego, s. 544, 558; B. Leśnodorski, Z dziejów administracji polskiej, s. 9.

W pełni podzielam twierdzenie A. Ajnenkiela, że F.K. Szaniawski w swoim sposo
bie opracowania tematu oddalił się dość wyraźnie od nauki policji, jak i od francuskich 
nauk administracyjnych epoki napoleońskiej, badając zdolności urzędnika przede 
wszystkim według kategorii techniki skutecznego działania21.

Również minister sprawiedliwości F. Łubieński widział potrzebę stworzenia zawo
dowej kadry urzędniczej22. Dążył do zbudowania „królestwa rządnego i mocnego”, 
gdyż tylko taka władza byłaby w stanie kierować narodem polskim, który z gruntu nie 
był zły, a wymagał jedynie odpowiedniego kierownictwa. F. Łubieński pisał: „nie jest 
bynajmniej trudny do prowadzenia i dla pokierowania nim zgodnie z życzeniami rządu, 
nie trzeba niczego więcej jak oświeconych i gorliwych urzędników, którzy byliby nad
zorowani, karani lub nagradzani przez suwerena. Źródło zła nie tkwi więc w narodzie, 
ale w braku urzędników”23.

Opowiadał się również za wprowadzeniem konstytucyjnej normy, iż urzędnikami, 
posłami, sędziami mogą być tylko ludzie posiadający odpowiednie kwalifikacje zawo
dowe, stwierdzone pozytywną oceną z egzaminu, „gdyż tylko wykształceni urzędnicy 
mogą zapewnić krajowi należyte funkcjonowanie sądownictwa i administracji”. Zwra
cał uwagę na to, że „dawną i zakorzenioną wadą jest naszych współziomków, do zgu
by ich prowadzącą, zbyt pochlebne o sobie mniemanie, iż wszyscy do wszystkiego są 
zdatni, że wszyscy do wszystkiego mają prawo. Trzeba z tego gruntownie współziom
ków naszych dla własnego dobra uleczyć, trzeba do urzędowania niektóre zalety przy
wiązać, wtedy i lepiej sprawowane będą i bardziej szanowane”24.
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Jednocześnie sprzeciwiał się tworzeniu listy kandydatów na urzędników, gdyż 
obejmowanie stanowisk w administracji powinno następować na zasadzie awansu 
i przechodzenia na coraz wyższe urzędy25.

25 Uważał on, że „niech się wszyscy uczą, niech przechodzą przez niższe stopnie do wyższych, nie 
talenta będą szacowane, nie nepotyzmy, a wybory pewne na urzędników godnych zaufania królewskiego”. 
Sądził również, że nikt nie może być obranym posłem lub deputowanym, kto wcześniej nie odbędzie 
funkcji sędziego pokoju, radcy departamentowego, powiatowego czy municypalnego. Dzięki temu urzędy 
nawet niższe będą przez nich szanowane, bo będę musieli przez nie sami przejść. Poza tym stwierdził: 
„Niechaj za to urzędy administracyjne i sądownicze zostaną ludziom biegłym tzw. magistrals de metier, 
gdyż jeżeli rolnicy, kupcy, etc. zechcą być na urzędach ciągłych, rolnictwo, handel etc. upadną, a urzędy 
przecież będą najgorzej sprawowane”, T. Mencel, Feliks Lubieński..., s. 192.

26 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (cyt. dalej BKr. PAN ), rkps 143, s. 68-74.
27 Cyt. za R. Dutkowa, Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego. Szkoła Główna 

Krakowska w latach 1809-1814, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 99.
28 W 1809 r. w dalszym ciągu nie były obsadzone katedry ekonomii politycznej i statystyki, ibidem.

Propozycja F. Łubieńskiego była ze wszech miar uzasadniona. Jednak w owym 
czasie była już realizowana, stąd też można powiedzieć, że w dalszym ciągu popierał 
on działające komisje egzaminacyjne i widział w ich funkcjonowaniu dobry środek do 
formowania wykwalifikowanej służby administracyjnej.

W myśli administracyjnej Księstwa Warszawskiego pojawiły się także propozycje 
dotyczące charakteru i zakresu przygotowania do pracy w administracji. Projekt do 
zmiany władz administracyjnych w powiatach i departamentach, opracowany prawdo
podobnie pomiędzy 1810, a 1812 rokiem, uzależniał przyjęcie do służby publicznej od 
ukończenia „zupełnego biegu nauki”26. Z treści projektu trudno wywnioskować, co 
miał on obejmować. Biorąc jednak pod uwagę czas jego powstania, można zaryzyko
wać tezę, iż autorzy tego projektu oczekiwali od kandydata na urzędnika ukończenia 
co najmniej szkoły departamentowej i uzyskania testimonium maturitatis, a być może 
od wyższych urzędników nawet ukończenia nauki w Szkole Prawa i Administracji 
w Warszawie. Ponadto przy ocenie konkretnej kandydatury należało wziąć pod uwagę 
dotychczasowy przebieg służby takiej osoby z uwzględnieniem otrzymanych nagan, 
upomnień, zawieszenia w pełnieniu obowiązków czy też pozbawienia piastowanego 
urzędu. W przypadku kandydata, przebieg służby którego naznaczony byłby tego typu 
faktami, istniałyby uzasadnione wątpliwości co do jego przydatności do dalszej służby 
publicznej lub jego awansu w hierarchii urzędniczej.

W czasie wojny 1812 roku Stanisław Kostka Potocki wysunął ambitny program dla 
kandydatów do wyższych urzędów administracyjnych. Mieli oni być obowiązani do 
„uczęszczania na lekcje ekonomii politycznej, statystyki, która ma być łączona z nauką 
geografii i historii, matematyki aplikowanej do sztuk i budownictwa, nauki prawa 
i urządzeń w kraju obowiązujących, szczególniej kodeksu cywilnego, handlowego 
i kryminalnego, chemii aplikowanej i innych nauk naturalnych, policji lekarskiej. Ina
czej bez znajomości tych nauk, które podług planu znajdują się po rozmaitych wy
działach Szkoły Głównej, nie będą przypuszczeni do najwyższego egzaminu”27. Plan 
ten nigdy nie został zrealizowany, głównie z tego powodu, że w dalszym ciągu jeszcze 
nie wszystkie katedry w Szkole Głównej miały swych wykładowców28.

Na uwagę zasługuje także interesujące i prawie nieznane Wewnętrzne Urządzenie 
Szkoły Głównej Krakowskiej z 5 sierpnia 1814 r., które świadczy o przywiązywaniu 
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dużej wagi do odpowiedniego przygotowania kandydatów na urzędników administra
cyjnych29.

29 Zaledwie latem 1811 r. został ustalony nowy układ katedr i nastąpiła ich ostateczna obsada, a już 
zaczęły się prace nad reorganizacją Szkoły Głównej Krakowskiej. Inicjatywa wyszła z Warszawy, od Izby 
Edukacyjnej, która z początkiem 1812 r. wydała reskrypt: O potrzebie zrobienia układu i rządu 
■wewnętrznego i zewnętrznego Szkoły Głównej. Prace nad nową organizacją Szkoły trwały jednak dość 
długo, co wynikało z niechęci władz uczelni do wszelkich zarządzeń Dyrekcji Edukacji Narodowej. Mimo 
oporu władz uczelni, Dyrekcja narzuciła szkole Wewnętrzne Urządzenie Szkoły Głównej Krakowskiej, 
zatwierdzone 26 sierpnia 1814 r. Oryginał znajduje się w Archiwum UJ, akta SI—120, rkps. 402 (cyt. dalej 
Wewnętrzne urządzenie), M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 1964, s. 147-151.

30 Warunkiem przyjęcia do Szkoły Głównej było ukończenie szkoły departamentowej lub szkoły 
o równorzędnym poziomie oraz przedłożenie władzom uczelni testimonium maturitatis i metryki 
urodzenia. Kandydaci, którzy nie posiadali matury, musieli przystąpić do egzaminu wstępnego 
przeprowadzanego przez profesorów szkoły w obecności dziekana. Nauka w Szkole Głównej była płatna, 
roczną opłatę uiszczano z góry w wysokości 108 zip. Podobnie jak w Warszawie istniała możliwość 
podjęcia nauki bezpłatnie. W takim przypadku kandydat rnusiał przedłożyć zaświadczenie ubóstwa. 
Oryginalnie określono w Wewnętrznym Urządzeniu długość roku akademickiego. Paragraf 7 stwierdzał: 
„Kurs nauki zaczyna się w poniedziałek tego tygodnia, w którym przypada dzień 8 października, a kończy 
się w sobotę przed 1 sierpnia”. Pod koniec roku odbywały się egzaminy przeprowadzane przez 
wykładowców w obecności dziekana. Każdy student mógł otrzymać jedną z trzech ocen: określaną jako 
„stopień jego postępku”: mierną, dostateczną, wielkiego pożytku. Normalny tok studiów trwał trzy lata. 
Jednakże po ukończeniu pierwszego roku student, który z różnych względów nie kontynuował nauki, mógł 
otrzymać patent licencjata administracji. Taki stopień dawał możliwość podjęcia pracy w charakterze 
subalterna (urzędnika) wurzędach administracyjnych; Wewnętrzne Urządzenie, §131-139, 159.

31 R. Dutkowa, Uniwersytet Jagielloński w czasach..., s. 98.
32 J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, s. 94-95.

Rozbudowany system biurokratyczny Księstwa wymagał przygotowania dużej gru
py prawników kształconych szczególnie dla administracji. Z tych powodów Dyrekcja 
Edukacji zadecydowała w Wewnętrznym Urządzeniu, ażeby i w Krakowie uniwersytet 
kształcił prawników dla administracji. Czynny udział w pracach nad reformą Szkoły 
Głównej brał S. Staszic. Jego zabiegom przypisuje się włączenie do nauk administra
cyjnych rolnictwa, leśnictwa i historii przemysłu. Wewnętrzne Urządzenie przewidy
wało w Szkole Głównej pięć wydziałów, a między nimi Wydział Prawa i Adminis
tracji30. Dotychczasowy Wydział Prawa po raz pierwszy w swych dziejach nazwany 
został Wydziałem Prawa i Administracji. Według paragrafu 9 Wewnętrznego Urządze
nia wydział ten miał obejmować następujące nauki uznawane za administracyjne: na
ukę policji, statystykę Europy i krajową, ekonomię polityczną, naukę finansów 
w szczególności, rolnictwo, leśnictwo, historię przemysłu31. Celem tych zmian było 
dostosowanie programu nauczania w Szkole Głównej Krakowskiej do programu obo
wiązującego w Warszawskiej Szkole Prawa i Administracji32. Oczekiwano więc od 
urzędników znajomości zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych, a także 
wiedzy specjalistycznej, która mogłaby się przydać podczas wykonywania służby pu
blicznej. Wyraźne odróżnienie nauk czysto prawniczych od administracyjnych widocz
ne jest w dalszych przepisach Wewnętrznego Urządzenia. Jakkolwiek bowiem istniał 
jeden wspólny wydział prawa i administracji, to jednak przy egzaminach i patentach na 
magistra należało „wyraźnie wymienić, nie tylko oddział tegoż wydziału, któremu się 
kandydat szczególnie poświęcił, to jest czy prawniczemu właściwie czy administracyj
nemu, ale nadto szczególnie tych oddziałów przedmioty, w których największą bie
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głość okazał. Tym sposobem patent będzie pewną wskazówką, do których z licznych 
gałęzi tak prawnictwa, jak i administracji nowy magister będzie najużyteczniejszym po 
ugruntowaniu się w praktyce urzędnikiem”. Podczas egzaminu końcowego student 
pragnący pracować w administracji rnusiał się wykazać znajomością ekonomii poli
tycznej, statystyki, nauki finansów, policji, handlu, historii przemysłu, leśnictwa, rol
nictwa oraz technologii. Wymagano także znajomości konstytucji Księstwa, Kodeksu 
Napoleona oraz przedmiotów prawniczych, ale tylko w zakresie niezbędnym dla pra
cownika administracji33. A zatem urzędnik administracyjny miał mieć rozległą wiedzę 
we wszystkich przedmiotach, które leżały w kręgu zainteresować administracji. Z kolei 
uzyskanie stopnia doktora predestynowało do podjęcia pracy w „wyższych instancjach 
sprawiedliwości, w urzędach zajmujących się przychodami i skarbem publicznym, 
dobrami narodowymi, lasami, handlem, przemysłem i zawiadujących policją”3“1.

33 Wewnętrzne Urządzenie, §175.
34 Warunkiem uzyskania patentu doktora było kontynuowanie nauki przez kolejne trzy lata oraz 

wykazanie się biegłą znajomością przedmiotów obu oddziałów: prawniczego i administracji. Wewnętrzne 
Urządzenie, §191, 192. Nowa reforma także nie spotkała się z przychylnym przyjęciem Szkoły Głównej. 
Nadal Wydział Prawa bronił pełnej autonomii uczelni i uniezależnienia jej od władz centralnych Księstwa. 
Szczególnie niechętnie odnosił się Wydział do nauczania rolnictwa i leśnictwa, M. Patkaniowski, Dzieje 
Wydziału Prawa..., s. 148.

35 Do końca roku akademickiego 1814/1815 pozostały te same, co dotąd katedry, a przedmioty 
administracyjne nie zostały wprowadzone. Jedynie przez kilka miesięcy od 1 kwietnia 1815 r. do wakacji 
naukę policji wykładał M. Torosiewicz, doktor wszech praw i patron przy Trybunale Kryminalnym, 
M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa..., s. 150.

36 BKr. PAN, rkps 143, s. 71.
37 Deputacja powołana została dekretem z dn. 20.06.1810 r. (M. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, 

Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej. Warszawa 1964, t. 2, 
s. 164 ). Oryginał Raportu Deputacji znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (cyt. 
dalej AGAD), Archiwum Publiczne Potockich, sygn, akt 108, BKr. PAN, rkps 139; Historia państwa 
i prawa Polski, s. 100; M. Kai las, Projekt reform ustrojowych w Księstwie Warszawskim (1810-1811), 
s. 77 i n.; W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, s. 150; B. Leśnodorski, 

Niestety Wewnętrzne Urządzenie przyszło zbyt późno i jego postanowienia odno
szące się do Wydziału Prawa i Administracji nie zostały zrealizowane35. Można wysu
nąć tezę, że gdyby się udało zreformować nauczanie administracji zgodnie z tym pro
jektem, wówczas mogłoby się to przyczynić się do stworzenia solidnych podstaw dla 
wykształcenia odpowiedniej kadry urzędniczej w Galicji Zachodniej.

Proponowano także stworzenie możliwości zdobywania doświadczenia i praktycz
nych umiejętności administrowania. F.M. Paszkowski opowiadał się za wprowadze
niem służby przygotowawczej, w trakcie której urzędnik pełniłby swoje obowiązki, 
pobierając jedynie połowę normalnego wynagrodzenia. Pozytywne zakończenie tej 
praktyki stwarzało możliwość zatrudnienia takiej osoby za pełnym wynagrodzeniem.

We wspomnianym już Projekcie do zmiany władz administracyjnych (...) przewi
dziano możliwość przyjmowania kilku osób na dwuletnią aplikację, która miała stano
wić „pierwszy stopień zasługi” do objęcia stanowisk w administracji publicznej36.

Również Raport Deputacji powołanej z członków Rady Stanu w 1810 roku „do 
ułożenia projektów i uwag ku poprawie administracji krajowej i oszczędzeniu wydat
ków we wszystkich wydziałach ministerialnych”, inaczej mówiąc w celu „udoskonale
nia systematu administracyjnego Księstwa Warszawskiego”, zawierał pewne propozy
cje w tym zakresie37. Kierując się głównie względami ekonomicznymi, Deputacja 
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proponowała wprowadzenie w życie nowego systemu „przysposabiania zdolniejszych 
kandydatów na urzędników”. System ten miał polegać na przyjmowaniu na dwuletnią, 
bezpłatną służbę publiczną ochotników, którzy w przyszłości chcieliby piastować 
urzędy w administracji. Taka bezpłatna aplikacja miała dotyczyć tych wszystkich, 
którzy „ubóstwa swojego świadectwem z prefektury nie udowodnią”.

Proponowane rozwiązania przynosiły wiele korzyści. Z jednej strony pozwalały na 
zmniejszenie wydatków ponoszonych na utrzymanie korpusu służby cywilnej. Z dru
giej zaś stwarzały skuteczne i tanie metody odpowiedniego przygotowania kandydatów 
na urzędników do dalszej służby publicznej. Aplikacja miała bowiem za zadanie łącze
nie elementów kształcenia ze zdobywaniem praktycznych umiejętności administrowa
nia. Dalszą korzyścią było również umożliwienie przełożonym dokonania oceny przy
datności kandydata do pracy w administracji.

Na uwagę zasługuje także projekt do Dekretu o organizacji władz w departamen
tach i powiatach z 1812 roku, opracowany w Radzie Stanu. Zmierzał on do gruntow
nych przeobrażeń w aparacie administracyjnym, poprzez przetworzenie i dostosowanie 
do miejscowych stosunków Księstwa różnych wzorów ustrojowych: francuskich, pru
skich i staropolskich38.

Z dziejów administracji polskiej, s. 7; tenże, Historia i współczesność, Warszawa 1967, s. 211, 221; 
T. Mencel, Feliks Łubieński..., s. 154-155; W. Tokarz, Ostatnie lata Hugona Kołłątaja (1794-1812), t. 2, 
215-219; J. Willaume, Fryderyk August jako książę warszawski (1807-1815), Poznań 1939, s. 196-197, 
248-251.

38 Charakterystyczne w tym projekcie było powołanie obok jednoosobowych władz, także kolegialnych 
organów doradczych, którym zamierzano zapewnić rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane 
jednoosobowo przez urzędnika. Ostatecznie plan reformy upadł, a tylko opozycja sejmowa w 1811 r. 
rozwijała dalej postulaty raportu Deputacji w wystąpieniach przeciwko rządowi Księstwa. Treść projektu 
z 18 lipca 1812 r. stanowiła zarys modelu nowoczesnego polskiego systemu administracyjnego. Projektu 
nie zdążono jednak wprowadzić w życie, ale stworzono w nim model administracji dostosowany do 
warunków krajowych, rozwinięty następnie i częściowo zrealizowany w Królestwie Polskim, AGAD Akta 
Rady Stanu, akta spraw, sygn. 128 (cyt. dalej ARS sygn.128), k. 145—168; M. Kallas, Organy administracji 
terytorialnej w Księstwie Warszawskim, s. 24, 25, 28, 29, 110-112; Historia państwa i prawa Polski, t. 3, 
s. 100.

39 ARS sygn. 128, k. 160; M. Kallas, Koncepcje organizacji nowoczesnej administracji terytorialnej 
w Księstwie Warszawskim, s. 205-206.

W części poświęconej urzędnikom projekt ten określał kwalifikacje potrzebne do 
objęcia urzędów, zasady wypłaty wynagrodzeń i diet, prawa honorowe, w tym prawo 
do stroju urzędowego, kary dyscyplinarne i inne podstawowe reguły dotyczące urzęd
ników.

W myśl tego projektu, aby zostać urzędnikiem najniższego szczebla, czyli kanceli
stą, trzeba było przedstawić świadectwo ukończenia szkoły departamentowej, wydzia
łowej lub podwydziałowej, a także odbyć bezpłatną praktykę trwającą od pół do półto
ra roku. Kandydaci na wyższe urzędy musieli się legitymować odpowiednim, wyższym 
wykształceniem i odbyciem aplikacji. Miała się ona odbywać przy wyznaczonych 
przez ministra spraw wewnętrznych prefekturach. Ze względu na to, iż aplikacja była 
bezpłatna, do wniosku o przyjęcie, należało też dołączyć dowody, iż rodzice lub opie
kunowie zapewnili odpowiednie fundusze do „przystojnego własnym kosztem utrzy
mywania się aż do osiągnięcia urzędu”39. Projekt przewidywał także sposób odbywania 
aplikacji, jak i materie, z którymi miał się zapoznać aplikant. W trakcie jej trwania, 
aplikant rnusiał się zaznajomić z pracą wszystkich wydziałów prefektury, przy czym 
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nie mógł przejść do kolejnego bez uzyskania od referenta nadzorującego przebieg 
aplikacji zaświadczenia, iż gruntownie zaznajomił się z przedmiotem i sposobem 
działania wydziału40. Aplikacja miała umożliwić przyszłym urzędnikom „otrzymanie 
sposobności do nabywania praktycznej wiadomości udoskonalonego gospodarstwa, 
tudzież do naocznego przypatrywania się fabrykom, tudzież używanymi będą do po
mocy w wykonywaniu robót publicznych, do przeprowadzania pomniejszych komend 
przez departament, do najczęstszej rewizji więzień, szpitalów, magazynów, do prze
prowadzenia protokołu rewizji miejscowych lub indagacjach z obwinionych urzędni
ków”. Po zakończeniu aplikacji kandydat na urzędnika rnusiał jeszcze przystąpić do 
egzaminu z sześciu przedmiotów: 1. ekonomii politycznej, 2. statystyki, 3. nauki policji 
i finansów, 4. nauki technologii i handlu, 5. wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakre
sie rolnictwa, 6. konstytucji, stosunków administracji i sądownictwa, ogólnych wiado
mości na temat prawa i głównych instytucji prawa administracyjnego obowiązującego 
w Księstwie, dawnego prawa polskiego oraz państw zaborczych41. Komisja powinna 
jednak oceniać przede wszystkim to, czy egzaminowany ,jest należycie oswojony 
z ogólnymi zasadami administracji, z atrybucjami rozmaitych w kraju magistratur, 
a szczególniej z źródłami, z których czerpać ma prawidła dalszego swojego urzędowe
go postępowania”42. Projekt przewidywał również możliwość kontynuowania bezpłat
nej praktyki przez tych aplikantów, którzy pozytywnie zdali egzamin. Przy dobrej opi
nii dotyczącej ich dotychczasowej służby oraz za ich zgodą można było powołać ich na 
minimum 2 lata na stanowisko audytora przy ministrach spraw wewnętrznych, skarbu 
i policji. Jednocześnie mieli oni pełnić obowiązki sekretarzy w sekcjach Rady Stanu43. 
Projekt ten tworzył w istocie pierwszą polską nowoczesną pragmatykę służbową, okre
ślającą prawa i obowiązki urzędników.

40 ARS sygn. 128, k. 161.
41 Ibidem; M. Krzymkowski, Status prawny, s. 144, 145.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Obowiązkowa służba wojskowa miała dotyczyć wszystkich urzędników z wyjątkiem posłów 

i deputowanych gmin. Autor proponował sześcioletnią służbę wojskową. Dopiero po takim okresie można 
było skutecznie kandydować na urząd cywilny.

Oprócz stawiania wymogu posiadania przez urzędników wysokich kwalifikacji za
wodowych, zwracano również uwagę na sylwetkę osobową urzędnika, na jego przy
mioty i cechy osobiste, sposób zachowania się, które powinny wyróżniać funkcjonariu
szy służby cywilnej. Posiadanie odpowiednich walorów osobistych było wyznaczni
kiem i podstawą uznania, czy urzędnik uzyska wymaganą i na trwałe zakorzenioną 
postawę nawiązującą do tradycyjnych wartości etyczno-moralnych. Mogłaby ona sta
nowić fundament kształtowania się prawidłowych stosunków między urzędnikami, 
a obywatelami oraz wpływać na podniesienie poziomu autorytetu administracji i tym 
samym uskutecznienia realizowanych przez nią decyzji i przedsięwzięć publicznych.

Według F.M. Paszkowskiego właściwe dla administratora cechy posiadały osoby 
rekrutujące się spośród byłych wojskowych. W trakcie odbywania tej służby mogły 
nabyć takich cech, jak honor, odpowiedzialność, odwaga i mężność44. Podstawą wery
fikacji opinii o kandydacie na urzędnika miało być zaświadczenie z wojska, którego 
przedłożenie było konieczne przy ubieganiu się o przyjęcie do służby publicznej. Miało 
ono potwierdzać, że kandydat rzetelnie i sumiennie wywiązywał się ze swoich obo
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wiązków wojskowych i tym samym dawał rękojmię należytego wykonywania służby 
cywilnej45. Dodatkowymi zaletami, które zwiększały szanse na zatrudnienie, były pra
cowitość oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji administracyjnych.

45 B. Leśnodorski, Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 18.
46 A. Kosiński, Przestroga dla spółziomków na rok 1809, Wrocław 1808. Według obliczeń opozycyj

nego posła J. Godlewskiego w Księstwie Warszawskim było około 9000 urzędników. Natomiast pod 
koniec I Rzeczypospolitej było ich zaledwie około 1300. Na sejmie 1809 r. podano, że jest około 12 000 
urzędników. J. Lipiec stwierdził zaś, że w służbie rządowej zatrudnionych było około 5 000 ludzi; 
J. Lipiec, Nauczanie w szkołach elementarnych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 
1807-1830 (Studia nad Okręgiem Częstochowskim), Częstochowa 1993, s. 16; J. Godlewski, Glosy posła, 
s. 42; M. Krzymkowski, Kształtowanie się nowoczesnej magistratury w okresie Księstwa Warszawskiego, 
s. 201; H. Izdebski, Historia administracji, wyd. 3, Warszawa 1996, s. 60; H. Eile, Dzieje administracji 
w wojsku Księstwa Warszawskiego: Książę Józef jako administrator, s. 24.

47 Aby jeszcze lepiej to uzmysłowić czytelnikom, autor odwoływał się do przykładu wojny: „w admi
nistracji krajowej toż samo się dzieje, co w czasie boju, liczba, wprawa, ochota i męstwo walczącego 
wojska na nic się nie przyda, jeżeli wodzowie użyć go i przyzwoicie nim kierować nie są zdolni”, 
A. Kosiński, Przestroga dla spółziomków..., s. 41-43.

48 F.K. Szaniawski, O urzędnikach, s. 4; Takie przymioty były szczególnie cenne w związku z tym, iż 
autor uważał, że „każdy nakaz, rozrządzenie każde” winno być poprzedzone merytoryczną dyskusją. 
W podobny sposób powinno być także tworzone prawo. Według F.K. Szaniawskiego dobre prawo to takie, 
które dostosowane zostanie do „osób, czasu, miejsca i wszystkich okoliczności”.

49 Właściwe podejście do pełnionych obowiązków pokazał prefekt departamentu łomżyńskiego 
J. Lasocki, który jako ostatni podał się do dymisji, gdy na rozkaz cara nakazano urzędnikom zmienić 
pieczęć. Skoro zachowano porządek konstytucyjny, mógł na stanowisku wytrwać „dopóty, dopóki 
wewnętrzne jego przekonanie żadnemu skrupulatnemu sumieniu nie mogło uczynić zarzutu”. Kiedy jednak 
doszło do naruszenia konstytucyjnego ustroju Księstwa, podał się do dymisji, „bo niepodobna, żeby 
w okolicznościach dotąd jeszcze w wojennej rozprawie zawieszonych, urzędnicy zachwiali się i przez to na 
ścisłą odpowiedzialność narazili się za niedotrzymanie swojemu monarsze wierności, którą Najjaśniejszy 
Imperator im więcej w swoim narodzie ceni i szanuje, tem mniej za złe poczyta tym, którzy ją we własnej

W roku 1809 opozycyjny poseł Antoni Kosiński, podczas obrad sejmu poświęco
nym oszczędnościom ze skarbu państwa, krytycznie ocenił istniejący rozbudowany 
aparat biurokratyczny, stwierdzając, iż liczba urzędników i „oficjalistów” sięga kilku 
tysięcy, co jego zdaniem było oczywiście zbyteczne46. Krytykując istniejącą sytuację, 
parlamentarzysta podkreślał, że przy wyborze do urzędów krajowych „nie prawdziwe 
wartości i zdolności się liczyły, lecz natręctwo, związki przyjaźni lub pokrewieństwo”. 
Ostrzegając przed konsekwencjami, jakie mogłyby powstać, gdyby sytuacja w tym 
zakresie nie uległa poprawie, stwierdził, że gdzie „ani ducha publicznego, ani porząd
ku, ani egzekucji praw rozsądnie spodziewać się nie można, tam kraj do upadku 
i śmierci politycznej zbliżać się koniecznie musi”47.

Również na konieczność posiadania przez urzędników wysokich walorów etyczno- 
-moralnych zwrócił uwagę F.K. Szaniawski. Wspólnymi cechami, które powinni przejawiać 
funkcjonariusze publiczni, były: „poczciwość, rozważność, skromność, wyrozumia
łość, pracowitość, stałość i niezłomność, gdy idzie o wykonywanie prawa”. Dzięki 
takim cechom urzędnicy byliby w stanie skuteczniej wykonywać swoje obowiązki, 
w rezultacie czego cieszyliby się zaufaniem społecznym, jak również bezpośrednich 
przełożonych48.

Katalog cech osobistych, którymi powinni się charakteryzować urzędnicy, określił 
także W. Turski. Uważał, że urzędnik powinien być uczciwy, nieprzekupny, mądry 
oraz posiadać siłę charakteru, dzięki której umiałby się oprzeć różnym naciskom, na 
niego wywieranym49. Urzędnik powinien być także bystrym obserwatorem, dostrzegać 
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i zwalczać zło, jakie się pojawia w jego otoczeniu, powinien również umieć odróżniać 
życzliwe rady od pochlebstw. Twierdził także, że nieuczciwość, egoizm i „miłość wła
sna” urzędnika są niebezpieczne, „lecz mniej dla ludu jak dla rządu, który go używa”. 
Dlatego też organy nadrzędne powołujące urzędników powinny w dobrze pojętym 
interesie kraju dbać o wybór właściwych urzędników. Nikt, kto wyżej stawia „miłość 
własną” niż interes państwa i dobro publiczne, nie powinien piastować funkcji pu
blicznych. W przeciwnym wypadku traci zaufanie i wiarygodność w opinii społecznej, 
a to w praktyce uniemożliwia mu realizację zadań, jakie są przed nim stawiane. Można 
zatem stwierdzić, iż autor opowiadał się za kształtowaniem się zasady „legalistycznej 
neutralności”, a więc działań administracji wolnych od wszelkich osobistych emocji 
i uprzedzeń.

Autor dostrzegał również związek pomiędzy „nierządem bezpośredniego naczelni
ka”, a jego podwładnymi. Dlatego też apelował, aby wszystkich wyższych urzędników, 
którzy nie działają dla dobra publicznego, odsuwać od służby publicznej, gdyż w prze
ciwnym wypadku zło, jakie mogą wyrządzić, może się okazać tak duże, „iż ledwo 
przez lat wiele ciągłe cnoty zaradzić onemu zdołają”. Podkreślał także, że stawianie 
interesu publicznego na pierwszym miejscu powinno mobilizować do jak najszybszego 
odsuwania złych urzędników od zarządzania krajem.

W. Turski zwrócił także uwagę na to, iż urzędnik powinien być bezstronny 
i obiektywny. W istniejących realiach, tzn. faktycznie istniejących podziałów stano
wych, urzędnik nie powinien dbać tylko o interesy swojego stanu, ale powinien wysłu
chać każdego obywatela i, jeśli to możliwe, spełnić jego prośbę. W przeciwnym wy
padku urzędnik działałby na niekorzyść nie tylko takiej osoby, ale przede wszystkim 
-jakjuż wskazano wyżej - na niekorzyść własnego kraju.

Autor zalecał także, aby dokładnie badać wszelkie skargi, jakie są składane na 
urzędników, dzięki czemu zyska się możliwość skorygowania wadliwości w funkcjo
nowaniu administracji publicznej oraz weryfikacji kadrowej. Aby uświadomić czytel
nikom, jak ważne było to zadanie, autor odwołał się do niechlubnej przeszłości 
I Rzeczypospolitej, która upadła między innymi przez przekupność urzędników 
i niesprawność administracji. Dlatego przez pamięć o tym, zachęcał do wyciągnięcia 
wniosków z przeszłości.

Następnym autorem, który wskazywał na konieczność odznaczania się przez urzęd
ników nieskazitelnym charakterem, był Joachim Owidzki50. Takie zalety, jak również 
wysoki poziom przygotowania zawodowego urzędników wpływałyby na jakość peł
nionej przez nich służby publicznej, w której mogliby uwzględniać dobro publiczne. 
Zarazem autor potępiał chciwość, egoizm oraz podłość widoczną w działalności nie

Ojczyżnie dochować pragną”. W liście tym z dnia 7 lipca 1813 r. pisanym do ks. F.K. Lubeckiego dodał 
jeszcze: „urzędnik, którego przed wojną wiąże przysięga wierności dla króla i sprawowania obowiązków 
podług konstytucji, nie może w mojem przekonaniu bez dopełnienia jawnego wiarołomstwa poddać się 
dobrowolnie temu nowemu postanowieniu, tj. zmianie pieczęci” (cyt. za W. Nagórska-Rudzka, Opinia 
publiczna w Księstwie Warszawskim w 1813 r., „Przegląd Historyczny”, t. 27, 1928, s. 82). Podobne 
stanowiska zajmowali K. Koźmian, jak również L. Dembowski, którzy odmawiali wejścia do służby 
w nowym rządzie, uważając, że ciągle są związani przysięgą wobec króla, W. Nagórska-Rudzka, Opinia 
publiczna..., s. 84.

50 J. Owidzki, Spostrzeżenia, uwagi i myśli obywatela, w zaciszu domowym przyszłemu sejmowi dane, 
(cyt. dalej Spostrzeżenia ) Lublin 1811.
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których urzędników. Ostrzegając przed kierowaniem się w życiu takimi cechami, 
wskazywał, że „ludzi w nikczemne zamienia twory, a tam już nie masz Ojczyzny”51. 
Zachęcał do uczciwości, samooceny i samokrytycyzmu. Każdy, kto nie chciałby po
prawić jakości swojej służby lub pomimo podejmowanych wysiłków nie byłby w stanie 
dokonać takich zmian, powinien być usunięty ze służby publicznej lub sam zrezygno
wać z pełnionych funkcji, stwarzając szansę skuteczniejszym urzędnikom52. Podejmo
wanie takich decyzji pozwalałoby także zapobiegać pogłębianiu się wad istniejącej 
administracji.

51 Ibidem, s. 54.
52 Ibidem, s. 44-45.
53 Ibidem, s. 42.
54 Ibidem, s. 43.

Wysokim stopniem samokrytycyzmu powinni się także cechować naczelnicy wy
działów, czyli ministrowie, którzy powinni obiektywnie ocenić swoją pracę. Dostrze
gając jej nieefektywność lub swoją bezradność, winni oni dobrowolnie zrezygnować 
z pełnionych funkcji.

Uczciwość urzędnika powinna także znaleźć odzwierciedlenie przy ustalaniu wyso
kości przysługującego mu wynagrodzenia. Kierując się dobrem publicznym, nie powi
nien się domagać zbyt wygórowanych pensji. Owidzki występował zarazem przeciwko 
otrzymywaniu kilku pensji przez urzędnika, który pełnił jednocześnie kilka funkcji. 
Jego zdaniem, na taki „luksus” mogły pozwolić sobie jedynie kraje o ustabilizowanej 
sytuacji politycznej i gospodarczej, a do takich na pewno nie należało Księstwo War
szawskie. Autor oczekiwał także, że osoby pełniące funkcje ministerialne poświęcą się 
dla Ojczyzny i służyć jej będą bezpłatnie. Za wzór godny do naśladowania wskazywał 
on m.in. radców departamentowych i powiatowych, którzy wykonywali swe obowiązki 
nieodpłatnie.

Autor krytycznie ocenił także to, że między urzędnikami „same miłości własne 
i pogarda Zwierzchnictwa, rodzą sprzeczności, niesnaski i w przedmiotach służby 
zawody”53. W opinii tego autora urzędnicy byli coraz bardziej zuchwali, co prowadziło 
do pogłębiania się anormalnej sytuacji. Niezadowoleni z decyzji administracyjnych 
obywatele, nie wiedząc, gdzie złożyć skargę lub gdzie się zwrócić o pomoc, rezygno
wali z dochodzenia swoich racji i sprawiedliwości. Wykorzystując ten stan rzeczy, 
urzędnicy „nadużywają swojej władzy i nie lękają się odpowiedzialności, wiedząc, iż 
samo położenie zmniejsza i oddala bojaźń (nikt nie będzie jechał kilkudziesięciu mil, 
aby dochodzić sprawiedliwości)54.

A zatem według J. Owidzkiego urzędnicy powinni się cechować fachowością oraz 
umiejętnością otwartej, przekonującej i efektywnej współpracy z obywatelami. Powin
ni się także kierować moralnym nakazem szybkiego załatwiania spraw oraz poszano
wania godności osobistej interesantów.

Na posiedzeniu Rady Stanu w dniu 14 sierpnia 1810 roku radca Ignacy Kochanow
ski podczas dyskusji z okazji ustanowienia dyrekcji edukacji publicznej oraz fundu
szów na nią wnosił, aby przyjąć zasadę, „iż nikt dwóch płatnych urzędów posiadać nie 
może, i takowe ostrzeżenie umieścić w projekcie dla zagrodzenia temu, iżby osoby 
więcej wpływu i sposobów mające, nie były nie jako uprzywilejowane do ogarnienia 
kilku razem urzędów, przez co wielu innych chociaż przy równej zdatności docisnąć 
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się do żadnego nie może. Przypuszczając nawet, że jeden mógłby lepiej sprawować 
dwa lub trzy urzędy, niżeli gdyby były podzielone na tyleż osób, zawsze jednak widzi 
w tym nadużycie, a najbardziej że to daje powód do krytyki w opinii publicznej i do 
niechęci przeciw rządowi”55. Takie stanowisko pozwala uznać, iż opowiadał się on za 
utrzymaniem w praktyce polskiej tradycji uwspółcześnionej zasady incompatibilitas.

55 Cyt. za H. Eile, Dzieje administracji w wojsku Księstwa Warszawskiego, Zaopatrzenie wojska, 
Warszawa 1928, s. 125.

56 Cyt. za A. Winiarz, Organizacja i działalność komisji egzaminacyjnych..., s. 457 (oryginał znajduje 
się w WAPL, Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie, sygn. 44, k. 5).

57 Stałe pensje ze Skarbu Państwa sejmy zaczęły wyznaczać niektórym urzędnikom dopiero w końcu 
XVII w., ale nie stanowiło to jeszcze reguły. Stałe pensje dla urzędników administracji centralnej 
i skarbowej w terenie ustanowiono dopiero w roku 1775. Wielu urzędników ziemskich natomiast 
pozostawało bez wynagrodzenia - „Polacy dosyć mają na zaszczycie”, Z. Góralski, Urzędy i godności 
w dawnej Polsce, Warszawa 1983, s. 29, 30; H. Eile, Dzieje administracji..., s. 35.

Oryginalnym rezultatem działalności komisji departamentu lubelskiego było opra
cowanie „kodeksu dobrego urzędnika”. Taki urzędnik powinien się odznaczać nastę
pującymi cechami osobistymi: „Uczciwy sposób myślenia i postępowania; 2. Gorli
wość w pełnieniu przyjętych na siebie obowiązków; 3. Przywiązanie do Rządu, które
go jest członkiem, jemu i panującemu posłuszeństwo; 4. Miłość Ojczyzny, której jest 
synem, a jeżeli jest przychodniem, życzliwość dla Kraju, w którym chleb znajduje 
i który ma być dla jego potomstwa Ojczyzną; 5. Zachowanie ściśle sprawiedliwości 
i uczciwości we wszystkim postępowaniu, które do jego urzędu należy; 6. Prawdziwie 
gruntowna nauka powołaniu odpowiadająca; 7. Doświadczenie i wprawność w do
kładnym i szybkim wykonywaniu przepisanej manipulacji”56.

W myśli administracyjnej Księstwa Warszawskiego pojawiły się także propozycje 
dokonania istotnych przekształceń organizacyjnych w administracji. Celem tych zmian 
miało być podniesienie sprawności funkcjonowania administracji m.in. poprzez 
zmniejszenie liczebności personelu administracyjnego oraz ustalanie na podstawie 
czynników prakseologicznych optymalnej jego liczby.

F.M. Paszkowski zalecał stworzenie ogólnej listy obywateli zdatnych do podjęcia 
państwowej służby cywilnej. Lista ta miała być prowadzona w Radzie Stanu z podzia
łem na poszczególne wydziały i z niej mieli być wybierani kandydaci na urzędników. 
Uważał on także, że kandydaci na urzędników powinni mieć ukończone 30 lat.

Nierzadko jednak się zdarzało, że wobec braku odpowiedniej liczby wykwalifiko
wanych urzędników jedna osoba pełniła jednocześnie kilka funkcji w administracji. 
A. Kosiński, podobnie jak J. Owidzki, akceptował odejście od zasady incompatibilitas, 
jednak uważał, że osoba pełniąca kilka urzędów nie powinna pobierać kilku pensji57. 
Zdaniem autora było to szczególnie naganne, gdyż urzędnicy najlepiej byli zoriento
wani w sytuacji finansowej Księstwa i doskonale wiedzieli, że borykało się ono z cią
głymi problemami ekonomicznymi. W związku z tym tacy urzędnicy, zamiast być 
niewielkim obciążeniem dla budżetu Księstwa, pobierając jednocześnie kilka pensji, 
sami przyczyniali się do pogłębiania kryzysu ekonomicznego.

Autor w zasadzie opowiadał się za bezpłatną służbą publiczną, stąd też zachęcał 
urzędników do rezygnacji z przysługującego im uposażenia. Twierdził, że służba pań
stwowa jest zaszczytem, którego nie można przeliczać na pieniądze. Właśnie w taki 
sposób służyło krajowi wielu mężów stanu wywodzących się z rodów Radziwiłłów, 
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Sapiehów, Sobieskich, Czarneckich. Również w Księstwie Warszawskim znajdowały 
się osoby, które szły w ich ślady, np. S. Małachowski czy ks. J. Poniatowski. Trudno 
nie zauważyć, że wskazywane osoby, wywodząc się z arystokracji, posiadały wystar
czające środki finansowe na to, aby poświęcić swój czas na bezpłatną służbę państwo
wą58. Jednak zdecydowana większość urzędników nie posiadała odpowiedniego zaple
cza finansowego, stąd też postulat ten nie miał szans na akceptację i wprowadzenie 
w życie. Większość osób patrzyła bowiem na tę sprawę realistycznie. Uważano, że nie 
sposób już powrócić do przeszłości, gdyż zadania, jakie ma do spełnienia nowoczesne 
państwo, nie mogą być zrealizowane bez dobrze przygotowanych urzędników. Ci, 
którzy mieli taką świadomość, zdawali sobie również sprawę z tego, że istnienie stanu 
urzędniczego nie może mieć miejsca bez zagwarantowania funkcjonariuszom publicz
nym określonych dochodów za ich służbę. W przeciwnym wypadku w działalność 
administracji angażowaliby się wyłącznie ludzie o ambicjach politycznych. Stąd też 
pomysł ten można uznać za utopijny i archaiczny.

51 J.U. Niemcewicz podaję w swojej odezwie Obywatel do Zgromadzonych na Sejm Posłów 
i Deputowanych, że ze względu na trudności finansowe Księstwa „płaca ministrów i urzędników, mniejsza 
niż w jakimkolwiek bądź kraju; niejeden z pracujących, w pomyślności tylko ojczyzny szuka nagrody”, 
„Gazeta Korespondenta” z dn. 7.03.1809 r., s. 262.

59 Ars sygn. 128, k. 162, M. Krzymkowski, Status prawny, 145.
60 F.K. Szaniawski, O rządzeniu i radzeniu, Warszawa 1810, s. 4.
61 „Rządzenie nie cierpi zwłoki czasu”, ibidem, s. 5.

Z kolei Projekt do zmiany władz administracyjnych (...) stawiał mniejsze wymaga
nia co do wieku, niż określał je F.M. Paszkowski. Za minimalny wiek do podjęcia 
służby publicznej w administracji lokalnej uważano 24 lata. Jedynie do zajmowania 
stanowiska prezesa, czyli starosty wymagano osiągnięcia 40 lat. Ponadto każdy kandy
dat miał być „synem osiadłego w tej ziemi obywatela”. Można stwierdzić, iż autorzy 
tego projektu dostrzegali zależność pomiędzy skutecznością administracji a osobistym 
zainteresowaniem urzędników załatwianymi sprawami, którzy mogli je wtedy roz
strzygać z uwzględnieniem specyfiki i lokalnych potrzeb. Pewne podobieństwo w tym 
zakresie wykazywał Projekt do dekretu o organizacji władz w departamentach i po
wiatach z 1812 r., który przewidywał, iż na stanowisko podprefekta może być wybrany 
jedynie kandydat pochodzący z powiatu, którym miał kierować, przy czym uprzednio 
miał pełnić funkcję radcy departamentowego lub powiatowego59. Zupełnie odmiennie 
uregulowano jednak powoływanie prefektów. W takim przypadku tylko w wyjątko
wych sytuacjach stanowisko to mógł objąć kandydat pochodzący spośród obywateli 
departamentu, na którego czele miał stanąć.

Dokonanie pewnych przekształceń organizacyjnych postulował także F.K. Sza
niawski, który w pracy zatytułowanej O rządzeniu i radzeniu rozróżnił dwie grupy 
urzędników, dostrzegając, iż dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków 
powinni posiadać inne predyspozycje osobiste, właściwe dla funkcji, jaką mieli pełnić. 
I tak z jednej strony autor skoncentrował swoją uwagę na osobach, które miały zajmo
wać się „rządzeniem”. „Rządzić, jest to dawać przepisy, nakazywać ich wykonanie, 
pilnować ich uskutecznienia”, czyli inaczej mówiąc, rządzenie autor utożsamia ze 
sprawowaniem władzy wykonawczej sensu stricto60

Autor uważał, iż sprawne rządzenie wymaga szybkości, stąd też zalecał on, aby ta
kie decyzje podejmowały organy jednoosobowe61. Dodatkowo, aby wydawane decyzje 
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były trafne, urzędnik powinien się odznaczać rozsądkiem oraz bystrością umysłu 
umożliwiającą „szybki wybór dogodnych środków do wykonania rozrządzeń ogól
nych”62. Swój pogląd w tym zakresie wyraził także w inny sposób: Jeden rządzi, kilku 
radzi”63.

62 Ibidem, s. 15.
63 Ibidem, s. 5. Być może autor znał wypowiedź ministra spraw wewnętrznych Napoleona w latach 

1800-1804, Jean-Antoine’a Chaptala, który głosił: „... dobry system administracyjny to taki, który łączy 
w sobie siłę i szybkość w egzekucji prawa, łatwość, sprawiedliwość i ekonomię dla obywateli. Siła systemu 
administracji leży w pewności wykonywania ustaw i aktów rządu; otóż pewność taka istnieje za każdym 
razem, gdy wykonanie to oddane jest w ręce jednego człowieka za nie odpowiedzialnego”, J. Malec, 
D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, s. 88.

64 „Radzić, jest to podawać środki do nakazów, i z ich wielości wybierać najstosowniejsze; jest to 
rozstrzygać wątpliwości i sprzeczności”, ibidem, s. 4.

65 Ibidem, s. 15-16.

Mimo tych zalet, jednoosobowe kierownictwo niosło z sobą ryzyko arbitralności, 
stronniczości oraz wydawania decyzji ze szkodą dla interesu publicznego. Dlatego też 
czynnikiem, który miał zmniejszyć takie ryzyko, miała być sumienność i nieprzekup
ność urzędnika, „stałość nieulegająca groźbom lub pochlebstwom, gdy idzie o wyko
nywanie obowiązków, przywiązanie do porządku i czynności ciągłej”. Krótko mówiąc, 
urzędnik sprawujący władzę jednoosobową powinien być obowiązkowy i świadomy 
roli, jaką miał do spełnienia zarówno w relacjach z państwem, jak i ze społeczeń
stwem. W tym zakresie dostrzec można pewne podobieństwa do opinii wyrażonej 
przez W. Turskiego.

Natomiast „radzący” to przede wszystkich członkowie organów kolegialnych, któ
rych zadania polegały między innymi na opracowywaniu projektów aktów prawnych, 
wydawaniu opinii itp.64 W związku z takim zakresem obowiązków dużego znaczenia 
nabierał warunek, aby członkowie tych organów posiadali odpowiednie kwalifikacje, 
a zwłaszcza merytoryczne przygotowanie umożliwiające skuteczne realizowanie sta
wianych przed nimi zadań. W przeciwieństwie do „rządzących”, tacy urzędnicy po
winni się charakteryzować między innymi „szerokim spojrzeniem na przedstawiane do 
zaopiniowania sprawy”. Posiadanie szerokiego spojrzenia nie było jednak rzeczą pro
stą, gdyż wymagało dysponowania sporym zasobem wiadomości zarówno tych natury 
ogólnej, jak i bezpośrednio związanych z zakresem działania danego organu. Urzędni
cy powinni mieć także „gruntowne oświecenie do wysokiego stopnia posunięte, przy
uczenie się i polubienie pracy w umiejętnościach użytecznych, czytanie i rozważenie 
książek zgodnych z zamiarem zatrudnień w urzędzie, proste, a czyste rozumowanie, 
tłumaczenie się jasne, ciągła baczność w rozwagach na wszelkie względy i przepisy, 
odnoszenie każdego do istotnych zasad, najdalsze nawet zbliżanie ku sobie wyobrażeń, 
porównywanie każdego ze wszystkimi innymi i z całością, głębokie rozstrząsanie wielu 
rzeczy razem, aby z nich przyzwoity układ najlepszych i zgodnych z okolicznościami 
środków i przepisów wydobyć”65. Ważne było także, aby członkowie organów kole
gialnych stale poszerzali swoją wiedzę, podnosili swoje kwalifikacje, aby utrzymywać 
i zwiększać swoją przydatność dla dobra „ogółu”.

Powierzenie „radzenia” organom kolegialnym było uzasadnione. Dzięki wspólnej 
dyskusji nad przygotowywanymi projektami aktów prawnych, istniała możliwość uzy
skania zalecanego przez autora „szerokiego spojrzenia”, co pozwalałoby wyelimino
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wać ewentualne błędy i stworzyć akty prawne dostosowane do aktualnych potrzeb 
kraju. Wspólne wiadomości pewnej grupy osób stwarzały ponadto większą szansę 
wyboru korzystniejszych rozwiązań, gdyż umożliwiały przeprowadzenie wnikliwszej 
analizy rozstrzyganych spraw oraz uwzględnianie różnych aspektów poruszanych za
gadnień. Świadomość tego, jak również właściwe nastawienie do pełnionych obowiąz
ków przez „radzących” pozwoliłoby na tworzenie dobrego prawa, sporządzanie 
obiektywnych opinii itd. Autor zalecał także, aby „radzący” charakteryzowali się roz
wagą oraz bystrością umysłu.

Również Raport Deputacji z 1810 roku zawierał propozycje dotyczące reorganiza
cji korpusu urzędniczego. Odwołując się głównie do czynników ekonomicznych, De- 
putacja wskazywała na celowość zmniejszenia ilości personelu administracyjnego66. 
Dodatkową korzyścią z przeprowadzenia takiej redukcji miało być także „usymplifi- 
kowanie”, czyli uproszczenie całej administracji. Chcąc uświadomić czytelnikom Ra
portu, jak dużym obciążeniem dla budżetu Księstwa był zbyt rozbudowany korpus 
urzędniczy, Deputacja zachęcała do przeliczenia kosztów ponoszonych na bieżące 
funkcjonowanie całej administracji. Uzyskane wyniki proponowała porównać z kosz
tami, jakie istniałyby po wprowadzeniu w życie redukcji ilości urzędników, czego 
propozycję opracowała właśnie Deputacja. Chciała ona zatem doprowadzić do tego, 
aby wydatki z kasy państwowej na utrzymanie aparatu administracyjnego były ograni
czone do niezbędnych.

MA. Rosner, Stare i nowe w organizacji i działalności sądów pokoju w Księstwie Warszawskim, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne”, XLVI1, 1994, z. 1-2, s. 75.

67 Poeta M. Molski w jednym ze swych wierszy gromił biurokrację Księstwa Warszawskiego, pisząc: 
„Przeraża strachem urzędników lista, tu konserwator, tam pan archiwista, szef z podszefem stoi w parze, za 
pisarzem podpisarze, stół z kałamarzem i piórem nie jest stołem, tylko biurem”, cyt. za W. Rostocki, 
Korpus, s. 6; tenże, Z badań porównawczych, s. 125; M. Krzymowski, Status prawny, s. 141.

Nadmiernie rozbudowaną strukturę biurokratyczną krytycznie ocenił także opozy
cyjny poseł Józef Godlewski. Za główną przyczynę wadliwego funkcjonowania apa
ratu państwowego uznał niewłaściwe rozwinięcie przepisów konstytucji. W rezultacie 
pomimo upływu pięciu lat od utworzenia państwa, „Księstwo Warszawskie nie wyszło 
jeszcze z początkowego zamieszania”. Poza tym tworzono wiele zbytecznych przepi
sów dotyczących wszystkich szczebli administracji. Przepisy te niejednokrotnie wyda
wano mimo braku delegacji konstytucyjnej w tym zakresie. Poseł ocenił negatywnie 
również wprowadzanie w życie obcych form administracyjnych, które nie przystawały 
do realiów Księstwa Warszawskiego. Konsekwencją tych nieprawidłowości była nad
miernie rozbudowana struktura administracyjna, zbyteczni urzędnicy, zbyt liczny per
sonel biurowy, a co za tym idzie, niepotrzebne wydatki na ich utrzymanie67. W tych 
okolicznościach J. Godlewski zalecał zorganizowanie takiej struktury administracyjnej, 
która z jednej strony byłaby zgodna z treścią konstytucji, a z drugiej adekwatna do 
możliwości finansowych Księstwa. Zreorganizowana w ten sposób administracja pu
bliczna powinna być trwała, a jej ewentualna modyfikacja mogłaby mieć miejsce tylko 
z ważnych powodów.

Poseł zalecał także, aby wszyscy urzędnicy koncentrowali się na własnych zada
niach i je realizowali. W razie wątpliwości, jak należy postępować w takiej czy innej 
kategorii spraw, autor zachęcał do wydawania aktów prawnych, które rozstrzygałyby 
takie kwestie.
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J. Godlewski wskazywał też na konieczność określenia zasad odpowiedzialności 
dyscyplinarnej urzędników i oficjalistów. Podstawę oceny działalności danego urzęd
nika stanowić miały przygotowywane przez nich raporty, które miały być przekazywa
ne do „władzy najwyższej”. Można dostrzec w tym poglądzie akceptację przez autora 
scentralizowanego systemu biurokratycznego, opartego m.in. na podległości służbo
wej. Służba poszczególnych urzędników miała być ściśle nadzorowana przez bezpo
średnich przełożonych, którzy na podstawie otrzymywanych raportów byliby w stanie 
oceniać stopień realizacji ich zadań, jak też prawidłowość zarządzania środkami pu
blicznymi. Można się domyślać, że również ministrowie mieli składać raporty ze swej 
działalności bezpośrednio do króla, który mógłby oceniać efektywność ich pracy 
i stopień realizacji jego woli. Wprowadzenie zasad odpowiedzialności służbowej miało 
również działać prewencyjnie, poprzez mobilizowanie urzędników do rzetelnego wy
konywania swoich obowiązków. Urzędnicy naruszający prawo oraz niewykonujący 
poprawnie swoich obowiązków mieli być jak najszybciej usuwani ze stanowiska. Za 
drobniejsze przewinienia mieli odpowiadać dyscyplinarnie, za poważniejsze kamie. 
Wymierzanie kar dyscyplinarnych należało z reguły do bezpośrednich zwierzchników 
urzędników, do naczelników poszczególnych instytucji, ministrów, a w niektórych 
przypadkach do króla68.

68 W poszczególnych resortach stosowano różne katalogi kar dyscyplinarnych. Na podstawie ów
czesnych przepisów oraz praktyk obowiązujących w poszczególnych resortach i instytucjach można 
sformułować następujący katalog kar dyscyplinarnych: kary pieniężne, ustanowienie zastępcy dla 
wykonania określonych czynności na koszt ukaranego urzędnika, zawieszenie w czynnościach służbowych 
(suspensa), przeniesienie w inną funkcję, areszt, pozbawienie urzędu. Chociaż w odpowiedzialności karnej, 
w tym także urzędników, opierać się miano przede wszystkim na dawnym prawie polskim, to w praktyce 
stosowano głównie ustawodawstwo państw zaborczych, w tym głównie pruski Landrecht z 1794 r., 
M. Krzymkowski, Kształtowanie się nowoczesnej magistratury w okresie Księstwa Warszawskiego, s. 208. 
Kary pieniężne stosowano np. wobec Deputacji Akcyz i Ceł, które nie chciały terminowo przysyłać 
miesięcznych sprawozdań, B. Grochulska, Uwagi o bilansie handlowym Księstwa Warszawskiego, 
„Przegląd Historyczny”, 1960, z. 3, s. 485.

69 Nie zdołano zrealizować propozycji „adresu” i do końca istnienia Księstwa Warszawskiego jedynym 
ogólnym projektem reformy całości ustroju pozostawał Raport Deputacji z 20 czerwca 1810 r.

70 J. Godlewski, Głosy posła, s. 40. Autor zwrócił uwagę na to, iż urzędnicy zatrudnieni w nad
leśnictwach myśleli tylko o swoich korzyściach, ograbiając skarb publiczny poprzez przywłaszczanie sobie 
sporej części dochodów z lasów państwowych.

7 Ibidem; W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, s. 128.

J. Godlewski podkreślał również konieczność wydania przepisów prawnych okre
ślających zasady nominacji poszczególnych urzędników przez króla. Było to bardzo 
ważne, gdyż „bez tego i najświętsze prawa i urządzenia na nic się nie przydadzą”. 
Głównym kryterium, jakim się miał kierować król przy wyborze urzędników, miała 
być ich przydatność dla kraju i służby publicznej, jak również ich wysokie przymioty 
moralne69. Zdaniem J. Godlewskiego urzędnik powinien być strażnikiem interesu pu
blicznego, a nie wykorzystywać piastowany urząd dla własnych potrzeb70. Takie zjawi
sko było niepożądane i należało je jak najszybciej usunąć.

Oprócz takich postępowych propozycji, J. Godlewski prezentował też poglądy bar
dziej zachowawcze. W szczególności - podobnie jak część opozycyjnych posłów, 
w tym J. Węgleński i A. Kosiński - opowiadał się on za powrotem do wybieralnych 
i niepłatnych urzędów znanych w I Rzeczypospolitej, gdzie stanowiska przydzielano 
w oparciu o cenzus majątkowy i pochodzenie społeczne71.
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Konieczność zreformowania aparatu biurokratycznego dostrzegał również poseł 
brzeski Maciej Wodziński. Na sesji sejmowej w dniu 17 listopada 1811 roku w swoim 
przemówieniu wygłoszonym w izbie poselskiej zwrócił uwagę na nadmiernie rozbu
dowaną strukturę administracyjną pochłaniającą sporą część środków publicznych, 
podczas gdy jej przydatność oraz skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. Mając 
to na uwadze, postulował zredukowanie liczby urzędników zatrudnionych w poszcze
gólnych urzędach72.

72 Mowa J.W.Macieja Wodzińskiego posła brzeskiego na sesji sejmowej w dniu 17 listopada 1811 
miana (cyt. dalej Mowa J.W.M. Wodzińskiego), Warszawa 1811, s. 5; H. Eile, Dzieje administracji 
w Wojsku Księstwa Warszawskiego. Książę Józef jako administrator, s. 59.

73 MowaJ.M. Wodzyńskiego, s. 5.
74 Tę myśl wyrazi! następująco: „JWW Ministrowie jako najlepsi z przedmiotem administracji 

Krajowej oswojeni najlepiej wiedzieć będą, gdzie oszczędności miejsce znaleźć może, które magistratury 
w teraźniejszym składzie rzeczy mniej potrzebne, których czynności z innemi Magistraturami związek 
mając przez jedną z nich tylko dopełnienie być potrafi, którzy na koniec urzędnicy widząc kraj 
w niedostatku i w niesposobności nagradzania dostatecznie ich zasług z części swojej płacy ofiarę 
Ojczyźnie zrobić winni”, ibidem.

75 BKr.PAN, rkps 621, W. Rostocki, Rodowód i pozycja społeczna, s. 124.

Podobnie jak J. Godlewski dostrzegał on negatywne następstwa braku ściśle okre
ślonych granic pomiędzy obowiązkami poszczególnych urzędników, prowadzącego do 
występowania konfliktów pomiędzy urzędnikami, nadużyć, zamieszania i przewlekło
ści postępowanią a także sporów kompetencyjnych. Swoje spostrzeżenia w tym zakre
sie wyraził następująco: „zostawmy krajom zamożniejszym, większym i od dawna 
ustalonym to rozgałęzienie władz i magistratur, które u nas w dzisiejszym składzie 
rzeczy żadnych dla kraju nie przynosi korzyści, owszem oprócz przyczynienia mu 
nieznośnych ciężarów, staje się wielolicznych nadużyciów przyczyną nie zakreśla 
widocznych między magistraturami granic i stawia je często sprzecznym względem 
siebie, wcale dla dobra publicznego niedążącym działaniem (...)73.

Autor zachęcał ministrów - do których zaadresował swoje postulaty - do przepro
wadzenia analizy na wszystkich szczeblach administracji w celu ustalenia, które urzędy 
są potrzebne, a które zbyteczne, które zaś mają zbliżony zakres obowiązków, tak aby 
można je było połączyć w ręku jednego urzędnika itp. Dostrzegał więc konieczność 
przeprowadzenia racjonalnej reorganizacji w tym zakresie.

Postulował także, aby urzędnicy, którzy świadomi są niedostatków finansowych 
Księstwa, zrezygnowali z części przysługującego im wynagrodzenia74.

Krytyczne oceny istniejącego stanu rzeczy wyrażano także w postaci satyr. Na 
przykład satyra pochodząca z konserwatywnego obozu staroszlacheckiego uderzała 
następującymi słowami w urzędników Księstwa Warszawskiego: Jakie trzeba mieć 
zasługi, aby dostać urzędu: Najpierw trzeba być członkiem loży masońskiej, potem być 
znanym któremuś z panów przez swą dawną podłość lub jego być służalcem, nareszcie 
trzeba umieć oszukiwać, kraść skarb i zdzierać z ludzi. Czy urzędnik powinien być 
sumienny? Owszem, sumienie i religia największą są do urzędu przeszkodą i gdy się 
znajdzie na urzędzie religiant sumienny, jest on w gronie urzędników jako bonifrater 
między wariatami, którzy wszystko do góry nogami przewracają”75. Można zatem 
odnieść wrażenie, że urzędnik to mason, służalec, oszust i bezbożnik. Ten pogląd po
dzielała spora część szlachty ziemiańskiej i jej klientela.
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Podobnie jak wspomniani wcześniej autorzy, również J. Owidzki krytycznie ocenił 
nadmierne rozbudowanie struktury administracyjnej wiodące do tego, że „administra
cja staje się rozwlekła i słaba”76. Taka sytuacja prowadziła do dodatkowych komplika
cji i narażała obywateli na nieprzewidziane trudności, a w szczególności wśród 
„namnożonych i ustawicznie krzyżujących się władz błąka się biedny mieszkaniec, nie 
wiedząc, gdzie ma szukać sprawiedliwości lub opieki prawa”. W konsekwencji prowa
dziło to do obniżenia zaufania obywateli wobec administracji, dlatego też, aby przy
wrócić pełnię zaufania, zalecał on odpowiednią redukcję ilości urzędników. Szczegól
nie szkodliwe według J. Owidzkiego było zbyt duże rozdrobnienie urzędów, niejedno
krotnie tamujące lub spowolniające załatwianie poszczególnych spraw. Zdarzało się 
także - co również było zjawiskiem negatywnym - rozdzielanie zbliżonych do siebie 
zadań pomiędzy różnych urzędników. W konsekwencji osłabieniu ulegała „sprężystość 
i ruch Rządu”, a dodatkowo świadczyło to o rozrzutności, na którą Księstwo nie po
winno sobie pozwalać. Ponieważ mnóstwo oddzielnych magistratur „grosz publiczny 
zabiera i traci”, dlatego też należało przeprowadzić radykalne zmiany w tym zakresie77.

76 J. Owidzki, Mowa Joachima Owidzkiego posła lubelskiego na sesji sejmowej 18 grudnia 1811 roku 
miana, Warszawa 1811; tenże, Spostrzeżenia, s. 33. Sprawy o charakterze administracyjnym mogły być 
załatwione na wniosek lub z urzędu. Petenci mogli składać wnioski osobiście w urzędzie. Wpływ, tak 
nazywano wniesione pismo, przyjmował zwykle kierownik kancelarii. W prefekturze zajmował się tym 
sekretarz generalny, o ile prefekt nie wydał innego polecenia. Po odpieczętowaniu wpływu następowało 
wpisanie na nim prezenty, to znaczy daty wpływu i numeru dziennika lub tylko daty wpływu. Jeśli w danej 
sprawie istniały już jakieś akta, dołączano je do pisma, które wpłynęło. Były to priora sprawy. Dołączano 
też inne akta związane ze sprawą. Materiały te przekazywano do załatwienia referentom. Wyznaczony 
pracownik opracowywał projekt załatwienia sprawy, tzw. koncept pisma. Po opracowaniu projektu 
zapoznawał się z nim kierownik wydziału, podpisywał go i przekazywał kierownikowi dyrekcji. Pismo 
ostatecznie opracowane i gotowe do sporządzenia czystopisu podpisywali np. w prefekturze - prefekt 
i kierownik wydziału. Takie pisma nazywano minutą. Pismo załatwione było znakowane odpowiednią 
cyfrą i odnotowywane w rotulusie. Wszycie pisma do akt następowało dopiero wtedy, gdy sprawa została 
załatwiona i fakt ten został odpowiednio zaznaczony na piśmie. Gdy sprawa była wszczynana z urzędu, 
wtedy nie istniały oczywiście początkowe fazy obiegu pisma, aż do rejestracji wpływu włącznie. Natomiast 
dalsze fazy załatwienia sprawy były analogiczne jak przedstawione wyżej. Administracja polska, recypując 
w znacznym stopniu pruskie „urządzenia” kancelaryjne, stworzyła polską wersję pruskiego pierwowzoru. 
Modyfikacje dotyczyły dokumentacji aktowej i organizacji kancelarii. Mniejszą rolę odgrywały wpływy 
francuskie. System stosowany w Księstwie był rezultatem świadomych wysiłków, by uwzględniać warunki 
krajowe i oprzeć się niekorzystnemu i ślepemu naśladownictwu obcych wzorów, był próbą tworzenia 
i funkcjonowania nowoczesnej administracji, W. Rostocki, Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów 
administracji w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do 1867 r ), Wrocław-Warszawa-Kraków 
1964,45-110.

77 J. Owidzki, Mowa Joachima Owidzkiego..., s. 39.
78 Ibidem, s. 46.

J. Owidzki uważał także, że utworzono zbyt wiele urzędów, kierując się tylko zało
żeniami teoretycznymi. Widząc wady tej struktury, zalecał wykorzystać dotychczasowe 
doświadczenia i zreorganizować aparat administracyjny.

Aby wyraźniej wykazać, jak wielkim zagrożeniem dla dalszego bytu Księstwa była 
zbyt duża liczba urzędników, J. Owidzki odwołał się do przykładów z historii, gdzie 
„najrządniejsze Państwa przywiodła do nierządu, ubóstwa i zguby - zbyt wielka liczba 
urzędników, a z tym zwiększony ucisk i nadużycia”78.

Przeprowadzona reorganizacja pozwoliłaby także poszczególnym obywatelom na 
dochodzenie swoich praw przed wszystkimi organami administracyjnymi w rozsąd
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nych terminach i z gwarancją bezstronnego rozpatrzenia sprawy. Autor chciał zatem 
stworzyć pewne wskazówki dotyczące procesu stosowania regulacji prawnych. Roz
patrując sprawę, urzędnik powinien więc uwzględniać indywidualny interes obywatela, 
dochowywać wymogu sprawiedliwości społecznej i poszanowania zasad współżycia 
społecznego. Owidzki oczekiwał od urzędnika sumiennego i rzetelnego wypełniania 
obowiązków, zgodnie z duchem służby i dbałością o dobro sprawy publicznej wyni
kającą z najlepszej woli i wiedzy.

W dotychczasowej sytuacji funkcjonowanie administracji spotykało się z po
wszechnym niezadowoleniem. Działanie w atmosferze nieufności i niechęci, bez spo
łecznego poparcia i akceptacji zmniejszało więc skuteczność działania administracji.

Skorzystanie z propozycji autora powinno spowodować zmiany jakościowe 
w działaniu administracji (poprawa sprawności i skuteczności), jak również znaczne 
oszczędności dla skarbu państwa, wynikające z redukcji zbytecznych urzędników.

W przeciwieństwie do opozycji sejmowej, J. Owidzki opowiadał się za odpłatną 
służbą publiczną, gdyż „niepłatny urzędnik samą nawet potrzebą być może znaglonym, 
mniej godziwych częstokroć wyszukiwać zysków, aby niemi swój wsparł niedo
statek”79.

79 Ibidem, s. 51.
80 J. Owidzki wyraził to następująco: „Ta jest jedyna droga, którą dojdziemy do wielkości i chwały tej 

odwiecznej trzymającej się prawdy, iż nie narody do rządów, ale raczej rządy do narodów stosować się 
powinny (...)”, ibidem, s. 50.

81 T. Szumski, Myśli ogólne o polepszeniu handlu, rolnictwa, przemysłu i edukacji narodowej 
w Księstwie Warszawskim, Poznań 1811, s. 39, 40.

W sytuacji politycznej, w jakiej znajdowało się Księstwo, najważniejszą potrzebą 
jaka istniała, było utrzymanie wojską dlatego też wydatki na te cele powinny mieć 
priorytetowe znaczenie. Stąd też wydatki na administrację należało ograniczyć do nie
zbędnych, a strukturę administracyjną księstwa dostosować do posiadanych zasobów 
finansowych80.

Tomasz Szumski w traktacie Myśli ogólne o polepszeniu handlu, rolnictwa, prze
mysłu i edukacji narodowej w Księstwie Warszawskim, w kontekście rozważań po
święconych pozyskiwaniu środków finansowych na funkcjonowanie fabryk wyraził 
pogląd, że rząd powinien kazać urzędnikom „oprócz urzędu obrać sobie też inszy spo
sób jaki do żywienia siebie i familii swojej, aby nie czekał na samą pensję skarbową 
gdyż nie tylko że przez to bardziejby się przemysł rozszerzył, ale byłoby to i dla sa
mych urzędników tern lepiej, bo mieliby sposób do życia, choćby kiedy rząd dla nie
szczęśliwych wojen nie mógł im pensji regularnie wypłacać”81. Propozycję tę można 
ocenić w dwojaki sposób. Z jednej strony rozwiązanie to pozwalało na zmniejszenie 
kosztów utrzymania korpusu urzędniczego. Z drugiej jednak niosło za sobą pewne 
ryzyko związane z tym, iż urzędnicy, chcąc zadbać o swoje potrzeby materialne, szu
kaliby przede wszystkim źródeł swego utrzymania, ze szkodą dla pełnionej służby 
publicznej. Stąd też pomysł ten w sytuacji tworzenia nowoczesnego systemu biurokra
tycznego nie nadawał się do realizacji.

Reasumując, można stwierdzić, iż myśl administracyjna Księstwa Warszawskiego 
wykazywała wyraźną tendencję do przeprowadzenia daleko idących reform dotyczą
cych przebudowy korpusu służby cywilnej. W tym zakresie wyróżnić można cztery 
aspekty, które wzbudzały szczególne zainteresowanie.
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Po pierwsze, zdecydowana większość luminarzy życia społecznego i politycznego 
opowiadała się za koniecznością zatrudniania w służbie publicznej urzędników o wy
sokim poziomie kwalifikacji merytorycznych. Wskazywano również na konieczność 
kształcenia kandydatów na urzędników, zarówno w formach szkolnych (studia uniwer
syteckie), jak i „praktycznej nauki zawodu”, która miała wdrażać kandydatów do wy
konywania zawodu urzędnika (aplikacja administracyjna). Co godne podkreślenia, 
istniała też wyraźna akceptacja odpłatnego charakteru służby cywilnej.

Po drugie, bardzo istotną sprawą było określenie katalogu cech osobistych, we
wnętrznych przymiotów, jakimi powinni się odznaczać urzędnicy publiczni oraz kan
dydaci na takich urzędników. Od kandydatów oczekiwano wysokiego poziomu walo
rów osobistych, jak też tzw. „uspołecznienia”.

Po trzecie, podkreślano konieczność usprawnienia administracji poprzez optymali
zację liczebności personelu w poszczególnych urzędach. Przeprowadzenie reorganiza
cji w urzędach mogło się przyczynić do osiągnięcia przez administrację zadowalające
go poziomu sprawności, który umożliwiłby realizację zadań wynikających dla niej 
z konstytucji, w tym zarządzania całym krajem. W tym zakresie zalecano kierowanie 
się nie tylko względami oszczędnościowymi, ale przede wszystkim przesłankami pra- 
kseologicznymi.

Po czwarte, zwracano uwagę na konieczność dostosowania działań administracji do 
społecznych oczekiwań, co wpływałoby na poziom kultury administrowania, jak rów
nież poprawę stosunków między urzędnikami a obywatelami. Dostrzegano również, że 
sprawność działania administracji publicznej oceniana była przez społeczeństwo, które 
wyrażało swoją opinię w różnorodnych formach. Ocena taka była wszechstronna 
i oparta na indywidualnych kontaktach osobistych lub obserwacji.

W kontekście całej ówczesnej myśli administracyjnej można stwierdzić, iż postulaty 
dotyczące pracowników administracji publicznej były bardzo dojrzałe, postępowe 
i zmierzały do usprawnienia administracji zarówno w znaczeniu funkcjonalnym, jak 
i organizacyjnym. Wyrażały pewne zasady, które stanowiły swoiste wnioski de lege 
ferenda, będące podstawą tworzenia idealnego systemu biurokratycznego82.

12 Na przełomie XIX i XX wieku niemiecki uczony Max Weber sformułował pojęcie biurokracji 
) charakterze emocjonalnie neutralnym. Oznacza ono określony typ organizacji administracji i nie 
przesądza z góry o jego wadach. Przypisywał on idealnemu systemowi biurokratycznemu następujące 
:echy: 1. zawodowy charakter administracji, oznaczający pełnienie funkcji urzędniczych w sposób 
irofesjonalny (fachowy), związany ponadto z określonym wynagrodzeniem, stanowiącym podstawowe 
iródlo utrzymania, 2. specjalizację w załatwianiu określonych kategorii spraw, a także związany z tym 
loziomy i pionowy podział pracy, 3. hierarchiczność struktury władzy, zakładająca podległość organów 
liższego szczebla organom nadrzędnym pod względem osobowym i służbowym, 4. tworzenie norm 
’enerałnych, określających działalność aparatu biurokratycznego w sposób jednolity, H. Izdebski, Historia 
tdminislracji a historia biurokracji, s. 63; tenże, Historia administracji, s. 36; J. Malec, D. Malec, 
iistoria administracji i myśli administracyjnej, s. 21.
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The presentation of the Civil Service in the administrative ideas current 
in the Duchy of Warsaw, 1807-1815

Summary

The paper discusses the concepts of reforms relating to the civil service that functioned in the Duchy 
of Warsaw. Various administrative projects as well as journalistic production concerned with the 
political and constitutional problems were analysed. Most of the authors of the time supported the 
idea that in the civil service there should be employed only the officers of high professional quality. 
What was recommended was the educating of the candidates for officers both in schools as well as 
through practical training. There were also draffed the catalogues of personal features with which the 
public officers should distinguish themselves. There was also emphasized the need to make the ad
ministration effective through the recruitment of the staff in the respective agencies at the optimum 
numerical level. What was additionally emphasized were the advantages derived from the adaptation 
of the administrative activities to social expectations, the stress being particulary laid on the culture of 
managing public affairs. While viewing the problem in the entire context of administrative thought of 
the Duchy of Warsaw, it is possible to arrive at a conclusion that the postulates referring to the offi
cers of public administration were those that were the most ripe and progressive. They tended to 
create effective administration and laid the foundations for the image of the ideal bureaucracy.
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