








Dyrekcja Policji
Wolnego Miasta Krakowa 

1827-1846

Studium historyczno-prawne





Paweł Cichoń

Dyrekcja Policji
Wolnego Miasta Krakowa 

1827-1846

Studium historyczno-prawne

Kraków 2014



© Copyright by Paweł Cichoń, Kraków 2014 

Recenzenci: 
prof, dr hab. Andrzej Dziadzio 

prof, dr hab. Jerzy Malec 

Opracowanie redakcyjne: 
Jan Sinkiewicz

Opracowanie ilustracji: 
Jaromir Palka

Projekt okładki: 
Oskar Ostafin

Na okładce wykorzystano akwarelę Oskara Ostafina 
przedstawiającą pieczęć Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa

Publikacja wydana dzięki pomocy de minimis 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Książka dofinansowana przez Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN 978-83-7638-410-8

KSIĘGARNIA AKADEMICKA 
ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków 

tel. /faks: 12 431 27 43, 12 421 13 87 
e-mail: akademicka@akademicka. pl

Księgarnia internetowa: 
www. akademicka. pl

mailto:akademicka@akademicka.pl
http://www.akademicka.pl


Spis treści

Wykaz skrótów ............................................................................................................ 9

Zagadnienia wstępne.................................................................................................. 11

ROZDZIAŁ 1
Administracja i sądownictwo Wolnego Miasta Krakowa................................. 17

1. 1.  Powstanie Wolnego Miasta Krakowa i jego status prawno-
- międzynarodowy.......................................................................................... 17

1. 2.  Terytorium i podział administracyjny Wolnego Miasta Krakowa ...... 24
1. 3.  Administracja Wolnego Miasta Krakowa................................................. 31

1. 3. 1.  Administracja centralna.................................................................... 31
1. 3. 1. 1.  Organy rządowo-administracyjne ................................... 31
1. 3. 1. 2.  Organy administracji specjalnej ....................................... 45
1. 3. 1. 3.  Organy kontroli administracji........................................... 55

1. 3. 2.  Organy rozstrzygające spory administracyjne
i kompetencyjne ................................................................................. 57

1. 4.  Administracja terytorialna .......................................................................... 61
1. 5.  Sądownictwo Wolnego Miasta Krakowa.................................................. 66

ROZDZIAŁ 2
Utworzenie i reorganizacja służb policyjnych Wolnego Miasta Krakowa ...... 75

2. 1.  Biuro Policji Pośredniej (1816) ................................................................... 77
2. 2.  Utworzenie Dyrekcji Policji (1827) ............................................................ 84
2. 3.  Reorganizacja służb policyjnych (1833-1846) ......................................... 92
2. 4.  Mundury urzędników Dyrekcji Policji...................................................... 114
2. 5.  Siedziba Dyrekcji Policji............................................................................... 123

ROZDZIAŁ 3
Skład Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa ................................................. 125

3. 1.  Członkowie Dyrekcji Policji ........................................................................ 126
3. 1. 1.  Dyrektor policji................................................................................... 126
3. 1. 2.  Komisarze policji................................................................................ 140
3. 1. 3.  Adiunkci............................................................................................... 147



3. 2.  Pracownicy kancelaryjni ............................................................................... 150
3. 2. 1.  Sekretarz ............................................................................................... 150
3. 2. 2.  Dziennikarz .......................................................................................... 152
3. 2. 3.  Archiwista i ekspedytor ....................................................................  155
3. 2. 4.  Kanceliści.............................................................................................. 156
3. 2. 5.  Aplikanci i dietariusze.......................................................................  158
3. 2. 6.  Rewizor, kasjer i kontroler................................................................  160

3. 3.  Służba dozorcza.............................................................................................. 162
3. 3. 1.  Rewizorzy policji ................................................................................  162
3. 3. 2.  Inspektorzy policji............................................................................... 167
3. 3. 3.  Podrewizorzy i podinspektorzy policji ..........................................  168
3. 3. 4.  Dozorca aresztów................................................................................ 171
3. 3. 5.  Stróż....................................................................................................... 174
3. 3. 6.  Stróże nocni.......................................................................................... 175
3. 3. 7.  Ordynans............................................................................................... 175
3. 3. 8.  Szprycmajstrzy....................................................................................  176
3. 3. 9.  Trębacze na wieży straży ogniowej.................................................  177
3. 3. 10.  Wykonawca sprawiedliwości karnej .............................................  178

3. 4.  Polityka kadrowa w służbach policyjnych (1827-1846) .........................  179

ROZDZIAŁ 4
Organizacja Dyrekcji Policji........................................................................................ 211

4. 1.  Oddział Sądowniczy ....................................................................................... 212
4. 2.  Oddział Dozorczo-Administracyjny ...........................................................221
4. 3.  Referenci Dyrekcji Policji............................................................................... 223

4. 3. 1.  Referent cenzury................................................................................... 223
4. 3. 2.  Protokolista Biura Meldunkowego i Cudzoziemców....................223
4. 3. 3.  Protokolista paszportów.....................................................................224
4. 3. 4.  Referent budownictwa (konduktor budownictwa) .......................225

4. 4.  Podmioty powiązane funkcjonalnie z Dyrekcją Policji............................226
4. 4. 1.  Komisarz targowy ................................................................................ 227
4. 4. 2.  Pisarz Kantoru Służących...................................................................230
4. 4. 3.  Komisarze dystryktowi i zwierzchnicy miejscowi.........................235

4. 5.  Straż policyjna.................................................................................................. 246

ROZDZIAŁ 5
Zadania Dyrekcji Policji o charakterze dozorczo-administracyjnym.................249

5. 1.  Zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa oraz wydalanie
cudzoziemców..................................................................................................258

5. 2.  Nadzór nad Domem Pracy............................................................................ 265
5. 3.  Wydawanie i wizowanie paszportów...........................................................271
5. 4.  Prowadzenie ksiąg ludności oraz kontrola wykonywania

obowiązku meldunkowego............................................................................ 1T7



5. 5.  Kontrola w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście
Krakowie........................................................................................................... 290

5. 6.  Dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe .............................................298
5. 7.  Kontrola miar i wag oraz obowiązujących taks urzędowych .................308
5. 8.  Policja lekarska................................................................................................ 321
5. 9.  Zapewnienie „spokojności publicznej” .......................................................324
5. 10.  Zapewnienie „bezpieczeństwa osób i ich własności” .............................327
5. 11.  Nadzór budowlany ......................................................................................330
5. 12.  Nadzór nad czeladzią, służbą i wyrobnikami...........................................332
5. 13.  Reglamentacja prowadzenia działalności handlowo-usługowej ..........337
5. 14.  Wydawanie świadectw konduity ................................................................344
5. 15.  Kontrola deklaracji podatkowych...............................................................345

ROZDZIAŁ 6
Zadania sądownicze Dyrekcji Policji.........................................................................349

6. 1.  Prowadzenie śledztw i dochodzeń.............................................................. 353
6. 2.  Ustalanie właściwości rzeczowej organów orzekających

w sprawach karnych....................................................................................... 357
6. 3.  Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw policyjnych.... 358

6. 3. 1.  Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw 
policyjnych „przeciw publicznym urządzeniom i ustawom, 
które do powszechnego należą bezpieczeństwa”...........................362

6. 3. 2.  Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw
policyjnych „przeciwko bezpieczeństwu życia” .............................370

6. 3. 3.  Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw 
policyjnych „o bezpieczeństwo ciała, albo naruszających, 
lub onemuż zagrażających”................................................................373

6. 3. 4.  Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw
policyjnych „przeciwko bezpieczeństwu własności”.....................382

6. 3. 5.  Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw
policyjnych „naprzeciw niebezpieczeństwu honoru” .................... 396

6. 3. 6.  Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw
policyjnych „przeciw obyczajności publicznej” .............................402

Zakończenie .................................................................................................................. 409

Bibliografia .................................................................................................................... 415

Spis ilustracji.................................................................................................................. 425

Indeks osobowy............................................................................................................. 427

Summary........................................................................................................................ 437





Wykaz skrótów

ANKr, WM // ANKr, WMI< - Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Archiwum Wol
nego Miasta Krakowa

D. G., D. G. S. - Dziennik Główny Senatu Rządzącego
D. K. - Dziennik Konferencji Rezydentów
D. S. - Dziennik Senatu Rządzącego
Dz. Praw - „Dziennik Praw” (Wolnego Miasta Krakowa)
Dz. Praw RI< - „Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey"
Dz. Roz. Rządowych WMI< - „Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodleg

łego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu”
Dz. Rządowy WMI< - „Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu”
k. k. - austriacki kodeks karny z 1803 r., Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyine 

przestępstwa
nr obr. - nr obrad
PSB - Polski słownik biograficzny
SW - Sąd Wyższy
złp - złoty polski





Zagadnienia wstępne

Wprowadzenie
Dzieje Wolnego Miasta Krakowa należą do ciekawszych i ważniejszych okresów 
rozwoju stosunków ustrójowo-prawnych w XIX w. Związane to było z koncep
cjami przebudowy ustroju państwowego w warunkach zależności politycznej, 
ustrojowej, a także wojskowej od mocarstw opiekuńczych: Austrii, Prus i Rosji. 
W związku z tym ustrój wprowadzony w Wolnym Mieście Krakowie stanowił 
oryginalną formę, niespotykaną na innych ziemiach polskich. Dotyczyło to rów
nież organizacji służb policyjnych, a zwłaszcza Dyrekcji Policji, która utworzona 
została w 1827 r. 

Zakres chronologiczny niniejszego opracowania obejmuje jedynie lata 1827- 
-1846, tj. okres istnienia Dyrekcji Policji w Wolnym Mieście Krakowie. Należy 
podkreślić, że Dyrekcja Policji także po inkorporacji Rzeczypospolitej Krakow
skiej do cesarstwa austriackiego kontynuowała swoją działalność aż do 1848 r. 
Problematyka ta nie została omówiona w niniejszej monografii z uwagi na zmianę 
charakteru ustrojowego ziem wcielonych do Austrii, jak również statusu prawne
go Cesarsko-Królewskiej Austriackiej Dyrekcji Policji Miasta Krakowa. 

W bogatej literaturze naukowej dotyczącej dziejów Wolnego Miasta Krakowa 
problematyka ustroju i działalności Dyrekcji Policji stanowi temat całkowicie nie
rozpoznany. Powoduje to, że w chwili obecnej pełna charakterystyka tej instytucji 
byłaby przedsięwzięciem niezwykle trudnym i całkowicie przedwczesnym. 

Stąd też celem niniejszego studium historyczno-prawnego jest jedynie uka
zanie: 1. instytucjonalnego wymiaru Dyrekcji Policji, podstaw prawnych jej 
istnienia i przeobrażeń strukturalnych; 2. składu osobowego Dyrekcji Policji, 
zasad rekrutacji oraz szeroko rozumianej polityki kadrowej w służbach poli
cyjnych; 3. szerokiego spektrum zadań Dyrekcji Policji zarówno o charakterze 
dozorczo-administracyjnym, jak i sądowniczym. 

Warto zauważyć, że pewna trudność w przedstawieniu działalności Dyrekcji 
Policji wiąże się także z faktem, że była to instytucja administracyjno-sądowa, 
wobec czego akty normatywne stanowiące podstawę jej działalności, jak również 
formy tej działalności oraz dorobek Dyrekcji Policji, wymagały wykorzystania od
miennej metodologii badań naukowych. 
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Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa, której poświęcona jest niniej
sza monografia była instytucją państwową powołaną w 1827 r. do podejmo
wania działań zarówno prewencyjnych, jak i represyjnych, związanych z eli
minowaniem różnego typu zagrożeń destabilizujących szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo Wolnego Miasta Krakowa, jak również jego mieszkańców. 
Nadrzędnym celem jej działania było zatem utrzymanie spokoju, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego. Z drugiej strony, Dyrekcja Policji miała peł
nić rolę organu stojącego na straży przestrzegania obowiązujących przepisów 
policyjno-administracyjnych, jak również karnych, przez osoby przebywające 
na terytorium miasta Krakowa, a z czasem i na całym terytorium Rzeczypospo
litej Krakowskiej. W jej działalności dominującą rolę odgrywała też realizacja 
państwowej funkcji reglamentacyjno-policyjnej. 

Dyrekcja Policji wraz z upływem czasu i narastającymi tendencjami reak
cyjnymi i interwencjonistycznymi państwa stawała się organem wykonawczym 
rządu, tj. Senatu Rządzącego, a od 1839 r. uzyskała również kompetencje jurys
dykcyjne w zakresie ciężkich przestępstw policyjnych. 

W związku z powyższym istnieją co najmniej dwa ważne powody, które uza
sadniały poświęcenie Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa odrębnej mo
nografii źródłowej. 

Po pierwsze, brak w literaturze przedmiotu monograficznych opracowań 
poświęconych temu zagadnieniu, co stanowi poważną lukę w polskiej histo
riografii. Jej wypełnienie wydaje się zatem sprawą konieczną, ponieważ Dy
rekcja Policji była niezwykle ważnym organem w ustroju Wolnego Miasta 
Krakowa, który z czasem stał się wręcz niezastąpionym narzędziem służą
cym do realizacji zadań państwa w sferze spokoju, porządku i bezpieczeństwa 
publicznego. 

Po drugie, specyficzna sytuacja polityczno-ustrojowa, w jakiej znajdowało 
się Wolne Miasto Kraków, w istotny sposób wpływała na kszałt służb policyj
nych, ich organizację, zadania, a także relacje z innymi organami, w tym przed
stawicielami mocarstw opiekuńczych. W związku z powyższym, przedstawie
nie tej problematyki w oparciu o materiały źródłowe rzuci kolejny snop światła 
na faktyczną zależność władz Wolnego Miasta Krakowa od polityki i decyzji 
podejmowanych przez Wysokie Opiekuńcze Dwory. 

Źródła i literatura
Z uwagi na istnienie obszernej literatury dotyczącej ustroju Wolnego Mia
sta Krakowa, powstającej nieprzerwanie na przestrzeni ponad 150 lat, licząc 
od momentu jego inkorporacji do Cesarstwa Austriackiego, problematyka 
poświęcona administracji i sądownictwu została potraktowana jako swoiste 
wprowadzenie do właściwej tematyki pracy oraz historyczne tło dla ukazania 
rozwoju służb policyjnych, w tym przeobrażeń zachodzących w samej Dyrek
cji Policji. 
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Zwięzłą syntezę dotyczącą problematyki ustrojowej Rzeczypospolitej Kra
kowskiej przedstawili Wojciech M. Bartel1, Janina Bieniarzówna2 oraz Szczęsny 
Wachholz3. Prace te, opierając się na kryterium chronologiczno-rzeczowym, 
omawiają różne aspekty ustroju społeczno-politycznego i administracyjnego 
Wolnego Miasta Krakowa. 

1 W. M. Bartel, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), Kraków 1976, Biblioteka 
Krakowska, nr 116; idem, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), [w: ] Historia 
państwa i prawa Polski, t. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, M. Senkowska- 
-Gluck, Warszawa 1981, s. 792-832. 

2 J. Bieniarzówna, ]. M. Małecki, Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1979, Dzieje Kra
kowa, t. 3. 

3 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska. Okres od 1815 do 1830 r., Warszawa 1957. 
4 J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000; T. Ma

ciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006, Skrypty Becka·, W. Witkowski, Historia 
administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007. 

5 P. C i c h o ń, Stan i potrzeba badań nad dziejami Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa, [w: ] 
Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M. J. Ptak, Wrocław 2010, 
s. 452-453. 

Dotychczasowa literatura przedmiotu niemal zupełnie nie zajmowała się 
problematyką Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa. W ww. opracowa
niach znaleźć można jedynie rozproszone informacje o Dyrekcji Policji, głównie 
w rozdziałach dotyczących administracji i sądownictwa. Podobne informacje, 
wskazujące na datę powstania Dyrekcji Policji i jej główne kompetencje, znaleźć 
można w opracowaniach podręcznikowych do historii ustroju i administracji na 
ziemiach polskich4. 

Pierwszą próbę przybliżenia pola badawczego, którym były dzieje Dyrekcji 
Policji, podjął Paweł Cichoń w artykule Stan i potrzeba badań nad dziejami 
Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa5. W opracowaniu tym autor przed
stawił opis Dyrekcji Policji oparty wyłącznie na piśmiennictwie, stąd miał on 
charakter wielowątkowy i syntetyzował opublikowane informacje dotyczące tej 
instytucji. Już wtedy autor zasygnalizował występowanie poważnej luki w lite
raturze przedmiotu w tym zakresie. Z drugiej jednak strony, kwerenda archi
walna przeprowadzona przez autora wykazała istnienie obszernych zespołów 
archiwalnych (rękopiśmiennych), które mogły dostarczyć gruntownej wiedzy 
na temat okoliczności powstania Dyrekcji Policji, jej organizacji, przeobrażeń 
strukturalnych, obsady personalnej oraz jej dorobku jurysdykcyjnego. W więk
szości wypadków materiały archiwalne stanowiące bezpośrednią podstawę 
ww. ustaleń do tej pory nie były w ogóle przedmiotem analizy naukowej. 

Poważnym problemem, przed którym stanął autor, był fakt, że informacje 
na temat działalności Dyrekcji Policji pojawiają się w zdecydowanej większości 
materiałów archiwalnych dotyczących Wolnego Miasta Krakowa. Wynikało to 
bezpośrednio z roli, jaką Dyrekcja Policji odgrywała w strukturze władz krajo
wych. W związku z tym autor niniejszego opracowania stanął przed poważnym 
wyzwaniem dotyczącym selekcji tych materiałów. 
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Ze względu na konstrukcję niniejszego opracowania - jak już wcześniej wspo
mniano - służącą ukazaniu instytucjonalnego wymiaru Dyrekcji Policji, podstaw 
prawnych jej istnienia i działalności, wybrane zostały jedynie te materiały źró
dłowe, które najlepiej służyły charakterystyce tych właśnie aspektów związanych 
z Dyrekcją Policji. Inne kwestie potraktowane zostały drugoplanowo, chyba że 
ściśle wiązały się z zasadniczą problematyką. Bezpośrednie wykorzystanie w tek
ście pracy całego przebadanego materiału archiwalnego, obejmującego blisko 
10 tysięcy dokumentów rękopiśmiennych nie byłoby ani możliwe, ani celowe. 

Podstawą rozprawy są materiały dokumentacyjne obejmujące w szczegól
ności: archiwalia, wydawnictwa źródłowe, druki współczesne, prasę, pamiętni
ki oraz opracowania. Kwerendą objęto materiały dokumentacyjne w Archiwum 
Narodowym w Krakowie, Oddział III (ul. Sienna 16) oraz w ekspozyturze tego 
Archiwum w Spytkowicach. Są to głównie materiały wchodzące w skład ob
szernego zespołu archiwalnego Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa 1818- 
-1848 (WMK - III/18), Akta Prezydium Senatu (WMK - III), Akta Senackie 
(WMK - V), Akta Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji (WMK - VI - 3), 
a także Protokoły Obrad Senatu i Rady Administracyjnej (WMK - IV)6. 

6 S. Pańko w, Archiwum Wolnego Miasta Krakowa, „Archeion" R. 22, 1954, s. 115-125. 
7 „Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Kra

kowa i Jego Okręgu”, Kraków 1816-1822. 
8 „Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey”, Kraków 1823-1830. 
9 „Dziennik Praw” (Wolnego Miasta Krakowa), Kraków 1833-1846. 
10 „Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu”, Kraków 1816-1846. 
11 W. Tokarz, Pomniki Prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej, t. 1, Akta zasadnicze, protokóły 

komisji organizacyjnej, Kraków 1932. 
12 J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Wybór źródeł, Wrocław-Warszawa 

2004, Skarby Biblioteki Narodowej. 
13 W całym okresie Wolnego Miasta Krakowa ukazały się tylko 4 Kalendarzyki Polityczne Kra

kowskie za ww. lata. F. Gawełek, Bibljografia ludoznawstwa litewskiego, Wilno 1914, w wykazie 
czasopism i wydawnictw, które uwzględnił, wymienił pod pozycją 279. Kalendarzyk polityczny 
krakowski 1819, 1834, 1844, 1846. 

Spośród druków urzędowych wykorzystano w pracy „Dziennik Rozporządzeń 
Rządowych Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego 
Okręgu”7, „Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey”8, „Dziennik Praw”9, 
„Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu”10. Z wydawnictw 
źródłowych wykorzystano również te, które zawierały teksty aktów prawnych oraz 
dokumenty źródłowe z okresu Wolnego Miasta Krakowa, a wśród nich szczegól
ne znaczenie posiadają opracowania Wacława Tokarza11 oraz J. Bieniarzówny12. 
Cennym źródłem informacji na temat składu osobowego w Biurze Policji Pośred
niej oraz w Dyrekcji Policji okazały się także Kalendarzyki Polityczne Krakowskie 
wydane na rok 1819, 1834, 1844 oraz 184613. 

Autor podjął próbę scharakteryzowania Dyrekcji Policji jako instytucji ad
ministracyjnej, która z czasem uzyskała również kompetencje sądownicze. 
Analizie poddano więc różnego rodzaju projekty organizacji służb policyjnych,  
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akty normatywne ustrojowe i materialne, stanowiące podstawę organizacji Dy
rekcji Policji, jej późniejszej reorganizacji oraz podstawę jej zadań dozorczo- 
-administracyjnych, jak również sądowniczych. 

Praca została napisana według reguł przewidzianych dla monografii histo
ryczno-prawnych przy zastosowaniu metody dogmatyczno-prawnej oraz kon
strukcji chronologiczno-rzeczowej. Praca nie ogranicza się tylko do przedsta
wienia treści, źródeł i okoliczności powstania Dyrekcji Policji i jej przeobrażeń 
strukturalnych i kadrowych, a także jej zadań, lecz obejmuje także własną opinię 
autora na ich temat. 

Chcąc jak najdokładniej oddać specyfikę oraz realia Wolnego Miasta Krako
wa, autor w wielu miejscach zachował terminologię stosowaną w ówczesnych ak
tach prawnych, na przykład dietariusz, exhibit, kancelista, konduita, obcokrajo- 
wość, pachołek, rogatka, schadzka, schubpass, sikawka, starozakonny, stręczyciel, 
szlachtuz, szprycmajster, szynk, tutejszokrajowość etc. 

Kształt opracowania
Praca podzielona została na sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcono 
omówieniu administracji i sądownictwa Wolnego Miasta Krakowa. Opracowanie 
to stanowi autorską, a tym samym oryginalną syntezę dotychczasowych infor
macji opublikowanych w literaturze przedmiotu, a dotyczących tych zagadnień. 
Wprowadzono też nowe wątki dotyczące administracyjnych podziałów specjal
nych czy też rozstrzygania sporów administracyjnych i kompetencyjnych. Warto 
podkreślić, że autor uwzględnił najnowsze piśmiennictwo, a także samodzielnie 
sięgnął do wielu aktów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania róż
nych organów administracyjnych i sądowych Rzeczypospolitej Krakowskiej.

Rozdział drugi przedstawia okoliczności utworzenia i reorganizacji służb poli
cyjnych w okresie Wolnego Miasta Krakowa. W pierwszym podrozdziale przed
stawiono okoliczności powołania Biura Policji Pośredniej oraz jej kompetencje. 
W kolejnym podrozdziale omówiono kulisy powołania Dyrekcji Policji oraz 
podstawy prawne jej istnienia i działalności. W trzecim podrozdziale ukazano 
reorganizację Dyrekcji Policji oraz powołanie lokalnych organów policyjnych, 
bezpośrednio podporządkowanych tej Dyrekcji. Autor nie ograniczył się tylko do 
prezentacji informacji zaczerpniętych z archiwaliów i aktów normatywnych, ale 
podjął próbę przedstawienia ich w kontekście różnych wydarzeń, które wpływały 
na sytuację polityczno-ustrojową Wolnego Miasta Krakowa (m.in. upadek po
wstania listopadowego 1830-1831 r., okupacja austriacka 1836-1841 r., reformy 
policji inicjowane przez dyrektora policji Franciszka Gutha, wybuch i upadek po
wstania krakowskiego 1846 r.). W kolejnych dwóch podrozdziałach przedstawio
no wzory mundurów funkcjonariuszy Dyrekcji Policji oraz zmiany jej siedziby 
w mieście Krakowie.

Rozdział trzeci poświęcony został omówieniu składu Dyrekcji Policji. Obej
muje on cztery podrozdziały. W pierwszych trzech, w oparciu o wszystkie akty 



16 Zagadnienia wstępne

ustrojowe regulujące organizację Dyrekcji Policji, przedstawiono członków tej 
Dyrekcji, urzędników kancelaryjnych oraz pracowników służby dozorczej. W roz
dziale tym autor wykorzystał również szereg informacji faktograficznych, które 
wzbogacają prezentację materiału normatywnego. Czwarty podrozdział, oparty 
niemal całkowicie na materiałach rękopiśmiennych, ukazuje politykę kadrową 
w służbach policyjnych, prowadzoną w całym okresie istnienia Dyrekcji Policji 
Wolnego Miasta Krakowa.

Kolejny rozdział dotyczy organizacji Dyrekcji Policji. Autor w oparciu o akty 
normatywne przedstawił strukturę organizacyjną Dyrekcji, odrębnie analizując 
Wydział Sądowniczy oraz Dozorczo-Administracyjny. Pozwoliło to na ukaza
nie dualistycznego charakteru Dyrekcji Policji jako instytucji administracyjno- 
-sądowej. W rozdziale tym autor przedstawił również referentów Dyrekcji Policji 
oraz podmioty powiązane funkcjonalnie z Dyrekcją Policji. W rozdziale tym wy
korzystano również materiały rękopiśmienne i drukowane, które pozwoliły uka
zać kompetencje członków Dyrekcji Policji i jej personelu.

Rozdział piąty poświęcony został omówieniu zadań Dyrekcji Policji o charak
terze dozorczo-administracyjnym. Na podstawie analizy całości opublikowane
go ustawodawstwa Wolnego Miasta Krakowa autor wyodrębnił kilkanaście sfer 
aktywności Dyrekcji Policji. Pozwoliło to na przejrzyste, ale i chronologiczno- 
-rzeczowe, zaprezentowanie rozległych zadań Dyrekcji Policji. Również w tym 
rozdziale wykorzystano wiele informacji faktograficznych opisujących faktyczną 
działalność tej instytucji.

W rozdziale szóstym ukazane zostały kompetencje sądownicze Dyrekcji Poli
cji, spośród których najpoważniejsze kompetencje orzecznicze zostały przyzna
ne najpóźniej. Stanowiły one jednak kwintesencję uprawnień sądowniczych tej 
Dyrekcji. W oparciu o niepublikowane dotychczas orzecznictwo Dyrekcji Policji 
w sprawach ciężkich przestępstw policyjnych przedstawiona została specyfika 
tego typu przestępstw w realiach Wolnego Miasta Krakowa oraz praktyka sądowa 
Dyrekcji Policji.

W zakończeniu autor przedstawił własną ocenę Dyrekcji Policji jako instytucji 
administracyjno-sądowej. Ocena ta przeprowadzona została w układzie wielo
płaszczyznowym, umożliwiającym wszechstronną charakterystykę tej instytucji 
oraz ukazanie jej specyfiki i oryginalności.

* * *

W tym miejscu chciałbym złożyć słowa gorącego podziękowania Pani prof, dr hab. 
Dorocie Malec oraz Panu prof. dr. hab. Jerzemu Malcowi za wszelką pomoc, rady 
i uwagi, które ukierunkowały moją pracę.



Rozdział 1

ADMINISTRACJA I SĄDOWNICTWO 
WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

1.1. Powstanie Wolnego Miasta Krakowa i jego status 
prawno-międzynarodowy

Upadek systemu napoleońskiego w Europie, zapoczątkowany przegraną Napole
ona w kampanii moskiewskiej 1812 roku, miał bezpośredni wpływ na dalsze losy 
Krakowa i jego okolic. Okupacja rosyjska dotychczasowych terenów Księstwa 
Warszawskiego trwająca od 1813 r. w zamyśle cara Aleksandra I miała umożliwić 
mu zachowanie pod swoim berłem całości ziem polskich, w tym dawnej stolicy 
Jagiellonów14. Całkowicie odmienną wizję przynależności państwowej północnej

11 Od maja 1813 r. do października 1815 r. Kraków znajdował się pod okupacją rosyjską przy 
zachowaniu formalnej przynależności do Księstwa Warszawskiego oraz całości ustawodaw
stwa z epoki napoleońskiej. Władze miejskie i prefektura departamentu podporządkowane 
były tymczasowemu ministerstwu spraw wewnętrznych, działającemu z ramienia rosyjskiej 
Rady Najwyższej Narodowej. Co ciekawe, działalności Rady Municypalnej Krakowa nie prze
rwała ani okupacja rosyjska, ani obrady kongresu wiedeńskiego, ani nawet likwidacja samego 
Księstwa Warszawskiego. Zdaniem Michała Bączkowskiego, dla władz rosyjskich istnienie 
rady oraz magistratu w dotychczasowej formie było korzystne. Władze okupacyjne nie in
gerowały w bieżące zarządzanie na tak niskim szczeblu administracyjnym, a istnienie tych 
ciał zmniejszało niechęć mieszkańców do tymczasowej administracji rosyjskiej. Działalność 
Rady nie stanowiła też zagrożenia dla władz rosyjskich, gdyż ta zachowywała lojalność wo
bec nowych władz, pomimo pronapoleońskich sympatii poszczególnych radnych, które jed
nak słabły wraz z kolejnymi klęskami cesarza Francuzów. Ostatnie posiedzenie Rady miało 
miejsce 9 XI 1815 r., czyli już po podjęciu decyzji o ustanowieniu Wolnego Miasta Krakowa. 
W listopadzie 1815 r. funkcje Rady Municypalnej oraz prefektury departamentu krakowskie
go przejąć miała chwilowo Komisja Organizacyjna, ale w praktyce nie odegrała ona większej 
roli w dziele administracji Miastem, gdyż 20 XI tegoż roku odbyło się pierwsze posiedzenie 
Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa, który zajął się urządzaniem zarządu tak sa
mego Krakowa, jak i nowego tworu państwowego. Zdaniem M. Bączkowskiego jeszcze je
sienią 1815 r. status formalny Miasta nie był do końca czytelny. Choć Księstwo Warszawskie 
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Małopolski wraz z Krakowem miała Austria, która sugerowała powrót tego tery
torium w jej ręce. Podstawą zawartego wówczas kompromisu pomiędzy zabor
cami było przekazanie Prusom 2/3 części terytorium sprzymierzonej z Napole
onem Saksonii oraz powrót pod ich panowanie Poznańskiego i Torunia. Austria 
zachowała południowy brzeg Wisły z Podgórzem* 15. Ostatecznie o losach ziem 
polskich, w tym Krakowa i jego okolic, zadecydował kongres wiedeński, trwający 
od września 1814 r. do czerwca 1815 r.16

formalnie przestało istnieć 3 V 1815 r„ to jednak w Krakowie proklamacja nowego tworu 
państwowego, w postaci Wolnego Miasta Krakowa, nastąpiła dopiero 18 X 1815 r. Μ. Bącz
kowski datę tę uznaje za kres napoleońskiej epoki w dziejach Krakowa, Μ. Bączkowski, 
W cieniu napoleońskich orłów. Rada Municypalna Krakowa 1810-1815, Kraków 2010, s. 15, 60, 
61; H. Me ci szewski, Sześć lat politycznego bytu Rzeczypospolitej Krakowskiej (epoka czasu od 
miesiąca grudnia 1827 r. do miesiąca marca 1833 r.), 1.1, Berlin 1846, s. 99. Manifest Fryderyka 
Augusta z 22 V 1815 r. zwolnił obywateli Księstwa Warszawskiego, a więc i obywateli Wolnego 
Miasta Krakowa, z przysięgi poddańczej, B. Winiarski, Ustrój polityczny ziem Polskich w XIX 
wieku, Poznań 1923, s. 184.

15 J. В ieniarzówna, J. Μ. Małecki, op. cit, s. 39; W. Pęksa, Poglądy na temat statusu prawno- 
-międzynarodowego Wolnego Miasta Krakowa, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 
R. 2, 2008, s. 198.

16 D. King, Wiedeń 1814. Jak pogromcy Napoleona, bawiąc się, ustalali kształt Europy, tłum. 
N. Radomski, Poznań 2009, s. 290, Historia; W. Zajewski, Kongres Wiedeński i Święte Przy
mierze, [w:] Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849, cz. 1, red. 
W. Zaj e wski, Warszawa 1991, s. 43-48, Konfrontacje Historyczne; A. G i 11, Freiheitskämpfe der 
Polen im 19. Jahrhundert. Erhebungen - Aufstände - Revolutionen, Frankfurt am Main-New 
York 1997, s. 62-69.

17 Art. 118 Aktu Generalnego Kongresu stwierdzał, że traktat dodatkowy stanowi integralną część 
aktu końcowego. Integralną częścią aktu generalnego zostały także dwa odrębne traktaty z dnia 
3 maja, jeden zawarty między Austrią i Rosją, drugi między Prusami i Rosją, dotyczące Księstwa 
Poznańskiego, Galicji i Królestwa Polskiego, H. Mecisze wski, Sześć lat..., s. 7; W. Μ. Bartel, 
Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 8; W. Μ. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., 
s. 793-795; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 34; A. Mi siu k, Administracja spraw 
wewnętrznych w Polsce (odpołowy XVIII wieku do współczesności). Zarys dziejów, Olsztyn 2005, 
s. 87; idem, Historia Policji w Polsce. OdX wieku do współczesności, Warszawa 2008, s. 74, Pra
wo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne; P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski 
w rozwoju dziejowym odX wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012, s. 128-129; J. Malec, 
D. Malec, Historia administracji..., s. 110; W. Witkowski, Historia administracji..., s. 258; 
T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008, s. 241, Podręcz
niki Prawnicze; Z. Chmielewski, Pozakancelaryjne uwarunkowania procesu aktotwórczego 
w urzędach administracji 1807-1980, Szczecin 1992, s. 55-56, Rozprawy i Studia - Uniwersy
tet Szczeciński, t. 84 (158); S. Grodziski, Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie, Kraków 
2012, s. 10. Tekst aktu generalnego i traktatu dodatkowego podaję także d’Angeberg (właśc.

Dnia 3 maja 1815 r. w traktacie dodatkowym, zawartym podczas obrad tego 
kongresu pomiędzy reprezentantami Austrii, Prus i Rosji, zadecydowano o utwo
rzeniu z Krakowa i związanego z nim terytorium „miasta wolnego, niepodległego 
i ściśle neutralnego sous la protection" tych trzech mocarstw. Traktat ten uznany 
został za integralną część aktu końcowego (generalnego) podpisanego w Wied
niu 9 czerwca 1815 r. przez Anglię, Austrię, Francję, Prusy i Rosję17. W rezultacie 
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wszyscy sygnatariusze tego aktu wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za re
alizację postanowień traktatu dodatkowego, w tym również za zachowanie ww. 
charakteru Wolnego Miasta Krakowa. Do traktatu dołączono pierwszą konsty
tucję regulującą ustrój Krakowa w formie republikańskiej, której projekt jeszcze 
w Wiedniu przygotował Adam Czartoryski pod kierunkiem cara Aleksandra I18. 
W redagowaniu tekstu konstytucji znaczącą rolę odegrał również Józef Kalasanty 
Szaniawski19. Akt ten stał się również częścią końcowych postanowień kongresu 
wiedeńskiego.

L. Chodźko), Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne 
1762-1862, Paris 1862, s. 675-682, 696-699.

Is J. Bieniarzówna wskazała, iż konstytucja ta nosiła znamię dwutorowości myśli politycznej cara 
Aleksandra I, łącząc poszanowanie dla hierarchii arystokratycznej z ograniczonym udziałem 
społeczeństwa w sprawach rządzenia państwem, J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., 
s. 41.

19 J. A. Goclon, Konstytucje Wolnego Miasta Krakowa z 1815, 1818 i 1833 r., [w:] Konstytucje 
Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, 1.1, red. M. Kalla s, War
szawa 1990, s. 237, Z Prac Zespołu Konstytucjonalizmu Polskiego XV111-XX wieku Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W. W i tko wski, Historia administracji..., s. 258; A. M isi uk, Administracja spraw..., s. 87.

21 W. Pęk sa, Poglądy na temat..., s. 204. W podobny sposób nadane zostały pozostałe konstytucje 
Wolnego Miasta Krakowa: z dnia 11 IX 1818 r. oraz z dnia 30 V 1833 r., W. M. Bartel, Ustrój 
i prawo..., Kraków 1976, s. 108.

22 Cytat za H. Chudzio, Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846, „Policjanci. Policyjny Ma
gazyn Historyczny" 2008, nr 1, s. 38.

Republikański ustrój państwa spowodował, że powszechnie używano na jego 
określenie także nazwy Rzeczpospolita Krakowska20. Choć obowiązywała w niej 
konstytucja, to jednak Rzeczpospolita nie była typowym państwem konstytucyj
nym pierwszej połowy XIX w., gdyż konstytucja z 3 maja 1815 r. nie była aktem 
wydanym ani proklamowanym przez władze suwerennego państwa, nie była to 
również konstytucja oktrojowana. Została nadana przez suwerennych monar
chów państw opiekuńczych, którzy nadali ją obcym poddanym i dla terytorium 
niepodlegającego niczyjej suwerenności, nad którym sprawowali jedynie opiekę 
na podstawie traktatów21.

Dnia 6 lipca 1815 r. w „Gazecie Krakowskiej” opublikowano manifest cara 
Aleksandra I dotyczący przyszłości Krakowa, w którym stwierdzał:

Dla ugodzenia trudności, które wzniosły się o posiadanie Krakowa, podaliśmy myśl, 
aby to miasto zostało wolnym i neutralnym. Kraj ten umieszczony pod ochrończą 
trzech przyjaznych mocarstw tarczą, używać będzie szczęścia spokojnego, poświę
cając się jedynie naukowym kunsztom i handlowi. Stanie się on pomnikiem wie- 
lomyślnej polityki, postawionym w tym właśnie miejscu, nad którym się unoszą 
pamiątki pięknych epok dziejów polskich i gdzie spoczywają popioły najlepszych 
królów waszych22.

Treść tego oświadczenia daje pewne wyobrażenie o dominującej roli Rosji 
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w pierwszym okresie istnienia Wolnego Miasta Krakowa23. Zgodnie z propozycją 
rosyjską miało ono otrzymać status podobny do statusu miast hanzeatyckich24.

23 Garnizon carski pozostawał w Krakowie do grudnia 1815 r., czyli ewakuowano go w dwa miesią
ce po uroczystym proklamowaniu Wolnego Miasta Krakowa, Μ. Bączkowski, op. cit., s. 106. 
Po upadku powstania listopadowego znaczący wpływ na dalsze losy Rzeczypospolitej Krakow
skiej przejęła Austria, która ostatecznie doprowadziła do jej likwidacji po klęsce powstania kra
kowskiego w 1846 r., J. Bieniarzówna, Senat w Rzeczypospolitej Krakowskiej, [w:] Senat w Pol
sce. Dzieje i teraźniejszość. Sesja naukowa, Kraków 25 i 26 maja 1993, red. K. Matwijowski, 
J. P i e t r z a k, Warszawa 1993, s. 167.

24 W. Pęksa, Poglądy na temat..., s. 198; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 33-35; 
W. Μ. Bart el, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 7-9; J. Bieniarzówna, J. Μ. Małecki, op. cit., 
s. 39-41; L. Królikowski (właśc. H. Meciszewski), Memoriał historyczny i polityczny o sta
nie obecnym Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu na poparcie adressu obywateli krakowskich 
podanego rządowi francuzkiemu i angielskiemu w październiku 1839 roku z dołączeniem zbioru 
dokumentów, Paryż 1840, s. CXVIII-CXXVI; A. Abramski, J. Konieczny, Justycjarjusze, hut- 
mani, policjanci, Katowice 1987, s. 141, Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce.

25 Mianowany został w dniu 12 X 1819 r. i pełnił swą służbę do 1831 r., L. Królikowski (właśc.
H. Meciszewski), Memoriał historyczny..., s. 68; A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 87. 
Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa, a zwłaszcza jego prezes, Stanisław Wodzicki, za
niedbali sprawę powołania przedstawiciela dyplomatycznego w Prusach i w Rosji, pomimo 
przychylnego stanowiska tych państw. Oprócz Austrii, Rosji i Prus żadne inne państwo nie po
siadało w Wolnym Mieście Krakowie swojego przedstawiciela dyplomatycznego ani konsular
nego, S. Wach ho lz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 39-40; J. Bieniarzówna, J. Μ. Małecki, 
op. cit., s. 43; O. Beiersdorf, Kraków wobec powstania listopadowego, Katowice-Kraków 1981, 
s. 214.

26 Władysław Pęksa stwierdził, iż Komisja Organizacyjna pełniła funkcję „superrządu", narzucając 
zasady ustrojowe ustanowionym już wcześniej władzom Wolnego Miasta Krakowa, W. Pęk
sa, „Senat Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846” rozprawa doktorska, Wydział Prawa 
i Administracji UJ (Katedra Historii Prawa Polskiego), Kraków 2005, s. 228. Działalność Ko
misji Organizacyjnej regulowała specjalna instrukcja dyplomatyczna z 4 VII 1815 r. wydana 
wspólnie przez trzy dwory opiekuńcze. Najprawdopodobniej każdy z komisarzy otrzymał do
datkowo indywidualną instrukcję od swego rządu. Znamy spośród nich tylko jedną, skierowaną 
do delegata austriackiego, Józefa Sweerts-Sporka. Tekst instrukcji wydał W. Tokarz, op. cit., 
s. 15-22. W skład Komisji weszli trzej komisarze państw opiekuńczych (ze strony Austrii - Józef 
Sweerts-Spork; ze strony Prus - Ernest Wilhelm Reibnitz; ze strony Rosji - Ignacy Mączyński) 
oraz trzej obywatele Wolnego Miasta Krakowa. Delegat austriacki wybrał spośród szlachty Fe
liksa Grodzickiego, rosyjski - z duchowieństwa ks. Wincentego Łańcuckiego, pruski natomiast 
- z grona mieszczaństwa Walentego Bartscha. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 12 X 
1815 r. Wybrano na nim krakowskich członków Komisji, omówiono kwestię ewakuacji obcych 
wojsk z terenu Wolnego Miasta oraz postanowiono 18 X 1815 r. uroczyście ogłosić powstanie 

Specjalny status Rzeczypospolitej Krakowskiej, wynikający ze sposobu jej po
wołania, skutkował tym, że nie miała ona możliwości prowadzenia własnej polityki 
zagranicznej. W bardzo ograniczonym zakresie realizowała też prawo czynnej le- 
gacji (do 1831 r.), posiadając jedynego przedstawiciela dyplomatycznego, kawalera 
de Blumenburg, na dworze wiedeńskim25. Suwerenność państwa była ograniczona 
opieką trzech mocarstw, które za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Komisji 
Organizacyjnej (1815-1818) de facto samodzielnie ustaliły ramy prawnoustrojowe 
Wolnego Miasta Krakowa26. Polskim członkom Komisji przysługiwał jedynie głos 



1.1. Powstanie Wolnego Miasta Krakowa... 21

doradczy, za wyjątkiem sytuacji, gdy przedstawiciele mocarstw w jakiejś kwestii 
sami nie mogli dojść do porozumienia. Później interesy Austrii, Rosji i Prus repre
zentowali w Krakowie rezydenci-ministrowie, tj. przedstawiciele dyplomatyczni 
Trzech Mocarstw, akredytowani przy Senacie Wolnego Miasta Krakowa27. Pełnili 
oni również obowiązki konsulów generalnych swoich państw. Warto zauważyć, że 
konstytucje z 1815 r., jak również z 1818 r. nie określały żadnych kompetencji rezy
dentów28. Sprawowali oni jednak bezpośrednią pieczę nad zachowaniem ustalone
go porządku prawnego Rzeczypospolitej Krakowskiej, stąd też ich znaczenie, choć 
nieformalne, kształtowało się na podstawie polityki faktów dokonanych. W okre
sie obowiązywania tych dwóch konstytucji ingerencja rezydentów w wewnętrz
ne sprawy Wolnego Miasta Krakowa wiązała się głównie z ich bliską współpracą 
z prezesem Senatu Stanisławem Wodzickim29.

tego państwa. Komisja Organizacyjna wraz z Senatem Rządzącym opracowała ostateczny tekst 
konstytucji z 11 IX 1818 r. Z jej inicjatywy powołana została też Komisja Włościańska, która 
miała przeprowadzić reformę chłopską. Utworzyła również Komisję Akademicką, która miała 
zająć się ułożeniem statutu Uniwersytetu. Komisja wybrała też konserwatorów Uniwersytetu, 
S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 37, 135; W. Witkowski, Historia administra
cji..., s. 263; O. Beiersdorf, op. cit., s. 214; J. A. Goclon, op. cit., s. 242-244.

27 Pierwszym ministrem-rezydentem rosyjskim był Stanisław Zarzecki, który „sam mówiąc raz 
o sobie, wyraził się w ten sposób «ja, ziomek wasz». Za te wyrazy, niezgrabnie użyte, pochwyco
no i dość często zwano go Ziomkiem” (O. Beiersdorf, op. cit., s. 215). Listy uwierzytelniające 
złożył na ręce S. Wodzickiego w dniu 6 VI 1818 r. Ministrem-rezydentem i konsulem general
nym Prus na terenie Wolnego Miasta Krakowa był Ernest Daresst, tajny radca ambasady. Prze
bywał w Krakowie od 1815 r., ale listy uwierzytelniające złożył dopiero 6 VI1818 r. Od 1830 r. na 
jego miejsce (po samobójstwie) mianowano Fryderyka Wilhelma Konstantego Knobelsdorffa, 
szambelana, radcę ambasady w randze ministra-rezydenta i konsula generalnego przy Senacie 
Wolnego Miasta Krakowa. Knobelsdorf! przybył do Krakowa dopiero w 1831 r. Od lipca 1830 r. 
do maja 1831 r. pruską placówką dyplomatyczną w Krakowie kierował dyrektor poczty pruskiej 
w Krakowie w randze charge daffaires ad interim Fryderyk Dollega. Po śmierci Knobelsdorf
fa 4 XII 1832 r. nowym rezydentem został od 1833 r. Emil Hartmann. Pierwszym konsulem- 
-rezydentem generalnym Austrii przy Senacie Wolnego Miasta Krakowa był Emanuel Lipowski, 
radca Gubernium Galicji, były starosta wadowicki. Listy uwierzytelniające złożył 30 XII 1818 r. 
Po jego śmierci w 1827 r. jego miejsce w randze charge daffaires objął przysłany z Wiednia baron 
von Oechsner. Listy uwierzytelniające złożył Senatowi 7 XII 1827 r. Później jego miejsce zajął 
Franciszek Lorenz, który złożył listy uwierzytelniające 6 XII 1830 r., O. Beiersdorf, op. cit., 
s. 216-217.

2S Poza okresem działalności Komisji Organizacyjnej, do początku lat trzydziestych ingerencje re
zydentów w sprawy państwa, aczkolwiek do nich dochodziło, nosiły raczej charakter rozjemczo- 
-kontrolny. Między innymi w latach dwudziestych rezydenci interweniowali w sprawach między 
obozem arystokratycznym S. Wodzickiego a opozycją mieszczańską, zmierzając do zahamowa
nia tendencji liberalnych i swobodnej gry politycznej w Wolnym Mieście. Przyczynili się tak
że znacząco, wpływając w 1821 r. na Senat Rządzący, do wprowadzenia zmian w organizacji 
i przepisach Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby ograniczyć jego szeroką autonomię, W. Μ. Bar
tel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 44-45; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 39, 
208-216; O. Beiersdorf, op. cit., s. 214-215; W. Witkowski, Historia administracji..., s. 263; 
Z. Chmielewski, op. cit., s. 59.

29 S. Wodzicki był przeciwnikiem parlamentaryzmu i rosnących wpływów mieszczaństwa. Stąd 
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W późniejszym okresie przejawem znaczących wpływów mocarstw opiekuń
czych było powołanie Komisji Reorganizacyjnej (1833-1836)30, a także przekształ
cenie z inicjatywy kanclerza K. Metternicha w 1833 r. rezydentów w stałą Konfe
rencję Rezydentów31. Klemens Bąkowski pisał o niej: „mieszając się do wszystkich 
atrybucji władz krakowskich, wydalając urzędników, rozpędzając władzę, zmie
niając dowolnie statuta organiczne, odarła Kraków z reszty wolności. Rezydenci, 
mianowicie w ostatnich czasach, były to indywidua upewnione grubą powłoką ta
jemnicy, która wszystkie ich sprawy przed opinią poza Krakowem zasłaniała, i nie 
przebierały ani w ludziach, ani w czynach. Rozpędziwszy dawny Senat, oddaliwszy 
jednego z senatorów (Jacka Mieroszewskiego) za to, że proponował odwołać się od 
decyzji Konferencji do decyzji Trzech Dworów, obsadzili rezydenci najwyższą wła
dzę wykonawczą ludźmi słabymi, którzy jej oporu stawić nie śmieli i nie mogli”32.

też często kontaktował się z rezydentami, twierdząc, że władze krajowe nie mają prawa wpro
wadzania jakichkolwiek poważniejszych zmian bez zgody trzech mocarstw. Wpływ rezydentów 
widać bardzo wyraźnie w 1827 r., kiedy to S. Wodzicki nie zgodził się na zmianę na stanowisku 
prezesa Senatu (jednym głosem więcej pokonał go prezes Sądu Apelacyjnego Józef Nikorowicz), 
po czym zrealizował plan usunięcia opozycyjnie nastawionych urzędników i sędziów, J. Bie- 
niarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 44; J. M. Małecki, Historia Krakowa dla każdego, Kra
ków 2008, s. 174-185. Bp Ludwik Łętowski relacjonował, iż „Wodzicki obrażony, jakby osobistą 
obelgą, poleciał do rezydentów trzech mocarstw opiekuńczych na skargę, udając za objaw rewo
lucyjny rzecz całą” L. Łętowski, Wspomnienia pamiętnikarskie, Wrocław 1956, s. 26. Dnia 5 II 
1828 r. nadeszła odpowiedź rezydentów. W swoich trzech wspólnych notach (pierwsza wspólna 
nota trzech rezydentów wystosowana została do Sejmu w dniu 18 XII 1827 r., druga - w dniu 3 
I 1828 r., trzecia - w dniu 25 II 1828 r.) uznali ów sejm za nieważny, z mocy swej władzy przy
wrócili „ten sam porządek rzeczy, jaki był przed rozpoczęciem sejmu", i polecili S. Wodzickiemu 
dalsze sprawowanie funkcji prezesa Senatu, S. Wodzicki, Pamiętniki, Kraków 1888, s. 282- 
-284, 386, Nowa Biblioteka Uniwersalna; J. Ch. Mieroszewski, Rzut oka polityczny na stan 
obecny Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu, Kraków 1828, s. 38. Dnia 18 I 1831 r. zmuszono 
S. Wodzickiego do rezygnacji z urzędu i do 1833 r. funkcję prezesa pełnili - zmieniając się co 
miesiąc - członkowie Senatu Rządzącego.

30 Komisja Reorganizacyjna została powołana po powstaniu listopadowym. Jej zadaniem było zre
formowanie ustroju Rzeczypospolitej. W komisji tej aktywny udział brali również rezydenci, 
W. Witkowski, Historia administracji..., s. 263; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakow
ska..., s. 37. W skład Komisji weszli: Wilhelm Pfliigl, przedstawiciel Austrii, tajny radca Au
gust Forckenbeck ze strony Prus i Ludwik Tęgoborski, reprezentujący Rosję, J. B i e n i a r z ó w n a, 
J. M. Małecki, op. cit., s. 80; W. Knapowska, Nawroty polskich ruchów zbrojnych 1830-34. 
Z dziejów dyplomatycznych i rewolucyjnych Wolnego Miasta Krakowa, Poznań 1948, s. 150-154, 
Prace Komisji Historycznej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1.14, z. 2.

31 J. Bieniarzówna, Senat w Rzeczypospolitej..., s. 171; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 
1976, s. 46; W. Witkowski, Historia administracji..., s. 263; T. Maciejewski, Historia ustro
ju..., s. 242.

32 K. Bąkowski, Historya Krakowa w zarysie, Kraków 1916, s. 181, Biblioteka Krakowska, nr 6.
33 J. Bieniarzówna, Senat w Rzeczypospolitej..., s. 171.

Zgodnie z konstytucją z 1833 r. rezydenci uzyskali formalne prawo wy
stępowania w roli zwierzchników wobec władz Wolnego Miasta33. Pełnili też 
rolę rozjemców w sprawach pomiędzy Senatem Rządzącym a Zgromadze
niem Reprezentantów (lub też w łonie każdej z tych instytucji z osobna) na 
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tle interpretacji przepisów konstytucyjnych oraz w konfliktach kompetencyj
nych34. Konferencja Rezydentów miała zbierać się w miarę doraźnych potrzeb, 
a od 1839 r. została przekształcona w stałą Konferencję Nieustającą dla Spraw 
Krainy Krakowskiej35. Tym samym stała się organem władzy, której aproba
ta była wymagana dla funkcjonowania całego aparatu państwowego Wolnego 
Miasta Krakowa. Dominująca pozycja Konferencji Rezydentów doprowadziła 
m.in. do ogromnej samodzielności Dyrekcji Policji, narzucenia Kodeksu Mili
cji Wolnego Miasta, a także likwidacji w 1838 r. urzędu wójtów. Od 1842 r. lista 
reprezentantów wybranych do Zgromadzenia była przedstawiana do akcep
tacji Konferencji Rezydentów, która mogła dowolnie dokonywać w niej skre
śleń36. Poza tym od 1843 r. rezydenci w zasadzie mianowali też i odwoływali 
wszystkich członków rządu37.

M W. M. B a r t e 1, Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa, „Czasopismo Prawno- 
-Historyczne" R. 36, 1984, z. 1, s. 144.

<r’ W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 804.
36 Idem, Zgromadzenie Reprezentantów..., s. 145.
3' Idem, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 808.
3K Bezpośrednie interwencje mocarstw opiekuńczych zdarzały się bardzo rzadko, na przykład 

w 1818 r. car Aleksander 1 interweniował w sprawie budżetu, kanclerz Austrii K. Metternich 
interweniował wobec Uniwersytetu, W. Witkowski, Historia administracji..., s. 262. Wpływ 
mocarstw opiekuńczych szczególnie uwidocznił się w zakresie reformy służb policyjnych po 
1833 r., o czym mowa będzie w kolejnych rozdziałach.

” Komisja Organizacyjna wydała szereg statutów i instrukcji, dokonując wśród nich podziału na:
1. przepisy, które mogły być zmieniane przez organy Wolnego Miasta, oraz 2. przepisy, których 
zmiana lub uchylenie wymagały jednomyślnej zgody państw opiekuńczych. Do tych ostatnich 
zaliczono m.in. statut z września 1817 r. urządzający zgromadzenia polityczne, instrukcję dla 
Komisji Włościańskiej z 12 111 1816 r., postanowienie z 9 XII 1815 r. dotyczące podziału Wol
nego Miasta na gminy i inne, Dz. Roz. Rządowych WMK 1818, nr 285 D.G.S.; W. Witkowski, 
Historia administracji..., s. 263; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 37, 135.

Wolne Miasto Kraków oprócz suwerenności zewnętrznej nie posiadało rów
nież suwerenności wewnętrznej (całowładności), gdyż nie miało pełnej samo
dzielności w regulowaniu organizacji i zasad funkcjonowania władz państwo
wych. Mocarstwa opiekuńcze w wypadkach ważnych dla bytu Rzeczypospolitej 
Krakowskiej narzucały jej swoje decyzje, odpowiadające polityce jednej klasy tego 
miasta albo polityce protektorów38. Z kolei organy Wolnego Miasta nie mogły 
według swego uznania regulować stosunków wewnętrznych, gdyż krępowały 
je liczne przepisy zawarte w traktacie dodatkowym, w konstytucjach oraz w in
nych aktach prawnych, których zmiana lub uchylenie wymagały zgody państw 
opiekuńczych39 *.

Względną neutralność Rzeczypospolitej Krakowskiej zapewniał zakaz stacjo
nowania obcych wojsk w tym mieście. Faktem jednak jest, że mocarstwa opie
kuńcze wykorzystywały różne preteksty, aby wprowadzać swoje wojska na teren 
Wolnego Miasta Krakowa. Na przykład od 17 lutego 1836 r. do 20 lutego 1841 r. 
trwała okupacja Krakowa przez wojska austriackie i rosyjskie. Trafnie zatem 
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wskazuje się w literaturze, źe Wolne Miasto Kraków stanowiło suigeneris protek
torat trzech państw opiekuńczych40.

“ Określenie charakteru prawno-międzynarodowego Wolnego Miasta Krakowa nie jest rzeczą 
prostą. Kwestia ta należy do jednego z najbardziej spornych problemów prawa narodów (sze
rzej na ten temat zob. W. Pęksa, Poglądy na temat..., s. 190-198). Jacek A. Goclon zauważył, iż 
zależność Wolnego Miasta Krakowa wobec mocarstw opiekuńczych nie zawierała wszystkich 
instytucji protektoratu w rozumieniu prawa międzynarodowego, J. A. Goclon, op. cit., s. 236; 
A. Mis i u k, Administracja spraw..., s. 87.

11 Wolne Miasto Kraków od północy i wschodu graniczyło z Królestwem Polskim (długość gra
nicy wynosiła około 89 km), rzeka Wisła oddzielała je od Austrii (długość granicy wynosiła 
74 km), a rzeka Czarna Przemsza oddzielała je od Prus (długość granicy wynosiła około 15 km),
J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 8; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., 
s. 39.

42 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 39.
13 H. Meciszewski, Sześć lat..., s. 9; K. Bąkowski, Kronika Krakowska 1796-1848, cz. 2, Od 

r. 1816 do 1831, Kraków 1906, s. 5, Biblioteka Krakowska, nr 30.
H J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 10.

1.2. Terytorium i podział administracyjny
Wolnego Miasta Krakowa

W art. 2 traktatu dodatkowego z 3 maja 1815 r. określono granice terytorialne 
przyszłej republiki: „terytorium Wolnego Miasta Krakowa mieć będzie za grani
cę: na lewym brzegu Wisły linię, która zaczynając się od wsi Wolica przy ujściu 
strumienia, który w pobliżu tej wsi wpada do Wisły, pójdzie w górę tego strumie
nia przez Cło, Kościelniki aż do Czulić, w ten sposób, że te wsie należeć będą do 
okręgu Wolnego Miasta Krakowa. Stamtąd idąc granicami wsi, linia prowadzić 
będzie przez Dziekanowice, Garlice, Tomaszów, Karniowice, które zostaną tak
że na terytorium Krakowa, aż do miejsca, gdzie zaczyna się granica oddzielająca 
powiat krzeszowicki od olkuskiego; stamtąd ciągnąć się będzie granicą między 
wspomnianymi dwoma powiatami aż do granicy Śląska Pruskiego"41. A zatem te
rytorium Wolnego Miasta Krakowa stanowiło długi na ok. 65 km pas na lewym 
brzegu Wisły42.

Z kolei art. 5 ww. traktatu przewidywał powołanie specjalnej, mieszanej komisji 
demarkacyjnej, która miała wytyczyć granice terytorium Wolnego Miasta Krako
wa, jak i miasta wolnohandlowego Podgórza. Polecono też komisji sporządzenie 
dokładnej mapy obu okręgów z opisem miejscowości, aby w „żadnym wypadku 
nie było na przyszłość w tej mierze trudności lub wątpliwości". Komisja miała 
również oznaczyć granice właściwymi słupami, których cechy i napisy określał 
traktat dodatkowy43. Słupy oznaczające terytorium Krakowa miały być ponume
rowane i opatrzone herbami mocarstw ościennych i Wolnego Miasta Krakowa. 
Ponieważ granica z Austrią biegła wzdłuż Wisły, odnośne słupy miały być usta
wione na prawym brzegu tej rzeki. Z kolei rejon Podgórza miał być oznaczony 
specjalnymi słupami z herbem Austrii i podpisem: „Wolny okręg dla handlu"44.
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Granicę miasta Krakowa stanowiły okopy, które miały zapobiegać przemytowi 
trunków i kontrabandy. Wyjazdu strzegły rogatki w liczbie dziesięciu: przy Mo
ście Podgórskim, na Grzegórzkach, za Starą Wisłą, za Ogrodem Botanicznym, za 
kościołem św. Floriana, za ulicą Długą na tzw. trakcie kaliskim, na Nowej Wsi, na 
trakcie pruskim, na Czarnej Wsi, przy ulicy Wolskiej, na Półwsiu Zwierzyniec
kim, wreszcie przy przewozie pod zamkiem wawelskim45. W 1843 r. zwiększono 
liczbę rogatek do dwunastu i nadano im nazwy: I - Podgórska, II - Grzegórzki, 
III - Mogilska, IV - Warszawska, V - Wrocławska, VI - Krowoderska, VII - Łob
zowska, VIII - Czarnowiejska, IX - Wolska, X - Zwierzyniecka, XI - Rybaki, 
XII - Rakowicka46.

45 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 46-47.
46 ANKr, WMK - IV - 32, k. 227, nr obr. 4533. Komunikat o nadaniu nazw rogatkom opublikowa

ny został w Dz. Rządowym WMK 1844, nr 13-14, s. 51-52, nr 155.
47 A. G i 11, op. cit., s. 78-79. Niektórzy autorzy wskazują inną wielkość powierzchni Wolnego Miasta 

Krakowa, na przykład 1 164 km2 - W. Witkowski, Historia administracji..., s. 259; A. Misiuk, 
Administracja spraw..., s. 87; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju 
iprawapolskiego, Warszawa 1993, s. 374; 20 i 7/8 mil kwadratowych - H. Meciszewski, Sześć 
lat..., s. 30; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 44; 2 200 km2 - M. Żychowski, Sto
sunki gospodarczo-społeczne w Rzeczypospolitej Krakowskiej w przeddzień rewolucji 1846 roku, 
„Przegląd Historyczny" R. 45, 1954, z. 1, s. 37. Andrzej Misiuk podkreślił też specyfikę tego 
tworu państwowego, polegającą na dysonansie między niewielkim terytorium a strategicznym 
położeniem militarnym i ekonomicznym, A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 87.

48 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 8; H. Meciszewski, Sześć lat..., s. 31. Trze
binia jako miasto prywatne otrzymała przywilej miejski dopiero 6 IX 1817 r., S. Wachholz, 
Rzeczpospolita Krakowska..., s. 48.

49 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 44. Hilary Meciszewski podaję, że były 244 wsie, 
w tym 36 wsi było dziedziczną własnością szlachty, H. Meciszewski, Sześć lat..., s. 31. Woj
ciech Witkowski również wskazuje, że było tylko 36 majątków szlacheckich, W. Witkowski, 
Historia administracji..., s. 259. Marian Żychowski podaję, że były 224 wsie, 48 wsi skarbowych, 
45 instytutowych, 130 prywatnych, w tym 30 plebanii, M. Żychowski, op. cit., s. 50. S. Wach
holz, powołując się na wykazy austriackie z 1848 r., podaję, że były 53 wsie narodowe, 47 du
chownych i 124 prywatne. Wsie prywatne i miasteczka prywatne należały do 41 właścicieli. 
Siedemnaścioro spośród nich miało łącznie 101 wsi i 2 miasteczka, 23 właścicieli - po jednej 
wsi, a 1 właściciel - jedno miasteczko (Trzebinię). Największe znaczenie wśród prywatnych 
właścicieli uzyskała rodzina Potockich, władająca tzw. państwem tenczyńskim, w którego 
skład wchodziło 30 wsi i miasteczko Nowa Góra. Drudzy w kolejności byli Potuliccy, posia
dający 8 wsi, następnie Józef Wodzicki, mający 6 wsi, przy czym w 1848 r., po śmierci Wo- 
dzickiego, jego wsie znajdowały się w posiadaniu Potockich. Po 5 wsi mieli Kryspin Żeleński, 
Wielowiejscy (po nich Kuczkowski), Mieroszewska (miasteczko Chrzanów i 4 wsie), Szembe- 
kowie, Sołtyk; po 4 wsie - Badeni, Popiel, Wilhelm Żeleński (po nim jego żona, Adela z Bia- 
łuskich), Antoni Lipczyński, Florkiewicz; po 3 wsie - Chwalibogowski, Kirchmajer oraz po 
2 wsie - Konopka i Ignacy Lipczyński. Jedynie Kirchmajer oraz Florkiewicz byli pochodzenia

Terytorium Wolnego Miasta Krakowa obejmowało powierzchnię47 ok. 1150 km2. 
Poza stolicą w jego skład weszły jeszcze trzy prywatne ośrodki typu miejskiego: 
Chrzanów, Trzebinia, Nowa Góra48. W skład wchodziły też 224 wsie, przy czym 
47 z nich było własnością narodową, a 40 własnością duchowną. Pozostała część, 
w liczbie 137 wsi, należała do właścicieli prywatnych49.
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W Rzeczypospolitej Krakowskiej ludność miasta i okręgu dynamicznie rosła 
przez cały okres istnienia tego państwa. Według danych statystycznych z września 
1815 r. w mieście Krakowie zamieszkiwało 23 409 osób, w tym 18 525 chrześcijan, 
4862 izraelitów oraz 22 izraelitów przebywających w aresztach lub obcych50.

micszczańskiego, przy czym Florkiewicz uzyskał nobilitację od rządu austriackiego. Wśród 
właścicieli jednowioskowych przeważali również przedstawiciele szlachty, gdyż na 24 wła
ścicieli aż 17 pochodziło z tego stanu, a 7 z mieszczaństwa, S. Wachholz, Rzeczpospolita 
Krakowska..., s. 48-49.

r’" K. Rolle, Kraków. Rozszerzenie granic 1909-1915, Kraków 1931, s. 42. W obrębie pięciu gmin 
Śródmieścia zamieszkiwało 10 371 chrześcijan; na Kazimierzu liczba mieszkańców wynosiła: 
1 351 chrześcijan i 1 373 izraelitów; Stradom zamieszkiwało 427 chrześcijan; gminę X i XI (mia
sto żydowskie) zamieszkiwało 2 chrześcijan i 3 452 izraelitów; Kleparz liczył 3 162 chrześcijan 
i 7 żydów; Piasek liczył 2 998 chrześcijan i 20 izraelitów; Czarna Wieś liczyła 214 chrześcijan 
i 10 żydów.

51 A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 89-90; J. Malec, D. Malec, Historia administracji..., 
s. 111.

52 W mieście Krakowie zamieszkiwali głównie właściciele domów, kupcy, profesorowie, urzędni
cy, rzemieślnicy etc. Ludność okręgu składała się głównie z włościan i Żydów, H. Mec i szew
ski, Sześć lat..., s. 30; K. Rolle, op. cit., s. 44.

r,:i Nowy podział Krakowa oznaczał całkowitą likwidację jego tradycyjnego samorządu, co odebra
ne zostało pozytywnie, jako likwidacja podziałów stanowych, W. Witkowski, Historia admi
nistracji..., s. 267.

51 A. Jakimyszyn, Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny, prze
obrażenia gminy, system edukacyjny, Kraków-Budapeszt 2008, s. 109.

W Wolnym Mieście Krakowie i jego Okręgu wprowadzony został jednostop- 
niowy podział terytorialny51. Artykuł IX konstytucji z 3 maja 1815 r. stanowił, że 
Rzeczpospolita Krakowska będzie podzielona na gminy miejskie i wiejskie. Po
dział taki w dniu 9 grudnia 1815 r. został wprowadzony przez Komisję Organi
zacyjną. Rozróżnienie tych dwóch typów gmin miało charakter tradycyjny i od
zwierciedlało strukturę społeczno-gospodarczą określonej jednostki podziału 
administracyjnego52. Na całym obszarze państwa utworzonych zostało 28 gmin, 
w tym w samym Krakowie - 11. Spośród gmin miejskich pierwszych pięć (I-V) 
znajdowało się w obrębie murów (Śródmieście)53, gminy VI-IX obejmowały 
przedmieścia wraz z chrześcijańskim Kazimierzem i Kleparzem, gminy X i XI 
obejmowały tzw. miasto żydowskie, położone w zakolu Starej Wisły. Pozostałe 
gminy w liczbie 17 utworzone zostały w okręgu. Spośród wszystkich 28 gmin aż 
26 miało podwójny charakter - polityczny i administracyjny. Stanowiło to pewne 
novum w dziejach rodzimej administracji.

Polityczny status gminy wiązał się z przyznaniem jej mieszkańcom czynne
go i biernego prawa wyborczego w zgromadzeniach gminnych (gminy I-IX oraz 
wszystkie gminy okręgowe). Ponieważ praw takich nie posiadała ludność żydow
ska, dwie gminy na krakowskim Kazimierzu (X i XI), zamieszkałe wyłącznie przez 
tę ludność, nie miały takiego charakteru54. Wobec tego wyodrębnienie 26 chrze
ścijańskich gmin tworzących obwody wyborcze spełniało również cechy podziału 
specjalnego, tj. na cele wyborcze. Z kolei administracyjny charakter gmin ozna
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czał, że stanowiły one jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa. 
W tym znaczeniu wszystkie 28 gmin wytyczonych w Wolnym Mieście Krakowie 
i jego Okręgu miało taki status.

Zasadniczy podział terytorialny, jak również dla celów wyborczych, oparty 
został na kryterium demograficznym (gminy miejskie - ok. 2 tys. mieszkańców, 
gminy wiejskie - ok. 3,5 tys. mieszkańców). Spowodowało to, że wyodrębnienie 
gmin miejskich w rozumieniu przestrzennym było nieco dziwne. Gmina I Śród
mieście obejmowała część Rynku i lewą stronę ul. Grodzkiej (nr 1-120); Gmina II 
Śródmieście mieściła się między Grodzką a Wiślną (nr 121-268, w tym Wawel 
obejmował nr 130-163); Gmina III Śródmieście znajdowała się między Wiślną 
a Sławkowską (nr 269-393); Gmina IV Śródmieście mieściła się między Sławkow
ską a Floriańską (nr 394-532); Gmina V Śródmieście obejmowała obszar od Flo
riańskiej po Grodzką (nr 533-683); Gmina VI obejmowała Stradom i Kazimierz 
chrześcijański; Gmina VII obejmowała część dawnych Garbar, zwanych później 
dzielnicą Piasek, i część Kleparza (od ul. Karmelickiej do Warszawskiej); Gmi
na VIII obejmowała część Kleparza i Wesołą (od ul. Warszawskiej po Starowiśl
ną); Gmina IX obejmowała część Piasku, Nowy Świat i Czarną Wieś (od ul. Pod
zamcze do Karmelickiej), mieszcząc w sobie dawną jurydykę Smoleńsk; Gminy 
X i XI obejmowały Kazimierz żydowski55.

55 K. Rolle, op. cit., s. 44; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 45-46.
56 Dz. Rządowy WMK 1838, nr 86-87, s. 341-365, nr 6; K. Rolle, op. cit., s. 44.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 1 grudnia 1838 r., wydanego 
z inicjatywy Konferencji Rezydentów, w mieście Krakowie wprowadzony został 
nowy podział terytorialny. W miejsce dotychczasowych 11 gmin miejskich utwo
rzonych zostało pięć cyrkułów, a kompetencje wójtów przejęła Dyrekcja Policji, 
w imieniu której działali komisarze cyrkułowi56.

Pierwszy cyrkuł miasta obejmował większą część Śródmieścia, a mianowicie 
poprzednie gminy: I, II, III, od nru 1. w Rynku do nru 393., w szczególności zaś 
Rynek, z wyjątkiem połaci wschodniej, dalej część ul. Sławkowskiej, ul. Żydowską, 
Plac Szczepański, ul. Szewską oraz ulice św. Anny, Wiślną, Bracką, Grodzką, Ka
noniczą z bocznymi przecznicami oraz Zamek.

Drugi cyrkuł obejmował gminę IV od nru 394. w Śródmieściu, a mianowicie: 
połać wschodnią Rynku, ul. Reformacką, część ul. Sławkowskiej, św. Jana i koniec 
Floriańskiej, tudzież gminę VII miejską Kleparz-Piasek, a nadto wsie: Krowodrzę, 
Łobzów, Nową Wieś Narodową, Gramatykę i Kawiory.

Trzeci cyrkuł składał się z gminy V w Śródmieściu, a mianowicie należały doń: 
ulice Floriańska, Szpitalna, Różana, Mikołajska, południowa część Małego Rynku 
i obszar pod Nową Bramą, następnie gmina VIII miejska Wesoła, a nadto wsie: 
Grzegórzki i Piaski.

Czwarty cyrkuł stanowiła gmina IX Nowy Świat z Rybakami oraz Czarna 
Wieś, Błonia, a następnie Półwsie Zwierzynieckie i wieś Zwierzyniec „z Mogiłą 
Kościuszki oraz grunta aż po Wolę Justowską”
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Piąty cyrkuł obejmował gminę VI Stradom i chrześcijański Kazimierz oraz 
gminy X i XI, tj. Kazimierz żydowski.

Z kolei gminy leżące poza terytorium miasta Krakowa nosiły od 1815 r. na
zwę gmin okręgowych i obejmowały po kilka wsi i folwarków bądź prywatne 
miasteczka57. Były to następujące gminy: Jaworzno, Bobrek, Chrzanów, Koście
lec, Młoszowa, Rudawa, Krzeszowice, Poręba, Lipowiec, Rybna, Balice, Liszki, 
Czernichów, Zwierzyniec (obejmujący wsie: Krowodrza, Łobzów i Nowa Wieś, 
Zwierzyniec z Półwsiem, Wolę Justowską, Przegorzały i Bronowice Wielkie oraz 
Małe), Modlnica, Mogiła (do której należała wieś Dąbie z przyległościami), 
Kościelniki58.

r,/ W. Witkowski, Historia administracji..., s. 267; W. M. Bar te 1, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, 
s. 70, 119; A. Mi siu k, Administracja spraw..., s. 89.

58 K. Rolle, op. cit., s. 42. Przy ustanawianiu powyższego podziału zaliczono mylnie przedmieście 
Wygodę do gminy okręgowej Zwierzyniec, jako przynależność wsi Zwierzyniec względnie Pół- 
wsia, z powodu czego wójt gminy okręgowej Zwierzyniec, Antoni Moczydłowski, po ogłoszeniu 
podziału kraju i miasta w 1834 r. (Dz. Rządowy WMK 1834, nr 55-56, s. 222-245, nr 6340) 
wniósł do Senatu Rządzącego przedstawienie, że gmina Zwierzyniec ze swą przynależnością 
Półwsie zaczyna się dopiero od rogatki, tj. od okopów, i że przedmieście Wygoda zaliczyć należy 
do gminy IX miejskiej, K. Rolle, op. cit., s. 44.

:W Dz. Rządowy WMK 1838, nr 86-87, s. 341-365, nr 6; K. Rolle, op. cit., s. 44.
611 Z tych względów biskup krakowski miał wpływ na sprawy polityczne zarówno Królestwa Pol

skiego, jak i Rzeczypospolitej Krakowskiej. W czasie istnienia Wolnego Miasta Krakowa rzą
dziło kolejno dwóch biskupów: Jan Paweł Woronicz od 1815 r. do 1827 r„ a następnie Karol 
Skórkowski od 1828 r. do 1851 r., B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie 
niewoli narodowej (1772-1918), Kraków 1980, s. 169.

Na mocy wspomnianego już wcześniej rozporządzenia Senatu Rządzącego 
z 1 grudnia 1838 r. w okręgu Wolnego Miasta Krakowa wprowadzony został także 
nowy podział terytorialny. W miejsce dotychczasowych 17 gmin wiejskich utwo
rzonych zostało 9 dystryktów: Mogiła, Balice, Krzeszowice, Trzebinia, Chrzanów, 
Jaworzno, Alwernia, Czernichów, Liszki59.

A zatem z punktu widzenia administracji terytorialnej Wolnego Miasta Kra
kowa istotną cezurą czasową jest data 1 grudnia 1838 r., kiedy to w miejsce do
tychczasowego podziału na gminy wprowadzona została rejonizacja na większe 
jednostki: cyrkuły i dystrykty. Nadal podstawę rozróżnienia tych jednostek stano
wiła ich struktura społeczno-gospodarcza. Data ta jest znamienna także dlatego, 
że po tym dniu zmienił się charakter organów administracji terytorialnej, które 
stały się w istocie lokalnym aparatem pomocniczym krakowskiej Dyrekcji Policji. 
Problematyka ta stanowi ważny aspekt niniejszej monografii, który zostanie sze
rzej omówiony w dalszej części tego opracowania.

W Wolnym Mieście Krakowie wprowadzono także podziały terytorialne spe
cjalne. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

1. Podział na potrzeby wyznaniowe:
a) Podział na 4 dekanaty i 43 parafie rzymsko-katolickie w ramach diecezji kra

kowskiej, której większa część leżała na terenie Królestwa Polskiego60. W 1843 r.
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powołano specjalne dozory kościelne, których zadaniem miała być kontrola nad 
właściwym wykorzystaniem funduszów parafialnych i składek na konserwację 
kościołów oraz budynków i obiektów administrowanych przez duchowieństwo 
(szpitale, cmentarze)61.

61 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 813.
62 § 11 Statutu urządzającego starozakonnych, Dz. Roz. Rządowych WMK 1817, s. 9-10, nr 1358; 

W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 801.
63 Najliczniejszym skupiskiem wyznawców religii mojżeszowej byty gminy krakowskie. Zrzeszały 

one ludność żydowską z Krakowa i jego przedmieść. Z uwagi na brak na terenie obwodu kazi
mierskiego innych zorganizowanych (posiadających własnego rabina, synagogi, cmentarze itd.) 
gmin, „gmina krakowska” (obejmująca X i XI gminę administracyjną) pełniła zarazem w stosun
ku do pozostałych kilkunasto- i kilkudziesięcioosobowych skupisk żydowskich z terenów obwo
du rolę „gminy matki" i wraz z nimi funkcjonowała w obrębie jednej wspólnoty wyznaniowej, 
której nadano nazwę Gmina Starozakonnych Obwodu Kazimierskiego, A. Ja ki my szyn, op. 
cit., s. 109-112.

64 § 11 ww. Statutu, s. 9; A. Jakimyszyn, op. cit., s. 110.
65 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 53; T. Maciejewski, Historia ustroju..., s. 243.
“ Zarząd nad tymi funduszami miała sprawować ludność żydowska za pośrednictwem dwóch 

swoich przedstawicieli. Statut urządzający starozakonnych nie określał jednak, w jaki sposób 
ma odbywać się ten zarząd, § 9 ww. Statutu, s. 8-9; A. Jakimyszyn, op. cit., s. 110.

b) Podział na dwa obwody żydowskie: kazimierski i chrzanowski, wprowa
dzone na mocy Statutu urządzającego starozakonnych z 1817 r.62 Obwód kazi
mierski obejmował gminę X i XI w Krakowie, jego przedmieścia oraz położone 
w północno- i południowo-wschodniej części okręgu gminy: Kościelniki, Mogiła, 
Zwierzyniec, Modlnica, Balice, Liszki, Czernichów, Rybna i Pisary63. Do obwodu 
chrzanowskiego, poza Chrzanowem, należały z kolei, znajdujące się w północno- 
oraz południowo-zachodniej części okręgu, gminy: Bobrek, Jaworzno, Kościelec, 
Młoszowa, Poręba, Lipowiec i Krzeszowice64.

W każdym obwodzie, w miejsce dotychczasowych kahałów, powołano na 
3-letnią kadencję komitety, w których pod prezydencją urzędnika administracyj
nego zasiadać miał rabin oraz dwaj wybrani przez współwyznawców starozakon- 
ni65. Do obowiązków komitetów należało jedynie układanie corocznego budżetu 
gminnego oraz zajmowanie się repartycją zasilających go składek, które wydat
kować miano następnie na spłatę długów kahalnych, na utrzymanie znajdujących 
się na terenie obwodu budynków i obiektów, na opłacenie rabinów i tłumaczy 
chrześcijańskich oraz na inne wydatki gminne. Komitet nie stanowił organu sa
morządowego ludności żydowskiej, gdyż wszelkie prowadzone przez niego prace 
podlegały drobiazgowej kontroli ze strony Senatu Rządzącego. Komitet nie miał 
również uprawnień do egzekwowania składek. To zadanie powierzono wójtom, 
którzy przekazywali je do Kasy Głównej Senackiej, gdzie fundusze starozakon
nych stanowić miały odrębną pulę pieniędzy66. Na mocy postanowień Statutu 
znacznemu ograniczeniu uległ również zakres uprawnień rabinów, bowiem po
wierzono im wszelkie kwestie związane z obrządkiem, edukacją i jurysdykcją reli
gijną. Zobligowano ich również do prowadzenia ksiąg stanu cywilnego. Pod karą 
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grzywny w wysokości 1000 złp67, a nawet utratą sprawowanego urzędu, zakazano 
im natomiast „mieszać się w sposób urzędowy, pod jakim bądź pozorem, w spra
wy należące do władz administracyjnych, sądowniczych lub policyjnych, nadto 
rzucać klątwy oraz piętnować w oczach współwyznawców zasymilowanych Ży
dów"68. Pod takimi samymi karami rabinom, jako członkom komitetów, nie wolno 
było pobierać jakichkolwiek taks czy opłat. W celu wzmocnienia nadzoru admi
nistracyjnego nad rabinami przy boku każdego z nich powołano chrześcijań
skiego tłumacza przysięgłego, który zobligowany był do zapisywania wszystkich 
wyroków rabinackich pagina fratta w języku żydowskim i po polsku, nadto do 
składania Senatowi, za pośrednictwem wójtów, comiesięcznych raportów z po
dejmowanych przez rabinów czynności oraz do donoszenia władzom o wszelkich 
dokonywanych przez nich nadużyciach69.

67 Rzeczpospolita Krakowska nie posiadała własnej monety. W obiegu były pieniądze kruszcowe 
Królestwa Polskiego, gdzie wybijano ze złota monety 50- i 25-złotowe, ze srebra monety 5-, 
2- i 1-złotowe oraz 10- i 5-groszowe, a z miedzi drobne monety zdawkowe po 3, 2 oraz 1/2 
grosza. Wcześniej, za czasów Księstwa Warszawskiego, bito również złote dukaty o wartości 
18 złp i srebrne talary o wartości 6 złp, J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.), 
Warszawa 1953, s. 408-409; W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, 
Toruń 1964, s. 155, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 70, z. 1.

6I< § 6 i 10 ww. Statutu, s. 4, 8-9; A. Jakimyszyn, op. cit., s. 111.
“ § 7 i 9 ww. Statutu, s. 4-5, 7-8; A. Jakimyszyn, op. cit., s. 111.
70 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., s. 88-89, 92; K. Rolle, op. cit., s. 42.
71 Dz. Praw 1842, s. 19, nr 6513 D.G.S.
72 Ibidem.

2. Podział na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Podział na pięć okręgów 
sądowych (w samym Krakowie były trzy okręgi) na potrzeby działalności sę
dziów pokoju (1815-1833) oraz podsędków (1833-1838)70. Zgodnie z konstytucją 
z 1815 r. okręgi sądowe wyodrębnione zostały w oparciu o kryterium demogra
ficzne i miały obejmować co najmniej 6 tys. mieszkańców.

3. Podział na potrzeby działalności służb przeciwpożarowych. Urządzenie 
ogniowe dla Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z 6 grudnia 1841 r. wpro
wadziło podział miasta Krakowa pod względem porządku ogniowego na cztery 
zakresy71. Pierwszy obejmował dawne gminy I, II, III, IV i V, tj. „właściwe mia
sto plantacjami ograniczone” Zakres drugi stanowiły dawne gminy VI, X, i XI, tj. 
„przedmieście Stradom, Kazimierz i miasto żydowskie” Zakres trzeci obejmował 
„całą gminę IX i z nią stykające się części gminy VII i VIII, aż po trakt warszaw
ski, czyli ul. Warszawską, od Bramy Floriańskiej do rogatki czwartej prowadzącą” 
(art. 36)72. Powyższy podział stanowił podstawę służącą do określania przez straż
ników z wieży kościoła Mariackiego lokalizacji miejsca pożaru, o czym mowa bę
dzie w rozdziale 5.6.
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1.3. Administracja Wolnego Miasta Krakowa

1.3.1. Administracja centralna

W systemie władzy Wolnego Miasta Krakowa - zgodnie z postanowieniami kon
stytucji z 3 maja 1815 r. - przyjęto nadrzędną rolę władzy wykonawczej wobec 
ustawodawczej. W pełni można zgodzić się ze stwierdzeniem W. M. Bartla, że 
„ze wszystkich polskich niesuwerennych organizacji państwowych pierwszej po
łowy XIX w." Wolne Miasto Kraków było zorganizowane „w sposób na wskroś 
oryginalny”73.

73 W. M. B a r t e 1, Zgromadzenie Reprezentantów..., s. 144.
74 W. Pęk sa, „Senat Wolnego...”, s. 17.

Urządzenie wewnętrzne Senatu Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z dnia 15 VII 1816 r„
Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 2104.

76 Dz. Praw 1833, nr 4711 D.G.S.
77 Dz. Praw 1843, nr 6 D.K.

W administracji centralnej Wolnego Miasta Krakowa można wyróżnić kilka 
kategorii organów stosownie do zakresu ich kompetencji:

1) organy rządowo-administracyjne,
2) organy administracji specjalnej,
3) organy kontroli administracji.

1.3.1.1. Organy rządowo-administracyjne

Do organów rządowo-administracyjnych Wolnego Miasta Krakowa zaliczam Se
nat Rządzący, funkcjonujący od listopada 1815 r. do marca 1846 r., oraz Radę Ad
ministracyjną Cywilną, która zajęła jego miejsce i działała do końca politycznego 
bytu Rzeczypospolitej Krakowskiej.

a) Senat Rządzący
Najwyższą władzę wykonawczą według konstytucji Wolnego Miasta Krakowa 

sprawował Senat Rządzący. Pełnił on funkcję zarówno rządu, jak i najwyższego 
centralnego organu administracji państwowej. Trafnie wskazał Władysław Pęk- 
sa, że był „to organ przełomu, gdyż w swej strukturze kompilował cechy XVIII- 
-wiecznej konstrukcji centralnego organu ogólnego zarządu państwem z cechami 
nowoczesnego organu rządowego, którego model kształtował się w początkowej 
fazie XIX wieku”74.

Podstawowym aktem prawnym powołującym do życia i regulującym organi
zację i tryb działania Senatu Rządzącego były przede wszystkim kolejne konsty
tucje: z dnia 3 maja 1815 r., z dnia 11 września 1818 r. oraz z dnia 30 maja 1833 r. 
Ponadto jego strukturę i zadania normowały statuty Urządzenia wewnętrznego 
Senatu Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z lat: 181675, 183376 i 184377.
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Artykuł 4 konstytucji z 1818 r. (art. 7 z 1833 r.) stwierdzał jednoznacznie, że 
„Senat sprawuje w całej zupełności władzę wykonawczą”. W konsekwencji wszyst
kie organy władzy wykonawczej, jak również administracyjnej Wolnego Miasta 
Krakowa mogły być powoływane wyłącznie przez Senat Rządzący.

Według konstytucji z 1818 r. w skład Senatu Rządzącego wchodził prezes oraz 
dwunastu senatorów. Ośmiu senatorów (po czterech dożywotnich i czterech 
czasowych) wybierał jednoizbowy krakowski parlament, tj. Zgromadzenie Re
prezentantów, czterej (w tym dwaj dożywotni) byli delegowani przez Uniwersy
tet Jagielloński i Kapitułę Metropolitalną Krakowską. Co roku ustępowało trzech 
czasowych senatorów78. Pierwszy skład osobowy Senatu pochodził z nominacji 
Komisji Organizacyjnej79. Wybór prezesa Senatu był dokonywany w latach 1818- 
-1824, ale już od 1827 r. (po unieważnieniu wyboru Józefa Nikorowicza) wszyscy 
prezesi pochodzili z nominacji80.

7K K. Bąkowski,Historya Krakowa..., s. 180; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 146; 
W. Wi tkowski,Historia administracji..., s. 264; J. Malec, D. Malec, Historia administracji..., 
s. 111; S. Grodziski, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 12.

79 Dnia 2 XI 1815 r. Komisja Organizacyjna powołała na senatorów dożywotnich Walentego 
Bartscha, Antoniego Bystrzonowskiego, Feliksa Grodzickiego, Wojciecha Linowskiego, Józefa 
Michałowskiego i Feliksa Radwańskiego. Senatorami czasowymi zostali natomiast Sebastian 
Sierakowski, Franciszek Piekarski, Jacek Mieroszewski, Stanisław Zarzecki, Antoni Morbitzer, 
Wincenty Szaster. W kilka dni później, w wyniku rezygnacji W. Szastera, F. Piekarskiego oraz 
J. Mieroszewskiego, na senatorów Komisja powołała Dawida Oebschelwitza i Kajetana Flor- 
kiewicza, a J. Mieroszewskiego zamianowała sekretarzem generalnym. Na osobiste zalecenie 
cara Aleksandra I, prezesem Senatu został dotychczasowy prefekt departamentu krakowskiego 
- Stanisław Wodzicki, A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 87; W. Witkowski, Historia ad
ministracji..., s. 264.

"" J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 72; W. Witkowski, Historia administracji..., 
s. 264.
Dożywotnimi członkami Senatu z dawnej nominacji pozostali: A. Bystrzonowski, F. Grodzicki, 
J. Michałowski i J. Mieroszewski, senatorami czasowymi zaś - Józef Antoni Walczyński, Józef 
Skorupka, Józef Haller oraz Karol Treutler. W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia pań
stwa..., s. 830; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 80.

Na mocy konstytucji z 1833 r. skład Senatu Rządzącego uległ zmniejszeniu 
do dziewięciu osób (prezesa i ośmiu senatorów). Prezes Senatu miał być wybie
rany przez Zgromadzenie Reprezentantów na okres 6 lat, ale za zgodą dworów 
opiekuńczych. Siedmiu senatorów (w tym jedynie dwóch dożywotnich) również 
wybierał parlament, a jednego Kapituła Katedralna. Tym samym swojego repre
zentanta w rządzie utracił Uniwersytet Jagielloński81.

Od 1837 r. Senat Rządzący zaczął tracić resztki samodzielności, gdyż od tego 
roku rezydenci uzyskali prawo do skreślania kandydatów z listy, co w praktyce 
oznaczało uzyskanie bezpośredniego wpływu na skład rządu. Kolejna zmiana 
w tym zakresie nastąpiła na mocy Urządzenia wewnętrznego Senatu z 1843 r., 
kiedy wprowadzono zasadę, że prezesa, jak również wszystkich senatorów, mia
nowały dwory opiekuńcze. Dodatkowo rezydenci uzyskali dyskrecjonalne prawo 
do swobodnego usuwania osób ze stanowiska tak prezesa, jak i senatorów. W ten 
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sposób u schyłku istnienia Wolnego Miasta Krakowa Senat Rządzący stał się 
de facto organem Konferencji Rezydentów82.

82 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 49.
88 W tym czasie ze względów oszczędnościowych sugerowano powołanie gwardii narodowej, 

a także wprowadzenie tymczasowych rozwiązań umożliwiających uzyskiwanie dochodów przez 
skarb Wolnego Miasta Krakowa. Opowiadano się także za zniesieniem wszystkich podatków 
religijnych ciążących na izraelitach, S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 280.

81 Ibidem, s. 304.
85 S. Wachholz wskazuje, iż w aktach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie (obec

nie Archiwum Narodowe w Krakowie) znajduje się odmienny zarys organizacyjny. Biura Senatu 
podobnie są podzielone na pięć wydziałów, jednakże zamiast Wydziału do Układania Przyszłej 
Organizacji wymieniony jest Wydział Oświecenia Publicznego i Religii, ibidem.

Dnia 24 listopada 1815 r. Komisja Organizacyjna wydała dyspozycje w spra
wie pracy Senatu Rządzącego. W instrukcji wskazano na dwa obszary aktywności 
Senatu:

1. Zadania administracyjne, których realizacja wymagała wyodrębnienia z Se
natu odpowiednich wydziałów z udziałem w nich senatorów.

2. Zadania organizacyjne, obejmujące m.in. przygotowanie wspólnie z Ko
misją Organizacyjną tekstu przyszłej, rozwiniętej konstytucji, przeprowadzenie 
podziału administracyjnego kraju na gminy i okręgi sądów pokoju, powołanie 
aparatu administracyjnego podporządkowanego hierarchicznie Senatowi, zorga
nizowanie milicji itp.83

W statucie zawierającym Urządzenie wewnętrzne Senatu z 15 lipca 1816 r. 
wprowadzono w strukturze Senatu Rządzącego wyraźne rozróżnienie na działal
ność w charakterze organu kolegialnego, składającego się ze wszystkich senato
rów pod przewodnictwem prezesa Senatu (plenum), oraz na kolegialne wydziały, 
które jak stwierdził S. Wachholz, wyodrębnione zostały w oparciu o prymitywnie 
rozumianą zasadę resortowości84.

Dnia 29 listopada 1815 r. utworzonych zostało 5 wydziałów w Senacie:
1. Administracji,
2. Skarbu i Dóbr Narodowych,
3. Policji,
4. Sprawiedliwości, czyli Prawny,
5. Do Układania Przyszłej Organizacji85.
Rok później, w statucie zawierającym ww. Urządzenie wewnętrzne Senatu 

z 1816 r., ograniczono liczbę wydziałów do trzech, a mianowicie:
1. Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości,
2. Policji i Milicji,
3. Dochodów Publicznych i Skarbu.
Dnia 11 stycznia 1822 r. w wyniku przekazania niemal całkowicie kompetencji 

Wydziału Policji i Milicji do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości 
doszło do kolejnej redukcji wydziałów w Senacie Rządzącym. W związku z tym 
trafnie wskazał Wojciech Witkowski, że wyodrębnienie wydziałów opierało się 
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na resortowym podziale zadań z redukowaną w warunkach niewielkiego państwa 
strukturą organizacyjną86. W ten sposób pozostały tylko dwa wydziały:

86 W. Witkowski, Historia administracji..., s. 266; A. Misiuk, Historia Policji..., Warszawa 2008, 
s. 75; S. Grodziski, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 13.

87 Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 117 D.G.S.; W. Witkowski, Historia administracji..., 
s. 266; S.Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 307; T. Maciej ewski, Historia ustroju..., 
s. 242.

88 A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 88-89; J. A. Goclon, op. cit., s. 246.
89 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 281.
911 Art. 11 konstytucji z lat 1815 i 1818 oraz art. 15 konstytucji z 1833 r.; M. Kallas, M. Krzym- 

kowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918. Wybór źródeł, Warszawa 2006, 
s. 180, 186, 196; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 71.

91 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 148.

1. Spraw Wewnętrznych i Policji,
2. Dochodów Publicznych i Skarbu87.
Taki stan organizacyjny Senatu Rządzącego przetrwał do upadku Wolnego 

Miasta Krakowa88.
W myśl statutu Urządzenia wewnętrznego Senatu z 1816 r. do kompetencji 

plenum należało rozstrzyganie spraw zasadniczych, wyjątkowych, o znaczeniu 
dla całego państwa, związanych na przykład z polityką zagraniczną bądź też 
korespondencją z rezydentami, a także rozpoznawaniem odwołań od rozstrzy
gnięć poszczególnych wydziałów. Było ono również właściwe do opracowywania 
projektów aktów prawnych dla Zgromadzenia Reprezentantów, wydatkowania 
pieniędzy publicznych (powyżej 50 złp) oraz innych spraw niezastrzeżonych dla 
innych organów lub wydziałów Senatu. Wszystkie decyzje podejmowane przez 
plenum miały formę uchwał i charakter ostateczny. Wobec tego nie podlegały 
zaskarżeniu do żadnego organu czy też sądu. Formalnie nie mogli ich również 
uchylać rezydenci mocarstw opiekuńczych89.

Senat Rządzący posiadał także znaczne kompetencje związane z ustawodaw
stwem. Po pierwsze, posiadał wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej. Wo
bec tego wszelkie dyskusje w Zgromadzeniu Reprezentantów nad regulacjami 
prawnymi, tak obowiązującymi, jak i nowymi, wymagały uprzedniego przygo
towania i przyjęcia projektu przez Senat90. Projekt był wiążący dla Izby, która 
nie posiadała uprawnień do wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian. Nawet 
odrzucenie projektu przez Zgromadzenie nie wykluczało definitywnie możliwo
ści jego uchwalenia, gdyż Senat pro publico bono mógł większością dziewięciu 
głosów uznać konieczność wydania takiej ustawy. W takim przypadku, podczas 
przedstawienia projektu na kolejnej sesji parlamentu, jego uchwalenie mogło już 
nastąpić zwykłą większością głosów. Można zatem stwierdzić, że Senat Rządzą
cy posiadał bezpośredni wpływ na treść obowiązującego prawa w Wolnym Mie
ście Krakowie91. Zgromadzenie Reprezentantów związane było także projektem 
budżetu przygotowanego przez Senat i nie mogło w nim dokonywać żadnych 
poprawek.
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Po drugie, Senat delegował na obrady Zgromadzenia Reprezentantów trzech 
senatorów, a jeden z nich z urzędu pełnił funkcję marszałka92. W ten sposób Senat 
poprzez swoich przedstawicieli mógł wywierać znaczący wpływ na sposób dzia
łania oraz przedmiot obrad parlamentu. Sesję sejmową zwoływał również Senat 
specjalnym uniwersałem93.

92 Ibidem·, W. W i t k o w s k i, Historia administracji..., s. 265.
93 W. M. Bartel, Zgromadzenie Reprezentantów..., s. 147-148.
94 Idem, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 51.
9·’ A. Aj nenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa 2001, s. 111-112; 

art. 71 i 73 Statutu tyczącego się urządzenia zgromadzeń politycznych, Dz. Roz. Rządowych 
WMI< 1817, s. 54-56, nr 2845.

96 Wyjątkiem byli członkowie personelu administracyjnego powoływani przez Zgromadzenie Re
prezentantów lub zgromadzenia obiorcze. Senat Rządzący mianował również osoby na stano
wiska „do wszystkich beneficjów kościelnych kolacji rządowej” za wyjątkiem czterech miejsc 
w Kapitule, zachowanych dla doktorów fakultetów spełniających funkcje nauczycielskie, na któ
re mianowała Akademia, W. Wi tko wski, Historia administracji..., s. 264-265.

Po trzecie, Senat Rządzący posiadał własne kompetencje prawotwórcze, zwią
zane z możliwością wydawania rozporządzeń wykonawczych do uchwał (ustaw) 
sejmowych94. Rola ta była niezwykle istotna, gdyż w połączeniu z jego rolą organu 
rządowego i zarządzającego, właśnie działalność legislacyjna Senatu Rządzącego 
bezpośrednio wpływała na kształt i kompetencje organów administracji w Wol
nym Mieście Krakowie, w tym również organów służby policyjnej. Jak już wcze
śniej wspomniano, konstytucja z 1818 r. zastrzegała na rzecz Senatu wyłączne 
prawo wydawania przepisów dotyczących organizacji administracji, a więc rów
nież i policji (art. 4).

Po czwarte, Senat Rządzący pełnił funkcję stróża konstytucji. Na posiedze
niach plenarnych mógł rozstrzygać, czy projekt lub wniosek przedstawiony na 
sesji Zgromadzenia był zgodny z treścią i duchem konstytucji. W przeciwnym 
wypadku ogłaszał jego nieważność95.

Senat Rządzący, pełniąc funkcje rządowe, stał również na szczycie całej struk
tury administracji państwowej. Wśród jego kompetencji z tym związanych szcze
gólne znaczenie miało sprawowanie zwierzchnictwa osobowego nad urzędnikami 
administracyjnymi. Wyrażało się to w tym, że Senat in pleno nominował i odwo
ływał większość z tych urzędników96. Konstytucja z 1833 r. rozszerzała uprawnie
nia Senatu z tej kategorii, przyznając mu dyskrecjonalne prawo do skreślania z list 
kandydatów na senatorów, prezesa Senatu, sędziów pokoju, prezesów i sędziów 
trzech instancji oraz podsędków. Do wyłącznej kompetencji Senatu należało rów
nież zatwierdzanie list wyborców, rozpisywanie i nadzorowanie wyborów w zgro
madzeniach gminnych. W ten sposób rola Senatu niepomiernie wzrosła, gdyż 
uzyskał on realny wpływ na wykonywanie czynnego i biernego prawa wyborczego 
przez obywateli Wolnego Miasta Krakowa.

Senat Rządzący in pleno, pełniąc funkcję głowy państwa, uzyskał też ius aggra- 
tiandi wobec osób skazanych orzeczeniami władz administracyjnych lub skaza
nych wyrokami karnymi przez sądy. Stało się to na mocy „konstytucji rozwiniętej” 
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z 1818 r. Procedura realizacji prawa łaski wymagała wstępnej inicjatywy prezesa 
Senatu, który decydował, czy w konkretnym przypadku skorzystać z tego upraw
nienia i złożyć stosowny wniosek do Senatu. W razie złożenia takiego wniosku 
plenum Senatu kolegialnie orzekało o sposobie realizacji prawa łaski, tj. o obniże
niu lub darowaniu kary97.

97 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 51; L. Pauli, Austriacki kodeks karny z 1803 r. 
w Wolnym Mieście Krakowie (1815-1833), cz. 1, Kraków 1968, s. 94-95, Zeszyty Naukowe Uni
wersytetu Jagiellońskiego, 198. Prace Prawnicze, z. 40. Na przykład w ciągu 5 lat w okresie 1828- 
-1832 Senat Rządzący ułaskawił 183 osoby skazane za ciężkie przestępstwa policyjne, 373 wy
roki złagodził, a w 27 sprawach zmienił karę. Odmówił zaś ułaskawienia 478 osobom. Co do 
wyroków kryminalnych i poprawczych ułaskawił 20 osób, złagodził 42 wyroki, w 2 sprawach 
wymierzył inny rodzaj kary. Odmówił zaś ułaskawienia 149 osobom. Zdanie sprawy o stanie 
i położeniu kraju Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu 
w Zgromadzeniu Reprezentantów, Dz. Rządowy WMK 1833, s. 7, nr 20 Dziennika Sejmowego.

9B J. A. G oclon, op. cit., s. 260; A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 88.
” Art. III konstytucji z 1818 r., M. Kallas, M. Krzymkowski, op.cit., s. 183.
100 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 288-291.
11,1 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 71.
1112 Senat Rządzący na mocy swoich rozporządzeń z 1819 r. i 1822 r. zadecydował również samo

dzielnie o bezpłatności funkcji zastępców wójtów.

Rząd uzyskał także uprawnienia nadzorcze wobec sądów powszechnych. Na 
wniosek prezesa Sądu Apelacyjnego mianował urzędników sądowych niższego 
stopnia, miał też prawo wglądu do akt oraz kontrolował terminowość załatwiania 
spraw. Czuwał również nad sprawami karnymi. Wiązało się to z bezwzględnym 
obowiązkiem zawiadamiania przez sędziów („pod ciężkimi karami") Senatu Rzą
dzącego w ciągu 24 godzin o każdym przypadku aresztowania obywatela z poda
niem przyczyny zatrzymania, a także informowania rządu co 14 dni o postępach 
w sprawie. Pod koniec lat dwudziestych nadzór administracyjny nad sądownic
twem uległ rozszerzeniu poprzez przyznanie Senatowi prawa do zawieszania sę
dziów w urzędowaniu oraz skreślania z list kandydatów na urzędy sędziowskie98. 
W ten sposób niezawisłość sądów została znacznie ograniczona.

Jednym z konstytucyjnych uprawnień Senatu Rządzącego było nadawanie oby
watelstwa cudzoziemcom, co przy spełnieniu innych jeszcze warunków otwiera
ło przed nimi drogę do korzystania z pełni praw społecznych, politycznych oraz 
obejmowania urzędów publicznych99.

Senat Rządzący miał także wpływ na funkcjonowanie administracji terytorial
nej. W 1815 r. na posiedzeniu Senatu podjęto decyzję w sprawie sposobu po
działu terytorialnego Wolnego Miasta Krakowa. Organy lokalne zobowiązane 
były wykonywać wszystkie rozkazy i decyzje rządu, a także składać sprawozdania 
z wykonywanej działalności100.

Początkowo Senat uprawniony był jedynie do kontroli spełnienia wstępnych wa
runków przez kandydatów na wójtów. Od 1833 r. Senat na mocy art. 12 konstytucji 
uzyskał już prawo do sporządzania listy kandydatów na wójtów, a także mógł ich za
wiesić w urzędowaniu101. Senat samodzielnie powoływał też zastępców wójtów102.
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Senat Rządzący zawierał w imieniu Wolnego Miasta Krakowa układy han
dlowe i inne, ale tylko z państwami opiekuńczymi. Zawarł m.in. w 1821 r. układ 
z Królestwem Polskim w sprawie dzierżawy monopolu solnego, a w 1823 r. ogólny 
układ handlowy103.

1115 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 40. 
"H W. Witkowski, Historia administracji..., s. 267.
llb S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 281; A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 89;

W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 53.
S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 306.

Jak już wcześniej wspomiano, od 1822 r. w strukturze wewnętrznej Senatu 
Rządzącego wprowadzono stabilny podział na dwa resortowo wyodrębnione Wy
działy: Spraw Wewnętrznych i Policji oraz Dochodów Publicznych i Skarbu. War
to jednak zaznaczyć, że wydziały nie stanowiły odrębnych od Senatu ministerstw, 
a jedynie zdekoncentrowane wewnętrzne jednostki organizacyjne.

W skład Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji wchodziło siedmiu senato
rów, natomiast w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu zasiadało ich tyl
ko pięciu. W każdym wydziale jeden z senatorów był jego przewodniczącym. 
Kierował też personelem kancelaryjnym przekazanym do dyspozycji wydziału. 
Odpowiadał również za całość spraw prowadzonych w jego resorcie104. Wydziały 
spełniały podwójną rolę. Z jednej strony, działały w ramach samodzielnych kom
petencji z możliwością władczego decydowania. Do tej kategorii należały sprawy, 
które dotychczas, tj. w czasach Księstwa Warszawskiego, należały do prezyden
tów municypalności i podprefektów. Z drugiej zaś strony, wydziały, działając w ra
mach kompetencji plenum Senatu, pełniły funkcje opiniodawcze, przygotowując 
odpowiednie wnioski bądź opinie, które następnie trafiały pod obrady plenum105.

W poszczególnych wydziałach decyzje podejmowano co do zasady kolegialnie, 
przy czym nie wprowadzono wymogu kworum. W związku z tym w przypadku 
obecności na posiedzeniu wydziału jedynie dwóch senatorów, przy sprzeczno
ści zdań przeważał głos przewodniczącego posiedzenia, natomiast jeżeli przybył 
tylko jeden senator, wówczas jego zdanie miało moc uchwały całego wydziału. 
A zatem w sytuacji wyjątkowej kompetencja zastrzeżona dla organu kolegialne
go mogła być zrealizowana nawet samodzielnie przez jednego z członków tego 
organu106.

W przypadku podejmowania decyzji przez wydziały w ramach samodzielnych 
kompetencji, przysługiwało od nich odwołanie do plenum Senatu. Nie oznacza
ło to wszakże dwuinstancyjności postępowania, gdyż w myśl uchwały podjętej 
14 marca 1816 r. przez Komisję Organizacyjną wydziały nie stanowiły władzy od
dzielnej od plenum Senatu. A zatem odwołanie od decyzji wydziału było w istocie 
wnioskiem o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia na 
posiedzeniu plenum Senatu, a więc łącznie z senatorami wydziału, którzy już w tej 
sprawie orzekali. Biorąc pod uwagę to, że zasada ta nie uległa zmianie po 1822 r., 
skład Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, orzekający na plenum Senatu, ze 
względu na swą liczebność mógł mieć dominujący wpływ na sposób ponownego 
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rozpatrzenia sprawy. Tak więc formalny tryb rozpatrywania spraw w wydziałach, 
a następnie na posiedzeniu plenarnym, nie gwarantował całkowitej bezstronności 
i obiektywizmu jej rozpatrzenia107.

107 § 24 Urządzenia wewnętrznego Senatu, Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, s. 17-18, nr 2104; 
S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 282, 300.

108 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 281.
1119 P. Cichoń, Stan i potrzeba..., s. 452-453.
110 Z uwagi na liberalny charakter rządów Wolnego Miasta Krakowa panujący do schyłku lat dwu

dziestych działalność cenzury była nikła, a nawet do pewnego stopnia symboliczna, T. Gut
kowski, Cenzura w Wolnem Mieście Krakowie 1832-1846, Kraków 1914, s. 10, 91, Biblioteka 
Krakowska, nr 49; W. Witkowski, Historia administracji..., s. 267. Zobacz także mowę po
sła Jana Librowskiego na posiedzeniu Izby Reprezentantów 21 XII 1820 r., J. Bieniarzówna, 
Rzeczpospolita Krakowska..., s. 273-276.

111 T. Gutkowski, op. cit., s. 11.
112 S.Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 282.
113 Jak już wcześniej wspomniano, pierwszym prezesem Senatu był Stanisław Wodzicki (1815- 

-1831), drugim zaś Kacper Wielogłowski (1833-1836), którego nominację rezydenci ogłosili

Do zadań Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji należały wszelkie sprawy z za
kresu spokoju, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego108. Z tego względu istniała 
ścisła współpraca tego wydziału z Biurem Policji Pośredniej, a następnie z Dyrekcją 
Policji. Do kompetencji Wydziału należało również rozpatrywanie zażaleń wniesio
nych przez obywateli Wolnego Miasta Krakowa na rozkazy Dyrekcji Policji109.

Szeroko pojmowane pojęcia spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego 
powodowały, że do zadań tego wydziału należały także sprawy z dziedziny cenzu
ry (do 1832 r.). Wprowadzenie prewencyjnej cenzury powodowało, że każde po
zwolenie na druk, ogłoszenie czy też wystawienie widowiska wymagało uprzed
niej akceptacji i podpisu przewodniczącego wydziału110.

W 1827 r. Senat ustanowił stały komitet złożony z trzech senatorów mających 
wszystkie ważniejsze sprawy cenzuralne załatwiać kolegialnie. W myśl uchwały 
Senatu członkowie komitetu - Feliks Grodzicki, Antoni Bystrzonowski, Augu
styn Boduszyński - mieli przeprowadzać „jak najdokładniejszą kontrolę wszyst
kich druków, nie wyłączając nawet afiszów i obwieszczeń (wyjąwszy tylko pisma 
naukowe, kórych cenzura była poruczona Uniwersytetowi)"111.

Wydział odpowiadał też za szereg innych kategorii spraw, które realizowane 
były bezpośrednio przez podległe mu organy specjalne, o których będzie mowa 
w dalszej części pracy (rozdział 1.3.1.2).

Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu Senatu Rządzącego odpowiadał za 
prawidłową gospodarkę Wolnego Miasta Krakowa. W tym zakresie zajmował się 
sprawami budżetowymi, podatkami i opłatami, sprawował zarząd dóbr narodo
wych, nadzorował majątek Uniwersytetu, instytutów oświatowych, jak również 
fabryk rządowych. Realizując te kompetencje, korzystał także z wielu organów 
administracji specjalnej, nad którymi wydział ten sprawował zwierzchnictwo 
i nadzór. Zostaną one omówione w dalszej części pracy (rozdział 1.3.1.2)112.

Kluczowe znaczenie dla działalności Senatu Rządzącego miał urząd prezesa113, 
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którego zgodnie z zapisami konstytucji wybierać miało na trzyletnią kadencję 
Zgromadzenie Reprezentantów. Niestety praktyka przyniosła zupełnie inne roz
wiązania, bowiem przepisy te zastosowano zaledwie trzy razy. Jak już wcześniej 
wspomniano, pierwszy prezes, podobnie jak i cały Senat, pochodził z nominacji. 
Kolejnych rzeczywiście obsadzała Izba, ale już od 1827 r. wszyscy prezesi pocho
dzili z mianowania, a nie wyboru.

Konstytucyjne uprawnienia prezesa Senatu nie były rozległe. W związku 
z tym zakres jego uprawnień regulowały głównie Urządzenia wewnętrzne Sena
tu, w szczególności pierwsze Urządzenie z 15 czerwca 1816 r., a także inne akty 
prawne, a nawet praktyka działania władz. Potwierdza to opinia Wiktora Kopf- 
fa, który stwierdził, że prezes Senatu „wyrobił sobie szybko stanowisko o dużo 
szersze”114. Nieco inne zdanie w tej sprawie miał sam S. Wodzicki, który w pro
wadzonych pamiętnikach narzekał, że jego „prezydentura była czczym tytułem, 
bez najmniejszej władzy”, że „atrybucje” prezesa były „prawie nic nie znaczące”115. 
Trafnie skomentował to Ludwik Łętowski, pisząc, że S. Wodzicki „miał apetyty 
monarchiczne” miał ogromną żądzę władzy, podczas gdy dane mu było tylko peł
nienie funkcji szefa rządu116.

24 III 1833 r. Wbrew oczekiwaniom mocarstw opiekuńczych prowadził on niezależną poli
tykę, wiele spraw załatwiał odręcznie i tym samym unikał informowania o nich rezydentów. 
Dnia 25 II 1836 r. na znak protestu wobec wydalenia emigrantów z Krakowa oraz okupacji 
Wolnego Miasta przez wojska trzech dworów, K. Wielogłowski ustąpił ze stanowiska preze
sa Senatu. Trzecim prezesem został powołany przez rezydentów Józef Haller (18.36-1840). Do 
1839 r. lojalnie współpracujący z Austrią, z czasem zaczął postępować bardziej samodzielnie, 
co wywołało niezadowolenie rezydentów. Ostateczną decyzję o rezygnacji wywołała odmowa 
rezydentów dostarczenia pisma krytykującego politykę władz i żądającego naprawy sytuacji 
w mieście, J. Bieniarzówna, Senat w Rzeczypospolitej..., s. 171-172. Nad ustąpieniem J. Hal
lera ubolewał Wiktor Kopff, twierdząc, że „mąż ten niezawisły, pracowity, sumienny, w innych 
okolicznościach byłby mógł zrobić wiele dobrego dla Krakowa”. Zauważył również, że „prezes 
kierował się najlepszymi chęciami i w poczuciu obowiązków obywatelskich pełnił godność tego 
urzędu. Chcąc wszystkiego rzetelnie dopilnować, pierwszy przychodził do biura i ostatni z nie
go wychodził”, W. Kopff, Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kraków 
1906, s. 26, Biblioteka Krakowska, nr 31. Po ustąpieniu J. Hallera funkcję senatora prezesującego 
sprawowali zastępczo (do 1841 r.), zmieniając się co miesiąc, ks. Antoni Bystrzonowski i ks. Jan 
Schindler. Dnia 2 111 1841 r. prezesem Senatu został ks. Jan Schindler (1841-1846). Ambroży 
Grabowski bardzo pochlebnie wyrażał się w swoich wspomnieniach o urzędnikach i senato
rach, pisząc, iż byli przystępni i odnosili się z szacunkiem do obywateli. Podobnie pozytyw
nie prezentuje prezesa Senatu, pisząc, że „wchodził do jego kancelarii każdy, kto chciał, bądź 
z oddaniem mu prośby lub przedłożeniem mu interesu” J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita 
Krakowska..., s. 109.

111 W. Kopff, Wspomnienia z ostatnich..., s. 15, 26.
113 S. Wodzicki, op. cit., s. 53, 57; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 283.
116 L. Łętowski, op. cit., s. 54.

W praktyce ustrojowej Wolnego Miasta Krakowa prezes Senatu Rządzącego 
prowadził politykę dyplomatyczną, gdyż utrzymywał kontakty z rezydentami 
mocarstw opiekuńczych, szczególnie w sprawach „konfidencjonalnych” Rezy
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denci dawali mu także poufne dyrektywy. Z kolei prezes przekazywał im opinie 
„o sprawach i ludziach Wolnego Miasta”117.

117 W. Ko pff, op. cit., s. 15, 26.
118 W. Witkowski, Historia administracji..., s. 265.
119 M. Andrasz-Mrożek, System kancelaryjny Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa 

181S-1846, „Krakowski Rocznik Archiwalny" R. 3, 1997, s. 114-130.
120 W. Witkowski, Historia administracji..., s. 266; J. A. Goclon, op. cit., s. 245.
121 A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 88.
122 Zgodnie z § 23 Urządzenia wewnętrznego Senatu, Dz. Roz. Rządowych WMI< 1816, s. 16-17, 

nr 2104. Przepis ten na polecenie pełnomocników mocarstw opiekuńczych uległ zmianie od 
2 1 1829 r., Dz. Praw RK 1829, s. 13-14, nr 9 D.G.S. Zgodnie z nowym brzmieniem „policja wyż
sza jest przy prezesie Senatu i on sam nią kieruje, a z tego źródła wynikające korespondencje 
wychodzą pod jego imieniem, od niego samego podpisane”. Dla współpracy w sprawach konfi
dencjonalnych prezes mógł utworzyć biuro prezydialne, złożone z jednego senatora i jednego 
kancelisty. Senator ten mógł działać w zastępstwie prezesa. O każdym aresztowaniu prezes zo
bowiązany był zawiadomić Senat Rządzący w ciągu 24 godzin od aresztowania.

Prezes posiadał także szereg samodzielnych uprawnień, które można podzielić 
na dwie kategorie:

1) kompetencje o charakterze wewnętrznym,
2) kompetencje o charakterze zewnętrznym.
W ramach jego kompetencji wewnętrznych należy podkreślić przede wszyst

kim to, że prezes był przewodniczącym kolegialnego organu rządowego i z tego 
tytułu posiadał uprawnienia właściwe dla szefa rządu, tj. prawo żądania wyjaśnień 
w prowadzonych sprawach oraz prawo delegowania i przydzielania osób do po
szczególnych wydziałów i komisji. Ustalał też porządek obrad, przewodniczył im, 
ponadto miał wyłączne prawo inicjowania uchwał. A zatem prezes pełnił funkcje 
wykonawcze wobec Senatu oraz kierował jego pracami, kontrolował też przebieg 
jego czynności118. Mimo zastrzeżonego kolegialnego trybu działania Senatu pre
zes mógł skutecznie zablokować każdą niewygodną dla siebie sprawę. Wiązało 
się to w szczególności z jego uprawnieniem do ostatecznego zatwierdzania po
dejmowanych przez Senat uchwał (kontrasygnowanych przez sekretarza gene
ralnego119). Co prawda, przy głosowaniu, jak każdemu senatorowi, przysługiwał 
mu jeden głos, jednakże w razie „równości zdań” jego pogląd był rozstrzygający. 
Prezes miał również możliwość powoływania ad hoc komisji do szczegółowego 
badania spraw wymagających odrębnego załatwienia120.

Jeśli chodzi o drugą z powyższych kategorii, to w ramach kompetencji ze
wnętrznych prezes posiadał prawo do reprezentowania Wolnego Miasta Krako
wa wobec mocarstw opiekuńczych, a także sprawował nadzór nad funkcjonowa
niem całej administracji państwowej121. Od 1829 r. uzyskał także bardzo ważne 
uprawnienie właściwe dla zwierzchnika osobowego. Miał prowadzić tzw. listy 
konduity wszystkich urzędników państwowych i wnioskować do Senatu o ich 
ukaranie. W ten sposób prezes miał możliwość kontroli aparatu służby publicz
nej wraz z sądownictwem. Prezes Senatu osobiście kierował tzw. policją wyższą, 
stojąc na straży „dobra i bezpieczeństwa państwa”122. Z tego tytułu sprawował też 
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zwierzchnictwo nad Dyrekcją Policji. W ramach posiadanych kompetencji miał 
też prawo wydawać jej wiążące polecenia i rozkazy. Kontrolował także ich wy
konanie. Jak już wcześniej wspomniano, prezes inicjował też procedurę ułaska
wienia. Prezes uznawany był również za najwyższego zwierzchnika krajowych sił 
zbrojnych. W ramach tych kompetencji wydawał rozkazy komendantowi milicji, 
kontrolował ich wykonanie, a także przyjmował od niego raporty123.

123 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 283, 287-288.
124 Wybuch powstania poprzedziły wieloletnie przygotowania prowadzone przez Wielką Emigra

cję i konspirację krajową, które pracowały nad zorganizowaniem ogólnonarodowego powsta
nia. Pierwsze kontakty Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z krajem zostały nawiązane 
wczesną wiosną 1837 r. Prace organizacyjne na ziemiach polskich napotykały wiele trudności. 
Policje zaborców utrudniały zarówno działania emisariuszy, jak i poczynania patriotów w kraju. 
Poważne trudności napotykała propaganda wśród chłopstwa, które było bardzo nieufne wobec 
haseł walki o niepodległość, widząc w niej „pańską" sprawę. Dlatego w szeregach konspiracji 
dominowało ziemiaństwo oraz oficjaliści dworscy, często również szlacheckiego pochodzenia. 
W miastach do konspiracji wstępowali przedstawiciele kół mieszczańskich, inteligencja zawo
dowa, studenci, a także młodzież z warstw niższych (subiekci sklepowi, czeladź rzemieślnicza). 
Stosunkowo najkorzystniejsze warunki działania miało sprzysiężenie na obszarze Wolnego 
Miasta Krakowa, gdzie mimo ograniczeń i represji ze strony mocarstw opiekuńczych ludność 
korzystała ze stosunkowo dużej - w porównaniu z zaborami - swobody. Stąd na terenie Wol
nego Miasta Krakowa trwały ożywione prace konspiracyjne. Sprzyjał im także na ogół więk
szy stopień uświadomienia narodowego chłopów, których stan prawny ulegał powolnemu, lecz 
stałemu polepszeniu, W. Μ. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 824; idem, 
Rewolucja krakowska 1846 roku na tle niektórych polskich koncepcyj społeczno-politycznych lat 
1831-1846, „Czasopismo Prawno-Historyczne” R. 9, 1957, z. 1, s. 131-205; J. Bardach, B. Leś- 
nodorski, Μ. Pietrzak, op. cit., s. 375; A. Barszczewska-Krupa, Rok 1846. W kręgu zgody 
i jedności narodowej w myśli politycznej Wielkiej Emigracji, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, 
wydarzenia, tradycje. Zbiór studiów, red. Μ. Śliwa, Kraków 1997, s. 25-28, Prace Monogra
ficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, nr 224; Μ. Chvojka, Josef Graf Sedlnitzky 
als Präsident der Polizei- und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). Ein Beitrag zur Geschichte 
der Staatspolizei in der Habsburgermonarchie, Frankfurt am Main-New York 2010, s. 311-323, 
Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 
1770-1850", Bd. 42.

125 Wojska austriackie pod dowództwem generała Ludwika Collina, wiedząc o planowanym po
wstaniu, przybyły do Krakowa już 18 II 1846 r. Trzy dni później doszło do walk powstańców 
z Austriakami, którzy wkrótce wycofali się do Podgórza. Ewakuowano wówczas z Krakowa re
zydentów, wybitne osobistości życia publicznego wraz z dyrektorem policji Franciszkiem Kroe- 
blem, komendantem milicji Ludwikiem Czalą, generałem Józefem Chłopickim oraz prezesem 
Senatu Janem Schindlerem i jego zastępcą Jackiem Księżarskim. Spowodowało to faktyczne 
zawieszenie działalności Senatu. Mimo wszystko urzędowały dwa wydziały Senatu: Spraw We
wnętrznych i Policji, pod przewodnictwem Wincentego Szpora, oraz Dochodów Publicznych 
i Skarbu, pod kierunkiem Konstantego Hoszowskiego. Do dnia 3 III 1846 r. w Krakowie działał 

b) Rada Administracyjna Cywilna
Wybuch powstania krakowskiego124 21 lutego 1846 r. oraz jego błyskawicz

ne stłumienie przez wojska państw zaborczych spowodowały przejęcie władzy 
przez zwycięzców125. Wkrótce po opuszczeniu Krakowa przez wojska powstańcze 
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utworzona została Administracja Tymczasowa Cywilna Wolnego Miasta Krako
wa i Jego Okręgu, załatwiająca „bieżące interesa wewnętrzne”. W jej skład for
malnie wchodził prezes i członkowie Senatu Rządzącego. Jednak ze względu na 
fakt, że większość z nich nie powróciła do Krakowa, przewodniczyć miał jej se
nator W. Kopff126. Dnia 8 marca 1846 r. Konferencja Rezydentów zawiadomiła 
Tymczasową Administrację, że ma się poddać pod rozkazy generała Ludwika 
Collina, który osobiście będzie zarządzać wyższą policję oraz sprawować nad
zór nad cudzoziemcami127. Natomiast kierowanie pozostałymi sprawami powie
rzono przewodniczącemu w Administracji Cywilnej. Dzień później generałowie 
L. Collin oraz Iwan Paniutin, zgodnie z udzielonymi przez rezydentów pełno
mocnictwami, mianowali tymczasowym naczelnikiem Administracji Wojskowej 
i Cywilnej Kraju austriackiego generała, hrabiego Henryka Castiglioniego, któ
remu jednocześnie powierzono komendanturę garnizonu krakowskiego. Rozpo
rządzenia wydawane przez Administrację Tymczasową Cywilną podpisywał W. 
Kopff, będący formalnie zastępcą H. Castiglioniego. Organami wykonawczymi 
tej Administracji były dwa dawne wydziały: Wydział Dochodów Publicznych 
i Skarbu oraz Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, a także Dyrekcja Policji na 
czele z dyrektorem policji, Franciszkiem Kroeblem, który 10 marca objął z po
wrotem swój urząd128.

rząd rewolucyjny, który, nie widząc szans powodzenia, tego dnia opuścił miasto, K. Bąkowski, 
Historya Krakowa..., s. 186-187; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 795; 
M. Mataniak, Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej 
administracji krakowskiej, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" R. 14, 2011, s. 150;
S. Grodziski, Austria w epoce metternichowskiej, [w:] Europa i świat w epoce restauracji, ro
mantyzmu i rewolucji 1815-1849, cz. 1, red. W. Zajewski, Warszawa 1991, s. 322-323, Kon
frontacje Historyczne·, H. Żaliński, W przededniu powstania. Styczeń-luty 1846, [w:] Rok 1846 
w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje. Zbiór studiów, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 15-17;
T. Maciejewski, Historia ustroju..., s. 241; A. Gili, op. cit., s. 314-329.

126 K. Bąkowski, Kronika Krakowska 1796-1848, cz. 3: Od r. 1832 do 1848, Kraków 1909, s. 193- 
-194, Biblioteka Krakowska, nr 42; M. Mataniak, op. cit., s. 150.

I2/ W. Kopff, op. cit., s. 91.
12K M. Mataniak, op. cit., s. 151.
129 Zdaniem W. Kopffa nastąpiło to z inicjatywy austriackiego rezydenta Liehmanna, który nie 

był zadowolony z zasad funkcjonowania administracji cywilnej, a w szczególności ze sposobu 
wykonywania przez nią funkcji zarządzających. Dlatego też na posiedzeniu Konferencji Rezy
dentów przedstawi! potrzebę rozwiązania tej władzy i zaproponował zaprowadzenie Rady Ad
ministracyjnej, złożonej z trzech osób. Przygotowany przez niego projekt został zatwierdzony 
w Wiedniu. Stało się tak, mimo że Administracja Cywilna sprawowała zarząd „z zadowoleniem 
naczelnika wojennego i współobywateli", W. Kopff, op. cit., s. 95-96; A. Misiuk, Historia

W komunikacie z 22 kwietnia 1846 r. opublikowanym w „Dzienniku Praw” - 
powołując się na reskrypt hr. Castiglioniego z ww. daty - o swoim powstaniu 
i rozpoczęciu działalności w tym właśnie dniu obwieściła Rada Administracyj
na Cywilna Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Wskazała w nim, że z woli 
trzech najjaśniejszych dworów zajęła ona miejsce dotychczasowej prowizorycz
nej administracji129. Do obwieszczenia załączono także tekst statutu organicznego 
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Urządzenia Rady Administracyjnej™. Były to, jak stwierdził Stanisław Grodziski, 
rządy prowizoryczne, które miały działać do czasu przywrócenia normalnej ad
ministracji na tym terenie* 131.

Policji..., Warszawa 2008, s. 76; idem, Historia policji..., Szczytno 1997, s. 76; S. Grodziski, 
Rzeczpospolita Krakowska..., s. 20.

13,1 ANKr, WMK - V - 5, k. 823-824, 835-839, 843; Dz. Praw 1846, s. 3-8, nr 1671 Dziennika Rady 
Administracyjnej; S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, 
Wrocław 1971, s. 155-156, Prace Komisji Nauk Historycznych - Polska Akademia Nauk. Od
dział w Krakowie, nr 28.

131 S. Grodziski, Historia ustroju..., s. 155-156.
132 A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 89; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia pań

stwa..., s. 806; T. Maciejewski, Historia ustroju..., s. 242.
133 M. Mataniak, op. cit., s. 151-152.

Zgodnie z Urządzeniem zwierzchnictwo („naczelnictwo”) nad całą Tymczaso
wą Administracją Cywilną Wolnego Miasta Krakowa miał sprawować dowodzący 
wojskami sprzymierzonymi hr. Castiglioni. Z kolei do wykonywania wydawanych 
przez niego rozporządzeń, jak również do załatwiania różnych spraw, powołana 
została Rada Administracyjna (§ l)132.

W skład Rady wchodziły cztery osoby: dyrektor, którym został senator doży
wotni Jacek Księżarski, dwaj asesorowie, którymi zostali dotychczasowi senato
rowie czasowi, Konstanty Hoszowski i Jacek Majewski, oraz sekretarz „protokół 
rady prowadzący”, którym został Wincenty Kaniewski, dotychczasowy podpro
kurator Trybunału. Wszyscy członkowie Rady zostali nominowani przez główno
dowodzącego generała hr. Castiglioniego (§ 2)133.

Do realizacji zadań należących do właściwości Rady powołano „referentów 
wyższego stopnia” a „dla utrzymania regularnego biegu służby” - niższych urzęd
ników (§ 3). Rada Administracyjna podzielona została na dwa Wydziały: Spraw 
Wewnętrznych i Policji oraz Dochodów i Skarbu (§ 4). Na czele każdego wydzia
łu w charakterze przewodniczącego postawiono jednego z asesorów. Nomina
cji w tym zakresie miał również dokonać naczelnik Administracji Tymczasowej 
Wojskowo-Cywilnej (§ 5).

Z uwagi na to, że Rada Administracyjna zastąpiła Senat Rządzący, przejęła też 
jego dotychczasowe zadania i kompetencje, o ile nie pozostawały one w sprzecz
ności z treścią Urządzenia z dnia 22 kwietnia 1846 r. (§ 6).

Istotnym ograniczeniem samodzielności Rady Administracyjnej było posta
nowienie, wedle którego Rada za pośrednictwem swego dyrektora miała składać 
raporty z podejmowanych ważniejszych czynności do naczelnika Tymczasowej 
Administracji Wojskowo-Cywilnej. Zobowiązana była również dokładnie infor
mować go o działalności całej administracji państwowej (§ 7).

Rada Administracyjna posiadała uprawnienia do mianowania i odwoływania 
urzędników Wolnego Miasta Krakowa na analogicznych zasadach jak Senat Rzą
dzący, z tą tylko różnicą, że każdorazowo konieczna była zgoda naczelnika Ad
ministracji Wojskowo-Cywilnej (§ 8). Również skorzystanie z prawa łaski przez 
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Radę Administracyjną według dotychczasowych zasad działania Senatu Rządzą
cego wymagało zgody ww. naczelnika (§ 9). „Sprawowanie policji wyższej i policji 
cudzoziemców" w Wolnym Mieście Krakowie należało bezpośrednio i wyłącznie 
do ww. naczelnika (§ 10).

Poszczególne wydziały Rady Administracyjnej również wstąpiły w dotychcza
sowe kompetencje analogicznych wydziałów Senatu. Jednakże przewodniczący 
tych jednostek uzyskali samodzielne uprawnienia do rozstrzygania spraw nale
żących do tych wydziałów (z wyjątkiem działania w II instancji i rozpatrywania 
rekursów - § 12), po wcześniejszym, obligatoryjnym uzyskaniu opinii przydzie
lonych im dwóch referentów (§ 11). Z kolei Rada Administracyjna miała orzekać 
w charakterze II instancji w sprawach, które dawniej należały do właściwości wy
działów Senatu (§ 12).

Urządzenie przewidywało także powołanie intendenta do spraw zaopatrywa
nia wojsk stacjonujących na obszarze Wolnego Miasta Krakowa. Miał on podle
gać rozporządzeniom Rady Administracyjnej (§ 13). W dotychczasowym kształcie 
utrzymano administrację „spraw instytutowych i opieki małoletnich”, pozostającą 
pod nadzorem oddzielnego referenta (§ 14).

Wszystkie dotychczasowe władze zobowiązane były do posłuszeństwa Radzie. 
W ww. Urządzeniu wyraźnie wskazano, że władze Uniwersytetu, Dyrekcja Poli
cji, Ogólna Dyrekcja Szpitali, jak również wszelkie inne urzędy i władze Wolnego 
Miasta Krakowa, miały pozostawać względem Rady Administracyjnej w tych sa
mych stosunkach, „w jakich dawniej względem Senatu zostawały” (§ 15).

Mocarstwa opiekuńcze upoważniły też naczelnika Tymczasowej Administra
cji Wojskowo-Cywilnej do redukcji ze względów oszczędnościowych zbędnych 
urzędów i posad (§ 16). Zarazem przyznały byłym członkom Senatu pierwszeń
stwo w obejmowaniu urzędów publicznych (§ 17). Powyższe rozporządzenie obo
wiązywało od dnia, „w którym Rada Administracyjna w pełnienie wskazanych jej 
obowiązków urzędowych wejdzie” (§ 18). Jednocześnie wszystkie istniejące roz
porządzenia, które stały w sprzeczności z powyższymi regulacjami, utraciły moc 
obowiązującą (§ 19).

Nowo powstały organ rządowy stanowił namiastkę przyszłych cesarskich or
ganów władzy państwowej utworzonych w Krakowie po ostatecznym jego wciele
niu do monarchii habsburskiej134. Z dniem 1 grudnia 1846 r. Rada Administracyjna 
Cywilna została przemianowana na Cesarsko-Królewską Radę Administracyjno- 
-Cywilną pod kierunkiem dyrektora135.

131 A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 89.
133 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 806.

W akcie objęcia w posiadanie miasta Krakowa i jego okręgu przez cesarza Au
strii, Ferdynanda I, z dnia 11 listopada 1846 r. wskazano, że utworzenie Wolnego 
Miasta Krakowa było obwarowane zastrzeżeniem, że Miasto zachowa ścisłą neu
tralność i nie będzie zezwalać na pobyt w kraju różnego rodzaju zbiegów, którzy 
by byli poddanymi Austrii, Prus lub Rosji, lecz będzie ich wydawać bezpośrednio * 133 



1.3. Administracja Wolnego Miasta Krakowa 45

właściwym władzom. Z obowiązków tych władze krakowskie jednak się nie wy
wiązywały, gdyż jak stwierdzono w ww. akcie, od 1830 r. Kraków był nieustannie 
ogniskiem intryg skierowanych przeciw trzem mocarstwom opiekuńczym,

aż na koniec w lutym roku bieżącego stał się widowiskiem scen daleko gwałtow
niejszych i niebezpieczniejszych niż przedtem: kiedy rząd i konstytucja jego zosta
ły rozwiązane, a miasto popadło pod władzę pewnej liczby konspiratorów, którzy 
uzurpowali sobie tytuł rządu rewolucyjnego na całą Polskę i powoływali mieszkań
ców wszystkich prowincji dawnego Królestwa Polskiego do powstania i wzięcia za 
broń przeciw istniejącym rządom, uzbrojone bandy z terytorium Krakowa napadły 
i nasze kraje136.

1,6 J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 461-464; M. Kallas, M. Krzymkowski, op. 
cit., s. 178-179; B. Winiarski, op. cit., s. 206; H. Księżarski, Dokumenta dotyczące wcielenia 
Rzeczypospolitej Krakowskiej do monarchii c.k. austryackiej w r. 1846, Kraków 1872, s. 18-19; 
M. Chvojka, op. cit., s. 335-336.

137 K. Bąkowski, Historya Krakowa..., s. 186-187; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia 
państwa..., s. 795; B. Winiarski, op. cit., s. 205.

138 O reakcjach na zachodzie Europy w związku z inkorporacją Krakowa do Austrii zob. m.in.: 
S. Kalembka, Rok 1846 w Polsce i francuska opinia publiczna, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, 
wydarzenia, tradycje. Zbiór studiów, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 62-64, Prace Monogra
ficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, nr 224; T. Maciejewski, Historia ustroju..., 
s. 241.

139 B. Winiarski, op. cit, s. 206.

Patent cesarski wskazywał również na brak możliwości przywrócenia pod
staw wolności i niepodległości Krakowa, a zarazem na konieczność zabezpie
czenia państw sąsiednich przed duchem rewolucyjnym. Dlatego też monar
chowie państw opiekuńczych w umowie zawartej w Wiedniu dnia 6 listopada 
1846 r. zadecydowali o odwołaniu i uchyleniu się od traktatów zawartych 3 maja 
1815 r. względem miasta Krakowa. Jednocześnie zadecydowano o powrocie 
Krakowa i jego okręgu pod panowanie cesarza Austrii, tak jak to miało miejsce 
przed pokojem wiedeńskim z 14 października 1809 r.. Tym samym Kraków wraz 
z okręgiem wcielone zostały do korony austriackiej jako integralna część cesar
stwa137. Aktu wcielenia do Austrii dokonał w dniu 16 listopada 1846 r. pełno
mocnik Austrii, hr. Maurycy Deym138. Patentem cesarskim z 18 stycznia 1847 r. 
Kraków jako Wielkie Księstwo Krakowskie wcielony został do obszaru celnego 
austriackiego139.

1.3.1.2. Organy administracji specjalnej

W Rzeczypospolitej Krakowskiej oprócz Senatu Rządzącego, a potem Rady Admi
nistracyjnej Cywilnej, pełniących funkcję organów rządowo-administracyjnych, 
utworzonych zostało szereg organów administracji specjalnej, które początko
wo podporządkowane zostały bezpośrednio Senatowi Rządzącemu, poszczegól
nym wydziałom, a z czasem także Dyrekcji Policji lub wyłącznie tej ostatniej. Na 
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analogicznych zasadach - jak już wyżej wskazano - oparto zależność tych orga
nów od Rady Administracyjnej Cywilnej.

Uwzględniając kryterium chronologiczne oraz podległość służbową po
szczególnym wydziałom Senatu Rządzącego, można te organy podzielić na dwie 
grupy:

1) organy hierarchicznie podległe Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji140,
2) organy hierarchicznie podległe Wydziałowi Dochodów Publicznych i Skarbu.

110 Do tej kategorii zaliczam również organy, które wcześniej podlegały Wydziałowi Spraw We
wnętrznych i Sprawiedliwości oraz Wydziałowi Policji i Milicji w Senacie Rządzącym.

141 W statucie Urządzenia wewnętrznego Senatu z 1816 r., na mocy którego powołano ten Urząd,
pojawia się również nazwa Biuro Policji Pośredniej, w związku z tym będę posługiwał się za
miennie tymi nazwami, Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 2104.

1,2 Na temat pierwotnej propozycji powołania organów administracji budowlanej zob.: U. Bęcz- 
kowska, Karol Kremer i Krakowski Urząd Budownictwa w latach 1837-1860, Kraków 2010, 
s. 85-86, Ars Vetus et Nova, t. 31.

144 Urządzenie wewnętrzne Senatu, Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 2104.
144 Zakres jego obowiązków sprecyzowano w rozporządzeniu Senatu Rządzącego z 31 VIII1816 r.: 

„co się tyczy nowego murowania i przerabiania lub znacznej reperacji w całym domu rysunek 
dokładny z przecięciem wzdłuż i wszerz do Biura Budowniczego Miejskiego wcześnie podany 
być powinien dla zweryfikowania go pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, posza
nowania praw sąsiadów i dochowania prawideł konstrukcyjnych”. W przypadku drobniejszych 
remontów nie wymagano przedłożenia budowniczemu projektów do zatwierdzenia, Dz. Rzą
dowy WMK 1816, nr 5, s. 17-20, nr 3084; U. Bączkowska, op. cit., s. 86; M. Borowiejska- 
-Birkenmajerowa, J. Demel, Działalność urbanistyczna i architektoniczna Senatu Wolne

Do organów podległych Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji należy 
zaliczyć:

a. Urząd Policji Pośredniej (1816)141, przekształcony następnie w Dyrekcję Po
licji (1827). Organy te zajmowały się sprawami szeroko pojmowanego spokoju, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego. Problematyka ta szerzej zostanie omó
wiona w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy.

b. Budowniczy (1816)142, podlegający bezpośrednio Senatowi (zwany również 
inspektorem budownictwa ziemnego i wodnego), będący jednocześnie „hydrauli
kiem” i „geometrą” Do jego kompetencji należało przeprowadzanie niezbędnych 
pomiarów i podziałów gruntów, wykonywanie wszelkich planów, map i koszto
rysów w sprawach zleconych mu przez Senat, a także weryfikowanie projektów 
i kosztorysów budowli wodnych oraz naziemnych przygotowywanych przez ar
chitektów, zanim przesłano je Senatowi do zatwierdzenia (§ 77)143 144. Z kolei Wy
działowi Spraw Wewnętrznych mieli podlegać dwaj architekci: miejski i okręgo
wy (tytułowani także: budowniczy miejski i budowniczy okręgowy). Ww. urzędy 
miały charakter samodzielnych organów i pozbawione były jednolitego kierow
nictwa. Architekt miejski miał być odpowiedzialny za rządowe gmachy publiczne, 
bruki, drogi, mosty i budowle wodne w granicach wyznaczonych rogatkami Kra
kowa, jak również sprawować nadzór nad budownictwem prywatnym (na etapie 
projektowym i w trakcie realizacji inwestycji)14"1. Analogiczne uprawnienia w od
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niesieniu do budowli wodnych i naziemnych w okręgu Wolnego Miasta Krakowa 
należały do architekta okręgowego145.

go Miasta Krakowa w latach 1815-1846, Warszawa 1963, s. 46, Studia i Materiały do Teorii 
i Historii Architektury i Urbanistyki, nr 4.

145 U. Bęczkowska, op. cit., s. 88-89.
146 Dz. Roz. Rządowych WMK 1818, nr 283 D.G.S.
147 Na przykład według § 2 uchwały Senatu z 8 III 1819 r.: „Wszelkie korespondencje bezpośrednie 

budowniczych z władzami ustaną odtąd i jedynie korespondencja Urzędu Budowniczego z te- 
miż władzami utrzymuje się" U. Bęczkowska, op. cit., s. 90.

148 Ibidem s. 91; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 66, 119.
149 Szerzej o działalności Urzędu Budowniczego, pracy architektów, działalności opiniodawczej 

związanej z realizacją projektów miejskich i prywatnych - zobacz U. Bęczkowska, op. cit., 
s. 92-95.

150 Ibidem, s. 96.
151 Ibidem, s. 104.

W 1819 r. w miejsce ww. organów, które w praktyce okazały się zbyt ociężałe 
i nieskoordynowane, na mocy uchwały Senatu powołano nowy organ - Urząd 
Budowniczy Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu, który funkcjonował niemal 
niezmiennie przez kolejne dwadzieścia lat146. Podlegał on zwierzchniemu nad
zorowi Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, a bezpośrednio kierował nim 
inspektor budownictwa. W jego skład weszli: budowniczy miejski i budowniczy 
okręgowy, którzy utracili status samodzielnych organów147. Zakres kompetencji 
służb budowlanych i podział obowiązków pomiędzy poszczególnych urzędników 
nie uległ zasadnicznym zmianom. Powołano jednak stały personel pomocniczy, 
który wspierał budowniczych w realizacji ich rozbudowanych zadań. Byli to: 
archiwista, kancelista i konduktor rysunków. W miarę potrzeby korzystano też 
dodatkowo z płatnych usług budowniczych prywatnych, którzy na przykład sza
cowali nieruchomości, sporządzali ich inwentarze, dokonywali pomiaru działek, 
wydawali specjalistyczne opinie itp.

Od końca lat dwudziestych liczebność stałego personelu Urzędu systema
tycznie wzrastała, gdyż pojawiły się etaty bezpłatnych aplikantów oraz płatnych 
adiunktów, „niemających stałego zakresu obowiązków, lecz wykorzystywanych 
stosownie do bieżących potrzeb”148. Powołano także konduktora budownictwa, 
który przejął dotychczasowe obowiązki budowniczego miejskiego, i podporząd
kowano go Dyrekcji Policji149.

W latach 1826-1833 zniesiono urząd budowniczego okręgowego, a jego obo
wiązki rozdzielono pomiędzy budowniczego miejskiego oraz inspektora budow
nictwa150. Sprawy budownictwa w Krakowie i w okręgu przeszły z czasem pod 
częściowy nadzór Dyrekcji Policji, o czym mowa będzie w dalszej części pracy.

Chcąc zapewnić większą „sprężystość” i kontrolę w zakresie budownictwa151, 
w 1841 r. w miejsce Urzędu Budowniczego powołano Oddział Budownictwa, do 
którego włączono wszystkich pracowników służb budowlanych, także tych, któ
rzy pozostawali dotąd poza strukturami rozwiązanego Urzędu. W ten sposób do
szło do zespolenia i scentralizowania administracji budowlanej Wolnego Miasta 
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Krakowa. W skład Oddziału weszli: inspektor dróg i mostów, budowniczy miejski, 
budowniczy okręgowy, ekonom miejski, adiunkt inżynier przy inspektorze dróg 
i mostów, dwaj adiunkci przy budowniczych, praktykant budownictwa, aplikanci 
budownictwa oraz personel kancelarii, archiwum i pracownicy służby dozorczej. 
Wszyscy oni podporządkowani zostali dyrektorowi budownictwa, odpowiedzial
nemu przed Senatem za prawidłowe funkcjonowanie urzędu, którego kompeten
cje były szersze niż jego poprzednika, inspektora budownictwa152. Budowniczy 
miejski sprawować miał pieczę nad brukami, kanałami i wszelkimi budynkami 
publicznymi w mieście Krakowie (w granicach jego przedmieść), przygotowywać 
projekty i kosztorysy budowy lub reperacji takich gmachów, a także osobiście 
prowadzić prace realizacyjne (chyba że Senat powierzył je prywatnemu przedsię
biorcy - wtedy rola budowniczego miejskiego ograniczała się do kontroli wyko
nania robót). Ponadto sprawował on nadzór techniczny nad cegielnią rządową, co 
zapewnić miało wysoką jakość materiałów dostarczanych do fabryk rządowych. 
Obowiązki budowniczego okręgowego były analogiczne na terenie okręgu jak te, 
które nałożono na budowniczego miejskiego w obrębie miasta Krakowa. Dodat
kowo zobowiązany był on do odnawiania znaków granicznych od strony sąsied
nich krajów oraz czuwania nad budownictwem prywatnym na obszarze swego 
działania153. Oddział Budownictwa działał w trybie kolegialnym, co pozwalało na 
wypracowanie jednolitego kierunku polityki budowlanej władz Wolnego Miasta 
Krakowa.

152 Ibidem, s. 107-109.
153 Ibidem, s. 109.
lr>l Ibidem, s. 111-114.
|r,s S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 281; U. Bęczkowska, op. cit., s. 89.

Dz. Roz. Rządowych WMK 1817, s. 15-16, nr 1525 D.G.; U. Bęczkowska, op. cit., s. 89.

W trakcie posiedzeń obradowano nad całością zadań należących do Od
działu. Głos stanowczy przysługiwał, oprócz dyrektora, który przewodniczył 
obradom, także inspektorowi dróg i mostów oraz budowniczym miejskiemu 
i okręgowemu, głos zaś doradczy mieli adiunkci budownictwa. Ustalenia za
padały większością głosów, przy czym głos przewodniczącego miał charakter 
rozstrzygający154.

c. Inspektor dróg i mostów (1817) z podlegającymi mu tzw. konduktorami. 
Do jego obowiązków należała budowa i konserwacja traktów głównych, tj. trzech 
przelotowych arterii komunikacyjnych z Krakowa w kierunku Lublina, Warszawy 
i Wrocławia. Oprócz tego zajmował się również nadzorem nad drogami tzw. po
bocznymi i drogami komunikacji wiejskiej155. Zobowiązany był raz do roku skon
trolować osobiście szlaki komunikacyjne, a także składać raporty z tych prze
glądów. Miał również przygotowywać plany oraz kosztorysy niezbędnych prac 
budowlanych i naprawczych, jak również kontrolować ich realizację. Z kolei kon
duktorzy, których liczba zależała od potrzeb i finansowych możliwości skarbu, 
zajmowali się realizacją projektów nakreślonych przez inspektora, czuwali także 
nad materiałami budowlanymi i narzędziami powierzonymi jego pieczy156. Jak 
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już wcześniej wspomniano, w 1841 r. inspektor dróg i mostów stał się członkiem 
Oddziału Budownictwa i tym samym utracił charakter samodzielnego organu 
administracji specjalnej. W ramach nowej struktury do jego obowiązków nale
żało wykonywanie planów topograficznych kraju (z uwzględnieniem sieci dróg 
i gościńców wraz z bieżącym weryfikowaniem zmian zachodzących w tym zakre
sie), a także czuwanie nad stanem dróg publicznych, infrastruktury przydrożnej 
i przepraw przez rzeki oraz nad prawidłowym umacnianiem brzegów Wisły i in
nych rzek okręgu. Do pomocy inspektorowi powołano także adiunkta inżyniera 
(zwanego też inżynierem objazdowym), dwóch adiunktów, płatnego praktykanta, 
a także bezpłatnych aplikantów157.

l:~ U. Bęczko wska, op. cit., s. 109-111.
S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 283-284; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kra
ków 1976, s. 66.

1,9 U. Bęczkowska, op. cit., s. 88-89, 97.
1611 § 79-83, rozdział 11 Urządzenia wewnętrznego Senatu z 1816 r., Dz. Roz. Rządowych WMI< 

1816, s. 58-62, nr 2104.
161 Początkowo Wydział Policji i Milicji, a następnie Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji wraz 

z Senatem in pleno pełniły funkcje zwierzchnie względem szpitali Wolnego Miasta Krakowa. 
Kraków posiadał 4 szpitale: 1. Szpital Chorób Wenerycznych i Domu Obłąkanych, nazywany 
także krótko „szpitalem św. Ducha”, który jednak nie ma nic wspólnego z dawnym szpitalem 
tej nazwy. Szpital ten powstał w 1821 r. przez przeniesienie do jego budynków zlikwidowanych 
wtedy szpitali św. Sebastiana i Rocha z ul. św. Sebastiana oraz Domu Szalonych z kamienicy 
Łabędź przy ul. Szpitalnej. Senat nabył budynki w 1827 r. na własność. Szpital był utrzymywany 
z funduszów państwowych, taks opłacanych przez chorych i składek dobroczynnych. Szpital 
ten w 1839 r. przeszedł pod zarząd Rady Szczegółowej Szpitala; 2. Szpital św. Łazarza, który 
był największy i mieścił kliniki uniwersyteckie, a pozostawał w zarządzie Sióstr Miłosierdzia; 
3. Szpital oo. Bonifratów, który istniał od 1616 r. przy ul. św. Jana, a w 1812 r. został prze
niesiony na Kazimierz; 4. Szpital żydowski w tej samej dzielnicy miasta. Z. Kukulski, józef 
Jakubowski. Protomedyk i profesor uniwersytetu z czasów Wolnego m. Krakowa, Kraków 1936, 
s. 18-19, Wydawnictwa Krakowskiego Towarzystwa MiłośnikówHistorjiMedycyny, nr 2; L. Wa
chholz, Szpitale krakowskie (1220-1920), t. 1, Kraków 1921, s. 110-111, Biblioteka Krakowska, 
nr 59.

d. Ekonom miejski (1816), czuwający nad oczyszczaniem miasta, siecią kanali
zacyjną oraz oświetleniem ulic i placów158. Do jego kompetencji należało również 
prowadzenie gospodarki finansowej urzędu, pobieranie z Kasy Głównej Senatu 
zaliczek na poczet prowadzonych prac, a także bezpośredni nadzór nad rządowy
mi cegielniami i składami materiałów budowlanych. W 1841 r. w miejsce urzędu 
ekonoma miejskiego powołano urząd Ekonomii Miejskiej, który odpowiedzialny 
był przede wszystkim za zawieranie umów z rzemieślnikami i zakup materiałów 
budowlanych do fabryk rządowych159.

e. Protomedyk (1816), zajmujący się służbą sanitarną oraz tzw. policją lekarską 
na obszarze Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu160. W skład urzędu wchodzili 
oprócz protomedyka dodatkowo dwaj fizycy (miejski i okręgowy), trzej chirurdzy 
i dwie położne161. W kwietniu 1833 r. w związku z działalnością Komisji Organi
zacyjnej Senat Rządzący domagał się od protomedyka, aby jak najszybciej zajął 
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się sprawą budowy szpitali w Krakowie i aby w tym celu udał się „na koszt rządu 
do stolic zagranicznych dla poznania nowych urządzeń i udoskonaleń na polu 
szpitalnictwa”162.

162 Urząd protomedyka krakowskiego został zniesiony przez wtadze austriackie, na mocy rozpo
rządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 30 V 1855 r., ustanawiając w jego miejsce posadę 
krajowego radcy zdrowia (Landes-Medizinal-Rahts-Post), którą objął bocheński lekarz okrę
gowy T. Been, Z. Kukulski, op. cit., s. 24.

163 Dz. Rządowy WMI< 1832, nr 36-37, s. 145-152, nr 5918 D.S.; T. Gutkowski, op. cit., s. 27-28; 
W. Witkowski, Historia administracji..., s. 267.

164 Był również od niego zależny finansowo oraz administracyjnie. Tadeusz Gutkowski przywołu
je zalecenie wystosowane przez Senat Rządzący do Komitetu Cenzury, by ten, korespondując 
z rządem, zużywał mniej papieru, T. Gutkowski, op. cit., s. 92.

165 Ibidem, s. 30.
166 Ibidem, s. 31.
167 Ibidem, s. 28.
168 Ibidem.
169 Ibidem, s. 29.

f. Komitet Cenzury (1832). W jego skład wchodziło dwóch senatorów oraz 
urzędnik - asesor, mianowany przez Senat, z głosem stanowczym przy wydawa
niu decyzji, zajmujący równorzędną pozycję z senatorami163. Komitet nie miał 
pełnej samodzielności, gdyż w sprawach trudniejszych obligatoryjnie wymaga
no merytorycznej konsultacji z Senatem164. Zależność od Senatu przejawiała się 
także w tym, że Senat załatwiał rekursy od decyzji Komitetu. Zdaniem Tadeusza 
Gutkowskiego w tego typu sprawach Senat starał się zawsze stawać na stanowisku 
Komitetu Cenzury, „choć czasem poufnie udzielał asesorowi dość surowych upo
mnień za sposób wykonywania swej władzy”165. Przy kontroli książek religijnych 
Komitet zobowiązany był skorzystać z pomocy odpowiednio konsystorza bisku
piego lub rabina166. Poza tym Senat nie miał prawa wprowadzać jakichkolwiek 
zmian w zakresie działalności służb cenzury bez uprzedniego uzyskania zgody 
rezydentów167. Decyzje Komitetu miała wykonywać służba policyjna. Od 1836 r. 
bardzo poważnie wzosła rola asesora w Komitecie Cenzury, który mógł samo
dzielnie i poza Komitetem porozumiewać się z rezydentami, otrzymując od nich 
instrukcje czy też wiążące sugestie. Nasilenie działań Komitetu Cenzury podyk
towane było coraz bardziej widocznym procesem ograniczania oraz likwidacji 
swobód obywatelskich, ale również autonomicznych Wolnego Miasta Krakowa 
(po upadku powstania listopadowego).

Zdaniem T. Gutkowskiego „asesor swoją znajomością rzeczy terroryzował ich 
i ograniczał do załatwienia tylko czynności formalnych. W wypadkach wątpli
wych senator oględnie zapytywał asesora", czy nie „można by jakiejś rzeczy inaczej 
pojmować, jeśli to możliwe”168. Pomimo ostrej krytyki ze strony Senatu, aby ase
sor pamiętał, że jest tylko jednym z członków Komitetu i nie może samodzielnie 
podejmować postanowień, asesor najczęściej narzucał swój pogląd senatorom. 
T. Gutkowski stwierdził, że „protokoły z posiedzeń Komitetu wskazują, że na nich 
mechanicznie zatwierdzano tylko propozycje asesora”169.
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Komitet miał obowiązek ściśle stosować się do wydanych instrukcji i regula
minów i sprawował kontrolę nad wszystkimi drukami, nad całą prasą, nad książ
kami przywożonymi, drobnymi drukami, doniesieniami finansowymi, cennika
mi itp. Kontrolował również litografie, przedstawienia teatralne, a nawet treść 
nagrobków170.

170 Ibidem, s. 29-30.
171 Ustanowiony na mocy § 75 Statutu organicznego Uniwersytetu Krakowskiego z 12 VIII 1833 r. 

Dz. Praw 1833, s. 188-189, nr 5269 D.G.S. Jak wynika z ustaleń Urszuli Bęczkowskiej opieka 
nad budowlami uniwersyteckimi po raz pierwszy stala się przedmiotem regulacji prawnej 
16 X 1816 r. Mocą uchwalonego wówczas „Statutu Uniwersytetu Krakowskiego" ustanowio
no urząd murgrabiego, mianowanego przez Senat Akademicki. Murgrabia czuwać miał nad 
stanem nieruchomości uniwersyteckich, dokonując ich bieżących przeglądów, a raz do roku 
zobowiązany był poddać je szczegółowej rewizji przeprowadzanej przy udziale budownicze
go delegowanego przez Senat. Wobec stwierdzenia potrzeby dokonania napraw murgrabia 
miał prawo wezwać budowniczego do przygotowania stosownych kosztorysów i planów. Do 
wykonania konkretnych prac murgrabia sam zatrudniał rzemieślników i sprawował kontrolę 
nad ich bieżącymi poczynaniami. Po zakończeniu robót ich sprawdzenie i odbiór należały do 
budowniczego. Z czasem murgrabiego zastąpił dozorca gmachów akademickich. Zgłaszał on 
konieczość przeprowadzania napraw, wnosząc odpowiednie pisma do Senatu za pośrednic
twem rektora. Wtedy Senat zlecał Urzędowi Budowniczemu wykonanie planów i kosztorysów 
prac oraz przeprowadzenie superrewizji. W odróżnieniu od inspektora budowli uniwersytec
kich jego poprzednicy byli urzędnikami wewnątrzuniwersyteckimi, U. Bączkowska, op. cit., 
s. 97.

1/2 U. Bęczkowska, op. cit., s. 97; Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 176S-18S0, t. 2, 
cz. 1, red. K. Opałek, Kraków 1965, s. 186, Wydawnictwa Jubileuszowe - Uniwersytet Jagielloń
ski, t. 21.

1/5 W każdej z wymienionych spraw inspektor zwracał się do Senatu za pośrednictwem komisarza 
rządowego przy instytutach naukowych. Każdorazowo Senat przesądzał o realizacji inwestycji, 
zatwierdzał plany, kosztorysy, umowy z wykonawcami i dostawcami materiałów. Jedynie decy
zje w zakresie nieprzekraczającym wartości 100 złp leżały w gestii komisarza. W tym zakresie 
wystarczyło upoważnienie ze strony Senatu. Inspektor nie miał prawa podejmować żadnych 
rozstrzygnięć, choć oczywiście mógł przejawiać inicjatywę i występować z wnioskami w spra
wach, które jego zdaniem wymagały interwencji, U. Bęczkowska, op. cit., s. 98.

Inspektor budowli uniwersyteckich (z czasem nazwany inspektorem gma
chów akademickich), ustanowiony w 1833 r.171, był urzędnikiem zewnętrznym, 
powoływanym przez Senat Rządzący na wniosek komisarza rządowego przy 
instytutach naukowych, który od 1833 r. pełnił nadzór nad szkolnictwem Rze
czypospolitej Krakowskiej172. Ponosił on odpowiedzialność służbową i finanso
wą zarówno przed komisarzem rządowym, jak i Senatem. Do jego obowiązków 
należało przeprowadzanie bieżących kontroli stanu budynków uniwersyteckich, 
zgłaszanie konieczności przeprowadzania napraw, opracowywanie ich projek
tów i kosztorysów, przygotowywanie kontraktów z majstrami i robotnikami (lub 
określenie warunków entrepryzy), nadzór nad przebiegiem prac remontowych 
(ich terminowością, zgodnością z planami i kosztorysami), a także zarządzanie 
wydatkami, na które Senat Rządzący wyraził uprzednio zgodę173. W tym za
kresie inspektor podlegał kontroli merytorycznej Urzędu Budowniczego, choć 
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organizacyjnie pozostawał od niego niezależnym174. Inspektor zobowiązany był 
do czuwania nad stanem technicznym i wyglądem estetycznym gmachów aka
demickich, lecz ponadto pełnił rolę ich «juasz-administratora i dozorcy. Miał 
„strzec bezpieczeństwa ogniowego, porządku i czystości”, aktualizować inwen
tarze budynków uniwersyteckich, prowadzić dla Dyrekcji Policji księgę meldun
kową ich mieszkańców i gości, jak również zapewniać opał i oświetlenie sal wy
kładowych175. W 1838 r. doszło do rozdzielenia obowiązków i powołania dwóch 
odrębnych urzędników: inspektora gmachów akademickich oraz budowniczego 
akademickiego176. Na inspektorze akademickim, poza obowiązkiem zakupu ma
teriałów budowlanych i składaniem wszelkich rachunków z dokonanych wydat
ków, spoczęły wszystkie obowiązki administracyjne177. Uchwałą Senatu z 16 lip- 
ca 1844 r. doszło do ponownego połączenia obu funkcji i stworzenia, z dniem 
1 stycznia 1845 r., nowego stanowiska pod nazwą inspektora budowniczego 
gmachów akademickich178.

174 Pracownicy delegowani z Urzędu sprawdzali, opiniowali i ewentualnie modyfikowali przygo
towane przez inspektora kosztorysy i plany, a także weryfikowali wszelkie przedstawione przez 
niego rachunki, zanim zostały one zatwierdzone przez Senat. Przewodniczyli także Komisjom 
Superrewizyjnym powołanym do odbioru prac renowacyjno-budowlanych prowadzonych 
w budynkach uniwersyteckich, ibidem, s. 98.

175 W zakresie ewidencjonowania mieszkańców i gości gmachów akademickich oraz dbania o czy
stość i bezpieczeństwo na ich terenie, inspektora wspierali Stróże, zobowiązani do wykonywania 
jego poleceń, ibidem, s. 98.

176 Zgodnie z instrukcjami wydanymi osobno dla każdego ze wspomnianych urzędników obaj „czu
wać mieli ciągle nad stanem gmachów akademickich i o wszelkich nadpsuciach zauważonych 
komisarzowi rządowemu donosić, jak również wspólnie zawierać umowy z majstrami i wnio
skować o przeprowadzenie superrewizji przez Urząd Budowniczy. Budowniczy akademicki, jako 
z powołania swego znający się na prowadzeniu wszelkich reperacji i wystaw gmachów, w jakim 
bądź sposobie i kształcie [...], obowiązany [był ponadto], za otrzymaniem w tej mierze sto
sownego wezwania, przygotować anszlagi oraz plany [...], w czasie kontynuowania podobnych 
reperacji i wystaw roboty takowe zwiedzać, spostrzeżone mniejsze uchybienia natychmiast do 
poprawy komu należy zalecać, o większych zaś, które by tylko o szkodę gmachów przyprawiać 
mogły, komisarzowi rządowemu bezwłocznie donosić, [wreszcie powinien] wszystkie polecenia 
komisarza rządowego, w kwestii wykonywania tak samych reperacji, jak i budowli, wykonywać" 
ibidem, s. 99-100.

177 Ibidem, s. 100.
178 Ibidem, s. 123-124.
179 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 301. Dnia 29 I 1822 r. Senat wydał Komitetowi 

instrukcję określającą zasady jego działania.

Do organów hierarchicznie podległych Wydziałowi Dochodów Publicznych 
i Skarbu należy zaliczyć:

a. Komitet Ekonomiczny (1816), który zajmował się kontrolą celowości wy
datków Senatu na inwestycje komunalne na terenie miasta Krakowa179. Urszula 
Bęczkowska wskazała, że spełniał on ważną rolę w procesie tworzenia i realiza
cji projektów architektoniczno-urbanistycznych kształtujących obraz Krakowa 
1. poł. XIX w. Była to instytucja o charakterze społecznym, w której działało 
wielu znakomitych mieszkańców miasta, m.in. Florian Straszewski, Szczepan 
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Humbert, Michał Stachowicz, Feliks Radwański itd. Obradowali oni wspólnie 
z zapraszanymi na posiedzenia przedstawicielami Urzędu Budowniczego. Ko
mitet służyć miał „zabezpieczeniu szczęśliwej między rządzonymi a rządzącymi 
jedności”, wspierać wysiłki władz na rzecz „upięknienia” i modernizacji Krako
wa, a następnie poddawać te działania obywatelskiej kontroli. Komitet Ekono
miczny sprawował nadzór nad brukami, kanałami i stanem zabudowy miasta 
(zarówno nad budynkami zabytkowymi, jak i domami prywatnymi), wskazu
jąc Senatowi obiekty wymagające najpilniejszej reperacji, a także sugerując ko
nieczność realizacji nowych inwestycji budowlanych. Komitet (obok Urzędu 
Budowniczego i wójtów) uczestniczył też w sporządzaniu wykazu tzw. domów 
spustoszonych, których właściciele zobowiązani byli do przeprowadzania na
tychmiastowego remontu pod groźbą przymusowego sprzedania nieruchomo
ści w drodze licytacji180. Ponadto Komitet „zachęcał prywatnych właścicieli do 
utrzymywania realności swoich w porządnym stanie i podejmowania środków 
ostrożności przeciwogniowej i sanitarnej”, za jakie uznano odpowiednio zabez
pieczone składy na śmieci i na niedopalone popioły, zakaz trzymania materia
łów łatwopalnych na strychach, ustawianie kadzi z wodą na poddaszach, zaskle
pianie stajni itp.181

lw’ U. Bęczkowska, op. cit., s. 100.
1H1 Ibidem.
1K2 Dz. Roz. Rządowych WM1< 1822, s. 1-12, nr 333 D.G.S. (Instrukcja dla Komitetu Ekonomicznego 

z 29 I 1822 r.); U. Bęczkowska, op. cit., s. 100.
11,1 U. Bęczkowska, op. cit., s. 101.
Iti4 Szerzej na temat powstawania szczegółowych „planów upięknienia” miasta Krakowa zob.: ibi

dem, s. 102; Z. D y r d o ń, Działalność kartograficzna krakowskich władz miejskich w okresie za
borów, „Teki Krakowskie” R. 10, 1999, s. 25; M. Bor o wie j ska-Birkenmaj erowa, J. Demel, 
op. cit., s. 50, 63.

Komitet weryfikował też prace Ekomonii Miejskiej, w zakresie wydatków pu
blicznych przeznaczonych na budownictwo, kontrolował przedstawiane przez nią 
rachunki i zawierane umowy, jak również nadzorował kierowane przez nią składy 
rządowe materiałów budowlanych, przyczyniając się w ten sposób do oszczędnego 
dysponowania funduszami. Ponadto przeglądał on i opiniował wszelkie projekty, 
kosztorysy i pisma dotyczące budownictwa prywatnego i publicznego Wolnego 
Miasta Krakowa przed ich zatwierdzeniem przez Senat182. Oceny formułowane 
przez Komitet Ekonomiczny stanowiły dla Senatu równie istotną podstawę dla 
podejmowanych decyzji, co uwagi Urzędu Budowniczego. Zdaniem U. Bęczkow- 
skiej, „jeśli wziąć pod uwagę również jego kompetencje w zakresie kontroli nad 
przebiegiem realizacji inwestycji budowlanych, można zauważyć, iż w znacznym 
stopniu dublował on czynności Urzędu [Budowniczego - P. C.]”183. Komitet Eko
nomiczny uczestniczył również w przygotowywaniu nowego, generalnego „pla
nu upiękniania” miasta Krakowa, zatwierdzonego przez Senat 10 lipca 1833 r., 
który stanowił podstawę do opracowywania szczegółowych projektów regula
cyjnych184. W 1841 r. rolę Komitetu Ekonomicznego ograniczono do „pomocy 
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rządowi w nastręczaniu mu przez osoby znane z gorliwości i talentów pomysłów 
dotyczących Oddziału Budownictwa”185.

185 U. Bęczkowska, analizując protokoły posiedzeń Komitetu Ekonomicznego, doszła do wniosku, 
że powodem ograniczenia jego roli była „nowa wizja działania służb budowlanych, objętych 
odtąd monopolem Oddziału Budownictwa. Pozostawiony w dawnym kształcie Komitet Ekono
miczny (jako ciało o dużej niezależności i kompetencjach w wielu punktach zbieżnych z przy
należnymi Oddziałowi) zakłócałby postulowaną przez nową ustawę jednorodność działania 
omawianej gałęzi administracji publicznej", U. Bęczkowska, op. cit., s. 107.

186 § 86-88 Urządzenia wewnętrznego Senatu z 1816 r., Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 2104.
187 Ibidem, § 89-90; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 66, 119.
188 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 283.
189 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 43; J. A. Goclon, op. cit., s. 246-247; J. Bardach, 

B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 375.

b. Intendent dóbr narodowych (1816), choć podlegał bezpośrednio Wydziałowi 
Dochodów Publicznych i Skarbu, to mógł również otrzymywać polecenia wprost 
od Senatu. Jego głównym obowiązkiem było zawiadywanie dobrami narodowymi 
i budynkami rządowymi (z wyjątkiem obiektów rządowych w Krakowie). Sprawo
wał także bezpośredni dozór nad wszelkiego rodzaju dobrami, domami i lasami, 
tak narodowymi, jak i kamelaryjnymi. Zobowiązany był często je wizytować. Nało
żono również na niego obowiązek sprawozdawczy w zakresie stanu ww. obiektów, 
„środków ulepszenia gospodarstwa wewnętrznego” (leśnego i rolnego). Opiniował 
także sprawy na zlecenie Senatu „w przedmiotach ogólnego gospodarstwa krajo
wego”. Przygotowywał też projekty kontraktów na dzierżawę dóbr i domów naro
dowych. Sprawdzał też inwentarze przy oddawaniu i odbieraniu posesji186.

c. Inspektor kopalń (1816). Do jego kompetencji należało sprawowanie nadzo
ru nad kopalniami rządowymi187.

d. Inspektor dochodów publicznych (1816). Do jego obowiązków należało 
sprawowanie pieczy nad wpływami (dochodami) do skarbu Rzeczypospolitej Kra
kowskiej. Inspektor miał również czuwać nad prawidłowym prowadzeniem kasy. 
W tym celu zobowiązany był systematycznie (co miesiąc) przeprowadzać kontro
lę w tym zakresie, a także „wskazywać, co ulepszyć” Odpowiedzialny był również 
za prawidłowy pobór podatków, tak aby „żadne depaktacje lub nieprzyzwoitości, 
przykrość kontrybuentom lub uszczerbek skarbowi” nie przynosiły. Sprawował 
też nadzór nad pracownikami kasowymi i w I instancji załatwiał skargi na urzęd
ników i oficjalistów skarbowych, a także „prośby prywatnych w przedmiotach 
służby krajowej tyczące się”. Sporządzał też raporty ze swojej działalności, które 
przekazywał Senatowi188.

Szczególny status w systemie władz Wolnego Miasta Krakowa zajmowała Ko
misja Włościańska, powołana z inspiracji cara Aleksandra I na mocy traktatu do
datkowego w celu przeprowadzenia reformy chłopskiej w dobrach narodowych 
i duchownych (art. 11)189. Początkowo podlegała Komisji Organizacyjnej w Kra
kowie, a po jej likwidacji uzyskała samodzielny status, niezależny od władz Wol
nego Miasta. Szczegółowe zasady działania Komisji, jak również jej relacje z in
nymi organami państwa, a także z monarchami państw opiekuńczych regulowała 
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instrukcja z dnia 12 marca 1816 r.190 Komisja zobowiązana była składać sprawoz
dania ze swojej działalności monarchom państw opiekuńczych, a ustalone przez 
nią zasady bezwzględnie obowiązywały Senat i inne organy państwowe191. Ko
misja Włościańska miała więc charakter autonomicznej władzy, która działała 
nawet wbrew Senatowi i Zgromadzeniu Reprezentantów. Przeprowadziła oczyn- 
szowanie chłopów, tj. zmianę pańszczyzny na czynsz pieniężny, uregulowała stan 
posiadania chłopów, zapewniła im własność budynków, inwentarza i zasiewów, 
przybliżając tym samym proces uwłaszczenia192.

1911 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 37.
191 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 44.
192 Na temat działalności Komisji Włościańskiej zob.: L. Królikowski (właśc. H. Meciszewski), 

op. cit., s. 1-197; S. Kutrzeba, Historya ustroju Polski w zarysie, t. 3: Po rozbiorach, cz. 1: Lwów 
1917, s. 328-330; J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 102-104; S. Wachholz, 
Reforma chłopska w Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle dokumentów archiwalnych, Poznań 
1955, s. 287-335; idem, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 60-79.

191 Kompetencje ustawodawcze Zgromadzenia były ograniczone. Nie mogło wnioskować o zmianę 
konstytucji ani też wydanych przez Komisję Organizacyjną i Reorganizacyjną aktów prawnych 
(statuty, urządzenia).

191 Kwestie dotyczące organizacji, struktury i zakresu kompetencji Zgromadzenia Reprezentan
tów regulowały kolejne konstytucje z lat 1815, 1818, 1833 oraz Statut zgromadzeń politycznych 
z 1842 r., W. M. Bartel, Zgromadzenie Reprezentantów..., s. 145.

195 Art. 9 konstytucji, M. 1< a 11 a s, M. I< r z y m k o w s k i, op. cit., s. 180; J. M a 1 e c, D. M a 1 e c, Historia 
administracji..., s. 111.

196 W. M. Bartel, Zgromadzenie Reprezentantów..., s. 145.

1.3.1.3. Organy kontroli administracji

Zgromadzenie (Izba) Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa, utworzone na 
mocy postanowień Konstytucji z 1815 r., było przede wszystkim władzą prawo
dawczą193, ale posiadało także uprawnienia kontrolne wobec władzy wykonaw
czej194. W skład Zgromadzenia wchodziło 41 członków, w tym 26 osób pochodzi
ło z bezpośrednich wyborów gminnych (po jednej na gminę). Po trzech członków 
delegowały w skład Izby: Senat ze swego grona, Kapituła spośród prałatów i Uni
wersytet spomiędzy doktorów wszystkich wydziałów. W Izbie zasiadało także 
sześciu sędziów pokoju, powoływanych w kolejności odpowiadającej liczbie po
rządkowej ich okręgów195. Możliwość bycia wybranym do Zgromadzenia ograni
czał cenzus wykształcenia i majątku. Czynne prawo wyborcze także było ograni
czone, posiadali je m.in. członkowie duchowieństwa świeckiego i Uniwersytetu, 
właściciele nieruchomości płacący odpowiednio wysoki podatek gruntowy, bo
gatsi przedsiębiorcy i kupcy, artyści i nauczyciele.

Liczba reprezentantów na mocy konstytucji z 1833 r. uległa zmniejszeniu do 
30 osób. W 1844 r. wzrastające wpływy mocarstw opiekuńczych spowodowały, że 
spośród 30 osób wybranych tylko 20 obywateli przyjęło mandaty. Reszta na znak 
protestu nie weszła w skład parlamentu196. Zgromadzeniu odebrano też prawo do 
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zmiany przedkładanych mu projektów senackich oraz obrad nad sprawami inny
mi niż wniesione przez Senat. Ostatni raz Zgromadzenie zebrało się w 1844 r.

Zgromadzenie Reprezentantów zbierało się tylko raz do roku, w grudniu, na 
sesję, która trwała cztery tygodnie197. Od 1833 r. sejm zbierał się co trzy lata na 
okres nie dłuższy niż sześć tygodni, a przebieg obrad miał być tajny. Od 1842 r. 
Zgromadzenie Reprezentantów miano zwoływać tylko wtedy, gdy Konferencja 
Rezydentów uznała to za potrzebne198.

197 S.Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 146.
198 W. M. Bartel, Zgromadzenie Reprezentantów..., s. 145; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, 

op. cit., s. 42, 82, 94.
199 Rozdział 5, art. 152-155, Statutu tyczącego się urządzenia zgromadzeń politycznych, Dz. Roz. 

Rządowych WMK 1817, nr 2845 D.G.; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 148-149; 
W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 146.

21X1 W. M. B a r t e 1, Zgromadzenie Reprezentantów..s. 146.
201 J. Malec, D. Malec, Historia administracji..., s. 111; W. Witkowski, Historia administracji..., 

s. 268.

Izba Reprezentantów posiadała prawo kontroli rachunków administracji pu
blicznej, ale jak stwierdził S. Wachholz nie mogła tego prawa wykorzystać w na
leżyty sposób. Wynikało to z faktu, że Izba, nie posiadając fachowego personelu, 
musiała samodzielnie dokonywać rewizji tych rachunków, co w ciągu czterotygo
dniowej sesji nie było zbyt łatwe. Wachholz stwierdził również, że Senat Rządzą
cy wcale nie ułatwiał tego zadania, a wręcz przeciwnie, czynności te utrudniał199.

Zgodnie ze Statutem kontrolą rachunków miała zajmować się wewnętrzna ko
misja Zgromadzenia Reprezentantów, tj. Komisja Skarbowa. Senat miał jej prze
słać rachunki z poprzedniego roku obrachunkowego („zeszłego etatowego roku"). 
Senat miał również wyznaczyć ze swego grona specjalną Delegację, która miała 
utrzymywać kontakt z Komisją Skarbową i składać jej ewentualne wyjaśnienia 
(art. 132). Komisja Skarbowa, stosownie do art. 10 konstytucji, po otrzymaniu 
rachunków miała je skontrolować, „tak co się tyczy dochodów, jak i rozchodów” 
(art. 133). Celem kontroli rachunków miało być sprawdzenie, czy zostały one 
„wydatkowane zgodnie z budżetem, na przedmioty właściwe ich przeznaczeniu, 
albo na nieprzewidziane i nieuchronne potrzeby kraju” (art. 134). Po sprawdzeniu 
rachunków Komisja Skarbowa zobowiązana była złożyć raport Zgromadzeniu 
Reprezentantów w zakresie sposobu ich wydatkowania. Izba po jego rozpatrzeniu 
składała raport ze swoimi uwagami na ręce senatora przewodniczącego w Zgro
madzeniu Reprezentantów (art. 135).

Statut z 1842 r. odebrał Zgromadzeniu Reprezentantów prawo przedkładania 
Senatowi projektów ustaw. Uchwały sejmowe zapadały kwalifikowaną większo
ścią głosów. Odrębne zasady głosowania obowiązywały przy uchwalaniu podat
ków i budżetu oraz przyjmowaniu rocznych sprawozdań rachunkowych200.

Zgromadzenie sprawowało też pewien nadzór nad administracją poprzez 
możliwość stawiania w stan oskarżenia urzędników łamiących prawo. Obwinieni 
podlegali wówczas sądowi sejmowemu201. Takie uprawnienie wynikało już z kon
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stytucji z 3 maja 1815 r. Reprezentanci mogli większością 2/3 głosów postawić 
w stan oskarżenia „wszelkich urzędników publicznych o zdzierstwa, uciemiężenia 
lub nadużycia w sprawowaniu swoich urzędów posądzonych" i oddać ich pod osąd 
Sądu Najwyższego. Tak więc inicjatywa ścigania tego typu przestępstw przyznana 
została przedstawicielom społeczeństwa zasiadającym w Izbie Reprezentantów 
(choć głównie warstw uprzywilejowanych), którzy mieli także współdecydować 
o ukaraniu winnych urzędników202.

2112 Lesław Pauli zauważył pewne podobieństwa tej instytucji do angielskiej instytucji impeachment, 
L. Pauli, Austriacki kodeks karny z 1803 r. w Wolnym Mieście Krakowie (1815-1833), cz. 2, 
Kraków 1970, s. 26, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 234. Prace Prawnicze, z. 46; 
S. Kutrzeba, op. cit., s. 319; B. Winiarski, op. cit., s. 195; F. X. Fierich, Sąd Trzeciej Instancyi 
i Najwyższy Sąd Sejmowy na tle całokształtu organizacyi sądownictwa Rzeczypospolitej Kra
kowskiej (1815-1833), [nadbitka zr] „Rozprawry Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno- 
-Filozoficzny. Seria 2" t. 35 (60), 1917, s. 125.

2113 F. X. Fierich, op. cit., s. 43; J. S. Langrod, Sądownictwo administracyjne w Rzeczypospolitej 
Krakowskiej, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” R. 14, 1932, nr 17, s. 2.

21,1 M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 181, 187.
2":’ Ibidem, s. 198.
¿nr, w. Tokarz, op .cit., s .248.

1.3.2. Organy rozstrzygające spory administracyjne i kompetencyjne

W Wolnym Mieście Krakowie nie przewidziano kontroli o charakterze zewnętrz
nym w stosunku do działalności administracji w postaci sądownictwa administra
cyjnego203. Franciszek X. Fierich zwrócił uwagę, że zarówno konstytucja z 1815 r., 
jak i z 1818 r., traktując o właściwości sądów, nie dawały żadnych wyraźnych wska
zówek dotyczących sądownictwa administracyjnego. Mianowicie, postanowienia 
art. 15 obu konstytucji stanowią, że sądy I i II instancji właściwe są w przedmiocie 
wszystkich procesów bez względu na ich charakter lub jakość występujących osób204. 
Przez te „wszystkie procesy” mogły konstytucje rozumieć spory zarówno cywilne, 
jak i karne, jak również administracyjne, tym bardziej, że do 1815 r. w departa
mencie krakowskim Księstwa Warszawskiego działały „rady interesów spornych" 
jako sądy I instancji w sądownictwie administracyjnym. Tego rodzaju wątpliwości 
interpretacyjnych nie dopuszczały już postanowienia konstytucji z 1833 r., która 
w art. 18 stanowiła, że „sądy I i II instancji wyrokować będą we wszystkich spra
wach cywilnych, kryminalnych i handlowych - wyjąwszy sprawy administracyjne 
i przestępstwa należące według art. 19 do rozpoznania Sądu Najwyższego”205.

Warto jednak odnotować fakt, że wiosną 1817 r. Senat Rządzący wystąpił 
z wnioskiem o powołanie sądownictwa administracyjnego, lecz pomimo przy
chylnego stanowiska w tej kwestii Komisji Organizacyjnej, nie przygotował żad
nego projektu powołania tego sądownictwa206. Chociaż na referenta w tej sprawie 
wyznaczony został J. Nikorowicz (prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie), to i tak 
pomysł ten nie przybrał żadnych realnych kształtów nawet w postaci projektu 
aktu prawnego i faktycznie nigdy nie został zrealizowany.
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Drugi fakt, który warto odnotować w tej sprawie, wiąże się z republikacją 
w 1829 r. dekretu Księstwa Warszawskiego z dnia 14 stycznia 1812 r. „o egzekwo
waniu należności na dzierżawcach dóbr narodowych". W obwieszczeniu Senatu 
Rządzącego z dnia 17 czerwca 1829 r. wskazano na przepis końcowy, w którym 
rozstrzyganie sporów między skarbem Wolnego Miasta Krakowa a dzierżawcami 
dóbr narodowych przyznano Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji Senatu 
i Senatowi in pleno2m. W obwieszczeniu tym zaznaczono:

Gdy władze administracyjne, którym za epoki rządu warszawskiego z mocy po
wyżej republikowanego dekretu rozstrzyganie sporów wspomnianej natury poru- 
czonym zostało, z zaprowadzeniem nowej formy rządu, w kraju tutejszym istnieć 
przestały, a stąd wynikła potrzeba zastąpienia ich innymi władzami administracyj
nymi, które by przedmioty powyżej wymienione załatwiały, przeto Senat oznaj- 
muje, iż Wydział Spraw Wewn. i Policji w Senacie w miejsce rady prefekturalnej, 
a Senat Rządzący w drodze rekursu w miejsce Rady Stanu, są władzami, którym 
w myśl powyżej powołanego dekretu, wszelkie spory z kontraktów pomiędzy skar
bem publicznym a dzierżawcami dóbr narodowych zawartych wyniknąć mogące, 
rozstrzygnąć przynależy207 208.

207 Dz. Praw RI< 1829, s. 6-7, nr 2725; F. X. Fierich, op. cit., s. 44-45; S. Wachholz, Rzeczpospolita 
Krakowska..., s. 299.

21,8 Cyt. za F. X. Fierich, op. cit., s. 45; J. S. Langrod, op. cit., s. 368.
2I” F. X. Fierich, op. cit., s. 45-46.
210 J. S. Langrod, op. cit., s. 369.
211 „Dziennik Praw" (Księstwa Warszawskiego), 1.1 (1810), nr 8, s. 165-186; t. 3, (1811), nr 36, s.463- 

-464. O sądownictwie administracyjnym w Księstwie Warszawskim zob. m.in.: K. A. Hoff-

Z powyższego wynika, że rolę rady prefekturalnej, która w czasach Księstwa 
Warszawskiego orzekała w I instancji, miał zająć Wydział Spraw Wewnętrznych 
i Policji Senatu, a rolę Rady Stanu jako sądu II instancji - Senat in pleno. Takie 
rozwiązanie w pewnym sensie zaprzeczało idei zewnętrznej kontroli administra
cji, gdyż odwołania od decyzji miały być rozpatrywane przez organy administracji 
państwowej. Zdaniem F. X. Fiericha w Rzeczypospolitej Krakowskiej nie było są
downictwa administracyjnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, natomiast spory 
administracyjne rozstrzygały same władze administracyjne209. Z kolei Jerzy S. Lan- 
grod zauważył, że ze stanowiska Senatu zajętego wobec Komisji Organizacyjnej 
z 1817 r., jak również w 1829 r., przy okazji ww. republikacji dekretu, wynika jasno, 
że intencją władz Wolnego Miasta Krakowa była restytucja sądownictwa admini
stracyjnego w podobnym ujęciu organizacyjnym, jak to miało miejsce w ziemi 
krakowskiej w latach 1809-1815. „Tym tłumaczyć należy słowa «władze admini
stracyjne» dwukrotnie użyte w uchwale senatu z 17 czerwca 1829 roku"210.

Problem związany z brakiem sądownictwa administracyjnego w Wolnym 
Mieście Krakowie pojawił się jeszcze w 1845 r. Wiązało się to z faktem, że w dal
szym ciągu obowiązywały dekrety króla saskiego z 7 lutego 1809 r. oraz z 9 li
stopada 1811 r., które przewidywały rozstrzyganie sporów administracyjnych211, 
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pomimo że w Wolnym Mieście Krakowie nie utworzono odpowiednich organów, 
które tym miały się zajmować. Dlatego też rozporządzeniem Senatu Rządzącego 
z 13 października 1845 r., określając zasady rozpatrywania i rozstrzygania sporów 
administracyjnych, zaadaptowano ww. dekrety do realiów Rzeczypospolitej Kra
kowskiej212. Za spory administracyjne uznano:

mann, O stanie sądownictwa administracyjnego w naszym kraju, „Themis Polska” R. 7, 1830, 
s. 277-305; M. Rostworowski, Rada Ministrów i Rada Stanu Księstwa Warszawskiego. Przy
czynek do dziejów ich organizacyi, Kraków 1911; H. Izdebski, Sądownictwo administracyjne 
w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do 1867 r, „Czasopismo Prawno-Historyczne" 
R. 26, 1974, z. 2, s. 119-150; W. Witkowski, Sądownictwo administracyjne w Księstwie War
szawskim i Królestwie Polskim 1807-1867, Warszawa 1984, Prace Wydziału Humanistycznego 
- Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Monografie, 1.16; M. К r z у m к o w s к i, Rada Stanu Księstwa 
Warszawskiego, Poznań 2011.

212 Dz. Praw 1845, nr 5087 D.G.S.

a) spory o allewację w podatkach; b) spory o wypłaty rządowi, funduszom szpital
nym lub instytutom pod bezpośrednią administracją rządu zostającym, od osób 
partykularnych lub partykularnym od tychże z kontraktu przypadające; c) spory 
o pretensje przedsiębiorcom jakiegokolwiek bądź rodzaju do rządu z kontraktów 
z rządzem zawartych lub nawzajem o pretensje rządu przeciwko przedsiębiorcom 
z tychże kontraktów wypływające; tudzież spory względem brzmienia rzeczonych 
kontraktów i ich wykonana; d) spory między prywatnymi a przedsiębiorcami robót 
publicznych, gdy pierwsi użalają się o krzywdę, którą by z winy przedsiębiorców 
w egzekucji tychże robót ponieśli; e) spory szczególnymi ustawami rozpoznaniu 
i rozstrzygnięciu władzy wydziałów Senatu lub samego Senatu Rządzącego pod
dane (art. 1).

Spory wymienione w art. 1 miał rozpoznawać i rozstrzygać w I instancji jeden 
z wydziałów Senatu, a mianowicie ten, „który jest właściwy z przedmiotu, o który 
spór zachodzi” w drugiej zaś i ostatniej sam Senat Rządzący (art. 2). Tryb rozpo
znawania sporów administracyjnych był zgodny ze standardowym trybem działa
nia wydziałów oraz Senatu in pleno, a decyzje miały być wydawane według zasad 
właściwych dla wydawania reskryptów (art. 3). Pozostałe spory nie wymienione 
w art. 1 miały rozstrzygać organy sądowe według zasad ogólnych.

Rozporządzenie Senatu Rządzącego z 13 października 1845 r. określało rów
nież treść i tryb składania skargi lub żądania oraz procedurę ich rozpatrywania. 
W piśmie inicjującym postępowanie sporno-administracyjne należało obligato
ryjnie wskazać swoje miejsce zamieszkania w Krakowie, miejsce zamieszkania 
strony przeciwnej, „jeżeli takową jest osoba partykularna, punkta czynu i prawa, 
dowody, na których się opiera, i konkluzja”. W przypadku, gdy spór odnosił się do 
osoby trzeciej, a nie do organów rządowych, skarżący zobowiązany był wnieść 
skargę w dwóch egzemplarzach (art. 4). Skargę należało przekazać osobie trze
ciej, która zobowiązana została do udzielenia pisemnej odpowiedzi w dwóch eg
zemplarzach w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi pod rygorem wydania 
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decyzji na podstawie żądania strony powodowej. W odpowiedzi należało wskazać 
obligatoryjnie swoje miejsce zamieszkania w mieście Krakowie w czasie trwania 
sporu. „Jeżeli zachodzi tego potrzeba, może mieć w tejże samej formie i terminie 
miejsce dalsza odpowiedź, a mianowicie replika i duplika” (art. 5).

Rozporządzenie określało także termin, w którym właściwy wydział zobowią
zany był do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Termin wynosił maksymalnie 30 
dni, „od podania do dziennika żądania lub ostatniego pisma rachując” (art. 6). 
Od decyzji wydanej przez wydział stronie niezadowolonej z otrzymanej decy
zji przysługiwało prawo odwołania się w drodze rekursu do Senatu Rządzącego 
w terminie 15 dni od doręczenia tej decyzji. Był to termin prekluzyjny, gdyż jego 
upływ powodował wygaśnięcie prawa do wniesienia rekursu.

W postępowaniu przed organem II instancji aktywna rola należała do tego 
wydziału, który wcześniej nie rozstrzygał sprawy. Taki wydział miał przeprowa
dzić „instrukcję sporu” „Forma rekursu i pism wzajemnych tudzież termina do 
podawania tychże są też same co w I instancji” (art. 7).

Analizując powyższe regulacje prawne odnoszące się do sporów administracyj
nych, stwierdzić można, że w tym zakresie faktycznie nastąpiła adaptacja rozwiązań 
z czasów Księstwa Warszawskiego do realiów Wolnego Miasta Krakowa. Oznacza 
to, że pojęcie sporu administracyjnego oparte było na francuskiej koncepcji conten
tieux administratif. Wiązało się to z materialnym ujęciem sądownictwa administra
cyjnego opartego jednak na zawężonym rozumieniu sporu administracyjnego, jako 
sporu pomiędzy władzami administracyjnymi a podmiotami prywatnymi wyłącz
nie z kontraktów administracyjnych zawieranych w interesie publicznym213.

213 H. Izdebski, Sądownictwo administracyjne..., s. 140, 145; W. Witkowski, Sądownictwo ad
ministracyjne..., s. 54-55.

214 Można w tym również dostrzec pewną adaptację wzorców z Księstwa Warszawskiego, gdzie 
rozstrzyganie tych sporów należało do Rady Stanu, zob. m.in.: H. Góry szewski, Sądownic
two kompetencyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Czasopismo Prawno- 
-Historyczne” R. 17, 1965, z. 2, s. 151-181.

215 M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 199.
21i' W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 86; W. Witkowski, Historia administracji..., 

s. 268.
217 Dz. Praw 1845, nr 5087 D.G.S.

Uprawnienia do rozstrzygania sporów kompetencyjnych (o jurysdykcję) pomię
dzy administracją a sądami przyznano Senatowi Rządzącemu, któremu powierzo
no również rozstrzyganie sporów administracyjnych w II instancji214. Stało się to 
na mocy konstytucji z 1833 r. (art. 20)215. W przypadku powstania tego typu sporu 
Senat najpierw wyznaczał komitet złożony z senatorów, sędziów i prokuratora, któ
ry rozstrzygał spór w formie orzeczenia. Podlegało ono jednak zatwierdzeniu przez 
Senat. Można zatem stwierdzić, że ów komitet pełnił jedynie funkcję merytoryczno- 
-pomocniczą, a ostateczne rozstrzygnięcie sporu i tak należało do Senatu216.

Rozporządzenie Senatu z 13 października 1845 r. określało również tryb roz
patrywania sporów jurysdykcyjnych (art. 9)217. W przypadku skierowania do sądu
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sprawy, która należała do rozpoznania i rozstrzygnięcia władz administracyjnych, 
„obrońca spraw rządowych na właściwej drodze winien przede wszystkim żądać 
upoważnienia siebie od Senatu Rządzącego do wyniesienia obrony niewłaściwo
ści sądu”. W przypadku, gdy w sądzie którejkolwiek instancji zapadł wyrok uzna
jący władze sądowe za właściwe do rozpoznania wytoczonego sporu, „obrońca 
spraw rządowych w odwołaniu się do wyższej instancji winien złożyć Senatowi 
zapadły wyrok, po czym stosownie do przepisu art. 33 statutu organicznego, Se
nat zawiąże komitet mający udzielić opinii, co do właściwości jurysdykcji”. Z dru
giej strony, w sytuacji, gdy sąd uznał się z urzędu za niewłaściwy i przekazał spra
wę władzom administracyjnym do rozstrzygnięcia, „obrońca spraw rządowych 
winien również złożyć Senatowi Rządzącemu wyrok dla orzeczenia, czyli ma na 
takowym poprzestać, czy też od niego do wyższej instancji odwołać się; w którym 
to przypadku Senat równie komitet wyżej rzeczony zawiąże”

Komitet po rozpoznaniu sporu jurysdykcyjnego, zobowiązany był sporządzić 
pisemną opinię, którą Senat Rządzący przesyłał Konferencji Rezydentów, celem 
ostatecznego rozstrzygnięcia zawisłego sporu (art. 10). Po uzyskaniu stanowiska 
Konferencji w sprawie Senat zobowiązany był wydać polecenie obrońcy spraw 
rządowych, aby

na zasadzie decyzji Konferencji Rezydentów stosownie do położenia sprawy bądź 
od ekscepcji niewłaściwości sądu odstąpił, bądź uchylenia wyroku w wyższej in
stancji domagał się; w którym to wypadku obrońca poprze odwołanie się do tejże 
instancji od wyroku uznającego właściwość lub niewłaściwość sądu i złoży sądowi 
wydaną przez Konferencję Rezydentów decyzję. W ostatnim wypadku sąd na pod
stawie tej decyzji spór przed instancję właściwą odeśle (art. 11).

Z powyższego fragmentu wynika, że Konferencja Rezydentów, a nie - tak jak to 
miało miejsce wcześniej - Senat, ostatecznie rozstrzygała spory jurysdykcyjne.

Kwestia rozpoznawania i rozstrzygania sporów administracyjnych, jak również 
kompetencyjnych, w praktyce ustrojowej Wolnego Miasta Krakowa nie odgrywa
ła poważniejszej roli, będąc jedynie bardzo skromną namiastką, a właściwie imi
tacją tego typu rozwiązań wprowadzonych w czasach Księstwa Warszawskiego.

1.4. Administracja terytorialna
Organami administracji terytorialnej w Wolnym Mieście Krakowie byli począt
kowo wójtowie miejscy, których wybrano w dziewięciu gminach Krakowa, oraz 
wójtowie wiejscy (okręgowi), których powołano we wszystkich 17 gminach okrę
gowych. Do 1833 r. wójtów wybierały zgromadzenia gminne218, a później zgroma
dzenia obiorcze219. W dwóch gminach żydowskich, wobec faktu, że izraelici nie 

218 Art. 9 konstytucji z 1815 r. i 1818 r., M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 180, 185.
219 Art. 12 konstytucji z 1833 r., ibidem, s. 195-196. W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, 

s. 119; A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 90; H. Meciszewski, Sześć lat..., s. 16. Senat 
Rządzący 5 VI 1833 r. opublikował komunikat w „Dzienniku Rządowym” o wymaganiach
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posiadali praw politycznych i nie mogli samodzielnie wybierać wójtów, nominacji 
wójtów dokonywał bezpośrednio Senat Rządzący220.

stawianych kandydatom na wójtów i wezwał chętnych do zgłaszania się do Senatu wraz z „do
wodami zdatności" Dz. Rządowy WMK 1833, nr 18-19, s. 68-69, nr 2953 D.G.S.

2211 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 70, 119; S. Wachholz, Rzeczpospolita Kra
kowska..., s. 290; A. Jakimyszyn, op. cit., s. 113.

221 A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 90; A. Jakimyszyn, op. cit., s. 113; W. M. Bartel, Ustrój 
i prawo..., Kraków 1976, s. 70. Komisja Organizacyjna uznała, iż wójt, pełniąc swe obowiązki 
jedynie przez 2 lata, nie będzie nimi zbytnio obciążony wobec niewielkiej liczby mieszkańców gminy, 
dlatego też nie jest potrzebne dla niego stale wynagrodzenie. Przyznano mu jednak ryczałtową kwo
tę 400 zip rocznie tytułem zwrotu wydatków na kancelarię. W rozporządzeniach Senatu z 1819 r. 
i 1822 r. podkreślono, że zastępca wójta nie ma prawa do pobierania wynagrodzenia od gromady 
i nie wolno mu obciążać jej składkami, Dz. Rządowy WMK 1819, nr 21, s. 83, nr 832; Dz. Rządowy 
WMK 1822, nr 7, s. 25, nr 571 D.G.S.; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 291.

222 Art. 9 konstytucji z 1815 r. i 1818 r., art. 12 konstytucji z 1833 r„ W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., 
Kraków 1976, s. 70,119.

223 W. Witkowski, Historia administracji..., s. 268. Była to tendencja charakterystyczna dla or
ganizmów państwowych tworzonych na ziemiach polskich w tym czasie, J. Malec, D. Malec, 
Historia administracji..., s. 112.

221 Art. 9 konstytucji z 1815 r., M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 180.
22·’ Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 1904, 1796.
226 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 70.

W gminach, które były jednocześnie okręgami wyborczymi, początkowo zgro
madzenia gminne mogły swobodnie zgłaszać kandydatów na stanowiska wójtów. 
Po przeprowadzeniu głosowania listę z nazwiskami wybranych osób przekazywano 
Senatowi, który sprawdzał, czy spełniali konstytucyjne warunki: „1. pełnoletniość, 
2. umiejętność dokładnego pisania i czytania po polsku i rachunków, 3. nie być ni
gdy karanym kryminalnie ani też w stanie oskarżenia” Gdy zgłoszeni kandydaci nie 
spełniali wymagań, Senat mógł mianować kogoś innego. Kadencja wójta trwała 
2 lata. Swoje obowiązki wykonywał bezpłatnie221. W gminach okręgowych Senat 
mógł dodatkowo mianować pewną liczbę zastępców222. Pierwszeństwo w powoły
waniu na stanowiska zastępców konstytucja zastrzegała dla właścicieli wsi223.

Zgodnie z konstytucją z 1815 r. do zakresu działania wójtów należało wyko
nywanie rozkazów rządu, czyli Senatu (art. 9 ) 224. Aktem prawnym rozwijającym 
tę normę konstytucyjną była Instrukcja dla wójtów z 12 czerwca 1816 r. wydana 
przez Komisję Organizacyjną225. Zgodnie z jej zapisami działania wójtów miały 
podwójny charakter. Pod kierunkiem Senatu, ale również jego wydziałów oraz or
ganów bezpośrednio podległych Senatowi (Biura Policji Pośredniej, Urzędu Bu
downiczego itp.), wykonywali funkcje administracyjne, a pod kierunkiem sądów 
wykonywali funkcje sądownicze226.

W zakresie spraw administracyjnych zajmowali się nadzorem nad funduszami 
gminnymi, lokalnym przemysłem, handlem, własnością narodową, sprawami rolni
czymi i leśnymi. Do ich obowiązków należało także zarządzanie własnością gmin
ną i jej funduszami, ściąganie podatków, gospodarka komunalna, sprawy szkół pa
rafialnych, czystości, porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w gminie. 
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W związku z tą ostatnią prerogatywą wójtowie mogli również aresztować włóczęgów 
oraz osoby podejrzane, które doprowadzali do Urzędu Policji Pośredniej227. Instrukcja 
z 1816 r. zobowiązywała wójtów do regularnych objazdów terenu gminy. Nałożono 
na nich także liczne obowiązki sprawozdawcze na rzecz Senatu - w zakresie spraw 
administracyjnych, a także wobec Trybunału - w zakresie spraw sądowych228.

227 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 291; A. Jakimyszyn, op. cit, s. 114; W. Wit
kowski, Historia administracji..., s. 269.

228 A. M i s i u k, Administracja spraw..., s. 90.
229 Austriackim kodeksem karnym z 1803 r. w Wolnym Mieście Krakowie posługiwano się w prze

kładzie polskim, Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyineprzestępstwa, cz. 1:0 zbrodniach, 
cz. 2: Księga ustaw o ciężkich przestępstwach policyinych i o sposobie z temiż postępowania, 
Kraków 1804. Pierwszy przekład k.k. z 1803 r. ogłoszony został w 1804 r. we Lwowie przez 
Pillerà. Występowały trzy przekłady polskie tego kodeksu (Pillerà, J.J. Trasslera i wiedeński ofi
cjalny), S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji kar
nych przełomu XVIII/XIX w., Toruń 1966, s. 134, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
R. 71, z. 2.

2311 Kompetencje wójtów w zakresie sądownictwa regulowała Instrukcja dla wójtów z 12 VI1816 r. 
oraz rozporządzenie Senatu zawierające bardzo dokładne przepisy, Dz. Roz. Rządowych WMK 
1816, nr 1904, 1796; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 817; idem, 
Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 70, 89; L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 39; W. Witkow
ski, Historia administracji..., s. 268; A. Jakimyszyn, op. cit, 113.

2)1 Zgodnie ze Statutem urządzającym starozakonnych z 1817 r. oraz ustawą z 28 XII1821 r. Prawo 
dla zapobieżenia nadużyciom strozakonnych, zawierających potajemnie w drodze religijnej mał
żeństwa, Dz. Roz. Rządowych WMK 1817, nr 1358; Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 4831 
D.G.S.; A. Jakimyszyn, op. cit, s. 114.

232 Na podstawie układu handlowego z Królestwem Polskim z 7 VIII 1823 r„ Taryffa opłat celnych 
na produkta surowe i wyroby fabryczne i rękodzielnicze Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, 
Dz. Rządowy WMK 1823, przepis ten został opublikowany oddzielnie (brak numeru dziennika);
S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 104,128.

231 Zgodnie z postanowieniem Senatu z 29 VIII 1816 r. „o utrzymywaniu spisu ludności”, Dz. Roz.
Rządowych WMK 1816, nr 3035.

234 Zgodnie z ustawą z 27 XII 1821 r. „o urządzeniu służących, czeladzi i wyrobników” Dz. Roz.
Rządowych WMK 1822, nr 12 D.G.S.

Ze względu na czysto wykonawczy charakter działalności administracyjnej 
wójtów miejskich i wiejskich nie posiadali oni zbyt wielu uprawnień władczych. 
Orzekali m.in. w drodze administracyjnej w sprawach tzw. policji prostej, czy
li o lekkie przestępstwa policyjne przewidziane austriackim kodeksem karnym 
z 1803 r.229 (zagrożonych karą do 3 miesięcy więzienia lub 30 złp)230. Wydawali 
też różnego rodzaju zaświadczenia w oparciu o dane wynikające z prowadzonych 
przez nich urzędowych rejestrów.

Tytułem przykładu można wskazać, że wójtowie wydawali:
1) konsensy na zawarcie małżeństwa przez żydowskich mieszkańców Krakowa231,
2) zaświadczenia stwierdzające, że określony produkt lub fabrykat pochodzi 

z Wolnego Miasta Krakowa232,
3) zaświadczenia potrzebne chłopom w przypadku przesiedlenia się233,
4) świadectwa pracy służbie domowej234.
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Od czasu wprowadzenia Statutu urządzającego starozakonnych obo
wiązki wójtów VI, X i XI gminy miejskiej obejmowały również dozorowanie 
znajdujących się na podległym im terenie żydowskich budynków społeczno- 
-wyznaniowych, ściąganie składek przeznaczonych na fundusz starozakonnych, 
przekazywanie Senatowi raportów tłumacza chrześcijańskiego oraz informo
wanie tego organu o nielegalnych, nielegitymujących się świadectwami tutej- 
szokrajowości żydowskich mieszkańcach Krakowa. Dodatkowo, na mocy kolej
nych regulacji prawnych wójtom powierzono również kontrolowanie przebiegu 
wszystkich wyborów - gminnych (do żydowskich organów administracyjnych), 
brackich, synagogalnych - w jakich uczestniczyli krakowscy Żydzi.

Wójtowie z reguły nie posiadali większych kwalifikacji zawodowych, co po
wodowało, że często nie wywiązywali się należycie ze swoich zadań i popadali 
w kolizję z obowiązującymi przepisami. Senat rnusiał w takich przypadkach wie
lokrotnie interweniować.

Zakres samodzielności wójtów był zróżnicowany i wynikał z charakteru ich 
obowiązków. Wójtowie miejscy mieli mniejsze kompetencje niż wójtowie wiej
scy, gdyż działali głównie jako urzędnicy podlegli bezpośrednio organom cen
tralnym (na przykład Biuru Policji Pośredniej, ekonomowi miejskiemu, a od 
1827 r. Dyrekcji Policji235). Stąd też załatwiali wiele spraw zleconych im przez 
te organy, stając się w istocie ich terenowym aparatem wykonawczym236. Z kolei 
wójtowie wiejscy wszystkie poruczone im obowiązki musieli wykonywać samo
dzielnie237. Między innymi Senat polecił wójtom, aby udzielali pomocy właści
cielom gruntowym w ściąganiu świadczeń od chłopów. Funkcje te spełniali nie 
tylko we wsiach, ale także i w miasteczkach prywatnych238.

21:1 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 71.
226 A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 90.
2,7 Ibidem.
2W Ibidem.

Ibidem.
2"' Ibidem; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 71; W. Witkowski, Historia admini

stracji..., s. 268.

Konstytucja z 1833 r. wprowadziła daleko idące zmiany dotyczące wyboru 
wójtów oraz ich kompetencji. Od kandydatów na ten urząd wymagano nieco in
nych niż poprzednio kwalifikacji: ukończenia 24 lat, odpowiedniego wykształ
cenia, wyznania chrześcijańskiego. Listy kandydatów na wójtów (po trzech na 
jedno stanowisko) przygotowywał Senat i przekazywał je zgromadzeniom 
obiorczym, które dokonywały wyboru. Kadencja wójta została wydłużona aż do 
6 lat239. Tak więc ludność nie miała już decydującego wpływu na wybór urzędni
ków administracji lokalnej, od których wymagano teraz większych kwalifikacji 
zawodowych240.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 29 listopada 1833 r. wprowa
dzono nową instrukcję dla wójtów. Wyraźnie w niej wskazano, że wójtowie gmin 
tak miejskich, jak i okręgowych, są „naczelnymi w gminach swoich urzędnikami 
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administracyjno-policyjnymi i pierwszym ogniwem lud z rządem łączącym”. Do 
ich obowiązków należało wykonywanie przepisów prawa, czuwanie nad prze
strzeganiem prawa przez mieszkańców gmin, zaznajamianie ich z tymi przepi
sami, „aby ich nieznajomością się nie wymawiali”. Mieli również przestrzegać 
ogólnego w kraju porządku i bezpieczeństwa tudzież powściągać tych, „którzy 
by go w jakikolwiek sposób mieli zamiar zamieszać” (art. I)241. Oprócz ogól
nych obowiązków wszystkich wójtów rozporządzenie to określało także obszary 
współpracy wójtów gmin miejskich z Dyrekcją Policji (art. 4).

241 Dz. Praw 1834, nr 8802 D.G.S. W preambule tego rozporządzenia prezes Senatu i senatorowie 
wskazali, „iż zapatrzywszy się na art. 12 poprawionej konstytucji, w którym oznaczone jest, 
iż Wolne Miasto Kraków z okręgiem podzielone będzie na gminy miejskie i wiejskie, z któ
rych każda mieć będzie wójta obranego, a jego obowiązkiem będzie wykonywać rozkazy rzą
du i utrzymywać policję miejscową wedle wydać się mającej instrukcji; tudzeż na art. 17 tej 
konstytucji, stanowiący podsędków, obowiązanych do wyprowadzania sumarycznej indagacji 
w sprawach kryminalnych i poprawczych tudzież ścigać i sądzić w 1 instancji przestępstwa po
licyjne, których rozpoznawanie wedle dawniejszych ustaw i rozporządzeń do wójtów należa
ło; a na koniec na art. 6 i 14 urządzenia sądownictwa z dnia 27 sierpnia r.b. 1833 przez nas 
wydanego, zawierającego wykaz spraw przekazanych od wójtów do podsędków, i z tych uwag 
przekonawszy się o potrzebie zmienienia instrukcji dla wójtów, przez pierwszą Komisję Organi
zacyjną w dniu 12 czerwca 1816 r. wydanej, równie jak rozporządzenia Senatu z 13 grudnia t.r. 
do nr 4281 D.G.S. wydanego i w nr 22 «Dziennika Rządowego» z onego roku umieszczonego; 
postanowiliśmy [...]”.

242 A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 90.
243 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 72; W. Witkowski, Historia administracji..., 

s. 269.
244 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 72, 120. Zob. też A. Jakimyszyn, op. cit., 

s. 115; K. Rolle, op. cit., s. 44; M. Szarota, Die letzten Tage der Republik Krakau, Breslau 1911, 
s. 36; J. Malec, D. Malec, Historia administracji..., s.U3; W. Witkowski, Historia admini
stracji..., s. 269.

Kompetencje sądownicze wójtów zostały ograniczone, gdyż część ich upraw
nień przejęli podsędkowie242. Jurysdykcję karną utrzymali jedynie w tych spra
wach, które nie podlegały kompetencji sądów powszechnych. Pozycja wójtów 
miejskich uległa osłabieniu ze względu na wzrost znaczenia Dyrekcji Policji, któ
ra wydawała wiążące polecenia tym wójtom. Z kolei wójtowie okręgowi uzyskali 
większe uprawnienia w dziedzinie policyjnej, co wiązało się z wprowadzaniem 
ściślejszego reżimu policyjnego na terenie Wolnego Miasta Krakowa. W związ
ku z tym uzyskali oni większe uprawnienia wobec biedoty wiejskiej, czeladzi 
i wyrobników243 244 *.

W dotychczasowej literaturze wskazuje się, że „u schyłku lat trzydziestych na 
zarządzenie Konferencji Rezydentów instytucja wójtów została zlikwidowana. Na 
ich miejsce weszli komisarze dystryktowi (odpowiednich wójtów okręgowych) 
i cyrkułowi (następcy wójtów miejskich)”24'1. Akta wójtów miejskich zostały też 
przekazane Dyrekcji Policji, a w okręgu komisarzom dystryktowym. Według usta
leń autora, zaprezentowanych w niniejszej monografii, komisarze cyrkułowi fak
tycznie rozpoczęli działalność z dniem 1 grudnia 1838 r., a komisarze dystryktowi 
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dopiero z dniem 1 maja 1839 r.245 Komisarze pełnili funkcje administracyjne, są
downicze i policyjne i zostali podporządkowani Dyrekcji Policji. W ten sposób 
scentralizowano władzę administracji lokalnej, wprowadzając system podwójnej 
podległości (Senatowi i Dyrekcji Policji)246. Status prawny komisarzy, zakres ich 
kompetencji, a także relacje z Dyrekcją Policji zostaną przedstawione w dalszej 
części tego opracowania (rozdział 4.4.3). Na miejsce zastępców wójtów okręgo
wych weszli tzw. zwierzchnicy miejscowi, którzy oprócz pełnienia służby poli
cyjnej ściągali podatki. Z uwagi na to, że stanowili oni aparat pomocniczy dla 
komisarzy dystryktowych, problematyka ta również zostanie omówiona w dalszej 
części monografii (rozdział 4.4.3).

Dz. Praw 1838, nr 6603 D.G.S., art. 1, postanowienie Senatu z 21 XI 1838 r.; Zdanie sprawy o po
łożeniu Kraju W. M. Krakowa i Jego Okręgu w Zgromadzeniu Reprezentantów, Dz. Praw 1844, 
(brak numeru dziennika), s. 86.

216 A. M i s i u k, Administracja spraw..., s. 90; W. Wi t k o w s k i, Historia administracji..., s. 269.
247 Dekret z 23 II 1809 r., „Dziennik Praw" (Księstwa Warszawskiego), t. 1 (1810), nr 9, s. 195-201; 

Patent cesarski z 1784 r., w którym mowa o przysiężnych w jednostkach administracyjnych 
wiejskich. Zdaniem S. Wachholza w okresie Wolnego Miasta nie wydano w tej dziedzinie żad
nych postanowień, w dokumentach archiwalnych mało jest informacji dotyczących urządzenia 
wsi i miasteczek, tak więc kwestii tej nie da się wyjaśnić w sposób wyczerpujący, S. Wachholz, 
Rzeczpospolita Krakowska..., s. 291.

24li Ibidem, s. 292.
2|1' W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 85.
2411 Ibidem; idem, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 816.
2,1 M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 182,188-189. Co ciekawe, aż do lipca 1816 r. wymiar 

W gromadach wiejskich, jak również w małych miasteczkach, nie występowały 
żadne elementy samorządowe. Ich ustrój opierał się na wcześniejszych przepisach 
z czasów Księstwa Warszawskiego, a częściowo także i na dawniejszych, austriac
kich247. Co prawda w gromadach działali sołtysi z przysiężnymi, a w miasteczkach 
radni miasta, jednak nie posiadali oni żadnych samodzielnych kompetencji. Sta
nowili co najwyżej lokalny aparat służący do wykonywania decyzji wójta lub jego 
zastępcy248.

1.5. Sądownictwo Wolnego Miasta Krakowa
W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Krakowskiej - jak traf
nie zauważył W. M. Bartel - wystąpił nie tylko zupełny brak suwerenności pań
stwa, ale również ograniczenie autonomii zagwarantowanej aktami międzynaro
dowymi249. Z tych względów, w ślad za ww. autorem, można wyróżnić trzy okresy 
w dziejach sądownictwa Wolnego Miasta Krakowa:

1) okres organizacji (1815-1818) i względnej autonomii (1818-1833),
2) okres zmian przeprowadzonych przez Komisję Reorganizacyjną (1833-1842),
3) okres pełnego uzależnienia od mocarstw opiekuńczych (1842-1846)250. 
Konstytucja z 3 maja 1815 r., jak również z 11 września 1818 r., gwarantowa

ła niezawisłość sądownictwa mającą polegać na swobodzie orzekania (art. 18)251. 
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W zakresie terminowości załatwiania spraw nadzór nad sądownictwem powie
rzono Senatowi Rządzącemu, który wykonywał go za pośrednictwem Wydziału 
Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, a od 1822 r. Wydziału Spraw Wewnętrz
nych i Policji. Natomiast prezesowi Sądu Apelacyjnego powierzono zwierzchnią 
władzę administracyjną nad całym aparatem wymiaru sprawiedliwości, a to dla 
utrzymania porządku oraz decydowania o „możności używania potrzebnych 
środków do przyśpieszenia biegu sprawiedliwości”252.

sprawiedliwości w Krakowie i okręgu znajdował się pod nadzorem władz Królestwa Polskiego. 
Uchyliła go dopiero decyzja Komisji Organizacyjnej.

252 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 86; G. M. Kowalski, Zarys historii sądu ape
lacyjnego w Krakowie. Od zaborów po czasy współczesne, [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna. 
Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, red. M. Małec
ki, Bielsko-Biała 2009, s. 483; S. Schniir-Pepłowski, Obrazy z przeszłości Galicyi i Krakowa 
(1772-1858), t. 2: Dziatwa Apollina, Lwów 1896, s. 271-272; S. Płaza, Historia prawa w Polsce 
na tle porównawczym, cz. 2: Polska pod zaborami, Kraków 2002, s. 193-194.

253 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 817.
254 M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 187.
255 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 88-89.

Wyżej wymienione konstytucje przewidywały powołanie honorowego urzęd
nika pojednawczego, który miał działać w okręgu obejmującym co najmniej 6 tys. 
mieszkańców. W związku z tym konstytucyjnym, demograficznym wymaganiem 
terytorium Wolnego Miasta podzielone zostało jedynie na pięć okręgów. Do obo
wiązków sędziego pokoju należało „jednanie” stron w sprawach cywilnych. Zo
bowiązany był także z urzędu nadzorować sprawy małoletnich, a także czuwać 
nad przebiegiem procesów, w których stroną zainteresowaną był skarb publiczny 
lub instytucje publiczne. „W tym zakresie zobowiązany był współpracować z naj
młodszym senatorem, któremu powierzono opiekę nad interesami małoletnich 
i czuwanie nad tym wszystkim, co odnosi się do spraw funduszów i dóbr państwo
wych” (art. 14)253.

Konstytucja z 1818 r. w zakresie działalności sądów pokoju w sprawach małolet
nich sprecyzowała, że urzędnik pojednawczy będzie przewodniczyć „w kolegiach 
dla spraw małoletnich swojego okręgu postanowionych albo w radach familijnych” 
Stosowne przepisy miały określić, w jakich sprawach zobowiązany był skontakto
wać się z senatorem podejmującym ostateczną decyzję w tych kwestiach. Z ko
lei w zakresie spraw dotyczących funduszów i własności krajowej sędzia pokoju 
wspólnie z senatorem mieli weryfikować materiały potrzebne do procesu i udzie
lać pozwolenia na jego wszczęcie. „W razie różności zdań w tej mierze, jeżeli rzecz 
idzie o proces instytutów publicznych, Senat stanowić będzie; jeżeli zaś o sprawę 
małoletnich, zdanie senatora przeważa. Kierować także będą tokiem tych proce
sów przez adwokatów i zapobiegać przerwie ich biegu” (art. 14)254.

Sędziowie pokoju lub też delegowani do nich pisarze rozstrzygali w I instancji 
spory cywilne, w których wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 200 złp. Od 
ich orzeczeń przysługiwało odwołanie początkowo do Sądu I Instancji, a następ
nie od 1816 r. do Sądu Apelacyjnego255.
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W sprawach tzw. policji poprawczej (kary więzienia do 5 lat, powyżej 30 zip) 
oraz ciężkich zbrodni (kara pozbawienia wolności od 5 lat wzwyż) sędziowie po
koju w okręgu prowadzili dochodzenia wstępne. W Krakowie dochodzenia w tych 
przypadkach prowadził Urząd Policji Pośredniej. Jak już wcześniej wspomniano, 
w drobniejszych sprawach karnych orzekali wójtowie gmin miejskich i wiejskich. 
Od ich wyroków można było się odwoływać do Sądu Apelacyjnego. Istniała rów
nież możliwość ubiegania się w Senacie Rządzącym o łaskę.

Pomimo istniejących przepisów rozdzielających jurysdykcję pomiędzy sę
dziów pokoju i wójtów, ci ostatni faktycznie rozstrzygali zarówno spory cywil
ne, jak i sprawy karne, nawet przekraczające ich kompetencje256. Postępowanie 
przed sądami Wolnego Miasta miało być jawne, a język polski miał być językiem 
urzędowym257. W praktyce jednak wójtowie orzekali przy drzwiach zamkniętych, 
a także egzekwowali nieprawomocne jeszcze wyroki itd.258

256 Ibidem, s. 89.
Ibidem, s. 86.

-■'* Wywoływało to interwencje ze strony Senatu, ibidem, s. 89; idem, Ustrój i prawo..., [w:] Histo
ria państwa..., s. 817.

-’l' Idem, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 89-90, 121; idem, Ustrój i prawo..., [w:] Historia pań
stwa..., s. 817; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 261-266; S. Kutrzeba, op. cit., 
s. 316-319; F. X. Fierich, op. cit., s. 179, 182, 192; L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 38-39; 
J. A. Go cl on, op. cit., s. 241. O problemie sądownictwa oraz instytucji z nim związanych trak
tuje praca: Μ. Ko czyń sk i, Versuch einer systematischen Darlegung der Gerichtsverfassung und 
der französischen Civil-Processordnung in Krakau, Krakau 1855. Por. J. Louis, Sądownictwo 
Rzeczypospolitej Krakowskiej, „Kalendarz Krakowski” R. 53,1884, s. 109-110.

2(>(l L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 39-40; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., 
s. 262, 273.

Zgodnie z konstytucjami z 1815 r. oraz z 1818 r. (art. 15) miał być również 
utworzony Sąd I Instancji, składający się z trzech członków dożywotnich (prezesa 
i dwóch sędziów) i czasowych (wybieranych przez gminy na okres 2 lat w ilości 
odpowiadającej miejscowym potrzebom). Sąd orzekał w składzie 3-osobowym 
w I instancji we wszystkich sprawach cywilnych niezastrzeżonych do właściwości 
sądów pokoju. Rozstrzygał także sprawy karne zagrożone karą pozbawienia wol
ności (od 3 miesięcy wzwyż) lub karą śmierci. Od wyroków wydanych przez Sąd 
I Instancji przysługiwało prawo apelacji do Sądu Apelacyjnego259.

Powołanie Sądu Apelacyjnego było również zastrzeżone w konstytucjach 
z 1815 r. oraz z 1818 r. (art. 15 ) 260. Skład tego sądu także miał być mieszany: czte
rech członków dożywotnich (prezes i trzech sędziów) oraz pięciu sędziów cza
sowych (wybieranych przez gminy na okres 2 lat w ilości odpowiadającej miej
scowym potrzebom). W konstytucji z 1818 r. doprecyzowano, że „każda gmina 
używająca praw politycznych” wybierać będzie kandydata na: sędziego poko
ju, sędziego Sądu I Instancji oraz sędziego Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny 
orzekał w składzie 5-osobowym w II i ostatniej instancji w sprawach cywilnych 
i karnych, w których zaskarżone zostały odpowiednio orzeczenia sądów pokoju 
oraz wójtów. Do właściwości tego sądu należało również orzekanie w charakterze 
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II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń Sądu I Instancji261. W przypadku 
merytorycznej różnicy wyroków zapadłych w sądzie I i II instancji w sprawach 
cywilnych (powyżej 200 złp) lub karnych (tzw. policji poprawczej lub ciężkich 
zbrodni) stronie przysługiwało prawo zaskarżenia wyroku do „sądu ostatniej 
instancji”. Był to Sąd Apelacyjny w rozszerzonym składzie - „do liczby sędziów 
zwyczajnych dołączeni będą wszyscy sędziowie pojednawczy z miast oraz czte
ry osoby, które każda ze stron będzie mogła wybrać w liczbie dwóch spomiędzy 
obywateli” Był on również właściwy jako instancja kasacyjna w razie naruszenia 
przez sądy niższe istotnych norm prawa materialnego lub procesowego. Poza tym 
wyroki opiewające na karę śmierci lub infamię miały być przezeń zatwierdzane 
(art. 15 ) 262. W postępowaniu kasacyjnym szczególną rolę odgrywał Wydział Pra
wa Uniwersytetu Krakowskiego, gdyż od jego uchwał zależało uznanie postępo
wania kasacyjnego263.

261 G. M. Kowalski, op. cit., s. 483.
262 Ibidem, s. 483-484; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 90-91.
26’ W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 91, 121; L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, 

s. 50-51.
264 Art. 16 konstytucji z 1815 r. oraz z 1818 r. Z kolei w art. 19 konstytucji z 1833 r. wskazano, że 

w skład sądu wchodzić będzie już tylko 15 sędziów: 5 członków Izby Reprezentantów, 2 człon
ków Senatu, prezesi trzech instancji lub ich zastępcy, 3 sędziowie pokoju i 2 arbitrzy powołani 
przez oskarżonego, M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 181, 188, 199.

265 W latach 1818-1825 odbyło się sześć spraw o „zdzierstwo i nadużycie władzy urzędowej! Trzy 
sprawy zakończyły się wyrokami skazującymi: przeciwko kasjerowi głównej kasy rządowej 
Wincentemu Doruchowskiemu w 1819 r., wójtowi gminy VII Szczepanowi Lubowieckiemu 
w 1820 r. oraz wójtowi gminy IX Kazimierzowi Zakrzewskiemu w 1825 r. Dwie sprawy zakoń
czyły się wyrokami uniewinniającymi przeciwko wójtowi gminy V Bernardowi Gostkowskiemu 
w 1818 r. i zastępcy wójta Janowi Hubertowi w 1823 r. Jedna sprawa zakończyła się umorzeniem 
postępowania przeciwko urzędnikowi stanu cywilnego Stanisławowi Dudziczowi w 1823 r. 
W okresie 1827 r. do 1833 r. sąd sejmowy nie został powołany z powodu kryzysu połityczego 
w Rzeczypospolitej, L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 28; S. Wachholz, Rzeczpospoli
ta Krakowska..., s. 232. Dopiero wznowienie prac Izby Reprezentantów w 1833 r. umożliwiło 
ponowne powołanie sądu sejmowego. W 1837 r. przed sądem stanął senator Feliks Grodzicki, 
oskarżony o kradzież rulonu dukatów z głównej kasy Senatu, L. Pauli, Austriacki kodeks..., 
cz. 1, s. 40-41, cz. 2, s. 28; W. Kopff, op. cit., s. 10-11; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 
1976, s. 58.

Konstytucja z 1815 r. zapowiadała również powołanie sądu najwyższego na 
przypadek przewidziany w art. 10, tj. nadzwyczajnego sądu sejmowego składa
jącego się z 17 sędziów (pięciu członków Zgromadzenia Reprezentantów wy
branych losowo, trzech senatorów wybranych przez Senat, prezesa Trybunału 
I Instancji i Sądu Apelacyjnego, czterech sędziów pokoju „z kolei powołanych” 
oraz trzech obywateli wybranych przez oskarżonego26'1). Kworum warunkujące 
skuteczność podejmowanych orzeczeń sądu ustalono na dziewięć osób (art. 16). 
Sąd sejmowy był właściwy do orzekania w sprawach o przestępstwa urzędnicze. 
Sąd miał orzekać w pierwszej i ostatniej instancji265. Do zwołania go była nie
zbędna uchwała Zgromadzenia Reprezentanów podjęta większością 2/3 głosów, 
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stawiająca urzędnika w stan oskarżenia. Zdaniem W. M. Bartla sąd ten miał być 
gwarantem swobód zastrzeżonych dla obywateli Wolnego Miasta w konstytucji266. 
Z kolei F. X. Fierich stwierdził, że celem tej insytucji było nie tylko karanie win
nych, ale zarazem zabezpieczenie praw politycznych i obrona przed naruszeniem 
podstaw prawnych Rzeczypospolitej. Stąd też dopatrywał się w niej „zaczątków 
sądu prawa publicznego”267.

266 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 91.
267 Najwyższy Sąd Sejmowy stosował w praktyce przepisy kodeksu karnego z 1803 r. i przy ich 

pomocy kwalifikował czyny przestępne. Wynikało to z faktu, iż czyny przestępne przewidziane 
w art. 10 konstytucji z 1815 r. i z 1818 r. określone zostały w sposób mało precyzyjny. W pierw
szym rzędzie sięgano do przepisów o nadużyciu władzy urzędowej (§ 85-91), a w niektórych 
wypadkach powoływano w wyrokach także przepisy o sprzeniewierzeniu i oszustwie, F. X. F i e - 
rich, op. cit., s. 101-105, 125. Oprócz kar przewidzianych w kodeksie karnym z 1803 r. wymie
rzano także kary dodatkowe w nim nieprzewidziane, na przykład wójta gminnego Szczepana 
Lubowieckiego, uznanego w 1820 r. przez Najwyższy Sąd Sejmowy winnym „nadużycia w spra
wowaniu urzędu”, dodatkowo zawieszono „w używaniu wszelkich praw politycznych” przez 
okres 13 miesięcy. Z kolei prokuratorowi Leonowi Chwalibogowskiemu, skazanemu w 1827 r. 
za „zdzierstwo i nadużycie władzy”, wymierzono dodatkowo karę „zawieszenia we wszelkich 
prawach politycznych przez 5 lat, [...] przy niezdolności na zawsze sprawowania jakiegokolwiek 
bądź urzędu" L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 26-27.

268 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 85-86.
269 Ibidem, s. 86.
270 Ibidem, s. 92.
271 Idem, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 818.

Choć konstytucja z 1815 r. zapowiadała, że sędziów będzie wybierać Zgro
madzenie Reprezentantów spośród kandydatów proponowanych przez lokalne 
zgromadzenia obiorcze268, w rzeczywistości wszystkie stanowiska sędziowskie 
obsadzone zostały przez Komisję Organizacyjną. W. M. Bartel wskazał również, 
że Komisja Organizacyjna zmodyfikowała w wielu punktach (niejednokrotnie 
sprzecznie z przepisami konstytucji) organizację sądownictwa. Wydany przez nią 
reskrypt z pewnymi zmianami zachował moc obowiązującą aż do upadku Wol
nego Miasta Krakowa, a w każdym razie do wydania w 1842 r. statutu organizu
jącego sądownictwo269. Nowo zorganizowany wymiar sprawiedliwości rozpoczął 
swą działalność dnia 8 czerwca 1816 r. i funkcjonował w oparciu o ww. przepisy 
do 1833 r.

Na mocy konstytucji z 30 maja 1833 r. rozszerzono krąg instytucji zajmują
cych się sądownictwem. Dotychczasowe kompetencje sądowe wójtów gminnych 
(orzekanie w sprawach policji prostej oraz prowadzenie dochodzeń w przypad
ku innych przestępstw) przekazane zostały nowym jednoosobowym organom 
- dożywotnim podsędkom, obieranym przez Zgromadzenie Reprezentantów. 
Wybrano pięciu podsędków, a obszar ich urzędowania nadal pokrywał się 
z okręgami sądów pokoju. Od ich orzeczeń przysługiwało odwołanie do Sądu 
Apelacyjnego270.

Dotychczasowy Trybunał I Instancji poza zmianą nazwy na Sąd I Instancji za
chował swoje kompetencje271.
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Sąd Apelacyjny zachował swoją funkcję instancji odwoławczej od wyroków 
wydanych przez sądy: podsędkowskie, pokoju i Sąd I Instancji. W sprawach 
cywilnych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 600 złp oraz 
w sprawach karnych, tzw. policji prostej, wyrok Sądu Apelacyjnego był ostatecz
ny. W pozostałych przypadkach przysługiwało odwołanie do nowo powołanego 
Sądu III Instancji, który zastąpił dotychczasowy Sąd Apelacyjny w powiększonym 
składzie zwany Sądem Ostatniej Instancji272.

2/2 G. M. Kowalski, op. cit., s. 484.
21 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 92.
2‘1 Ibidem, s. 87.
2,5 Ibidem.
276 Ibidem.
2 Urządzenie biegu służby sprawiedliwości karnej, Dz. Praw 1839, nr 23.
2K W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 93; idem, Ustrój i prawo..., [w:] Historia pań

stwa..., s. 819.

Do kompetencji Sądu III Instancji należało orzekanie w poważniejszych spra
wach cywilnych i karnych, w których w I i II instancji zapadły niezgodne ze sobą 
wyroki. Ponadto sprawy, które zakończyły się wyrokiem skazującym na karę śmier
ci lub pozbawienie wolności powyżej 10 lat, obligatoryjnie musiały być zatwier
dzone przez Sąd III Instancji. Był on też sądem kasacyjnym, przy czym on sam, 
a nie - jak dotychczas - Wydział Prawa, orzekał o dopuszczalności kasacji273.

Konstytucja z 1833 r. utrzymała też sąd sejmowy, choć w nieco zmienionym 
składzie. Pewne uprawnienia sądownicze przyznano także Dyrekcji Policji, ale 
o tym mowa będzie w dalszej części pracy (rozdział 6)274.

Kompetencje Zgromadzenia Reprezentantów dotyczące wyboru sędziów zo
stały ograniczone, gdyż jedynie kandydaci na sędziów pokoju byli proponowani 
przez zgromadzenia obiorcze. W pozostałych przypadkach kandydat na sędziego 
zgłaszał swoją kandydaturę bezpośrednio do Komisji Kwalifikacyjnej Zgromadze
nia Reprezentantów. Również każdy członek Izby uprawniony był do zgłoszenia 
swojego kandydata275.

Pod koniec lat trzydziestych - jak zauważył W. M. Bartel - nasiliła się kontrola 
Konferencji Rezydentów nad aparatem wymiaru sprawiedliwości Wolnego Miasta 
Krakowa276. Senat Rządzący, działając na polecenie tejże Konferencji Rezydentów, 
wydał 2 lipca 1839 r. rozporządzenie tymczasowe, zmieniające w znacznym stop
niu kompetencje i strukturę sądownictwa karnego277. Instancjami karnymi zostały: 
Dyrekcja Policji, Trybunał I Instancji, Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy Karny278.

Kompetencje sądowe Dyrekcji Policji uległy rozszerzeniu, co wiązało się z re
organizacją administracji lokalnej i likwidacją urzędów wójtów gmin miejskich 
i wiejskich. Szerzej o tych kompetencjach będzie mowa w dalszej części pracy 
(rozdział 6). W tym miejscu wskazać wystarczy, że Dyrekcja Policji na terenie 
Krakowa i jego przedmieść prowadziła dochodzenia we wszystkich sprawach 
karnych oraz orzekała w przypadku ciężkich przestępstw policyjnych oraz prze
stępstw przeciwko cenzurze (o ile nie kwalifikowały się jako zbrodnie).
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Po przeprowadzeniu dochodzeń akta sprawy przekazywano do instytucji 
orzekających, tj. Trybunału I Instancji279, a w przypadku ciężkich przestępstw 
- do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie. Instancją odwoław
czą od wyroków Trybunału I Instancji był Sąd Apelacyjny (zwany także Sądem 
Wyższym).

279 W. M. Bartel stwierdził, że „ograniczenie kompetencji Trybunału I Instancji było ilustracją bez
pośredniej ingerencji mocarstw «opiekuńczych» w sprawy sądownictwa Wolnego Miasta Kra
kowa", idem, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 93.

280 Ibidem, s. 93.
281 Ibidem, s. 94.
282 Ibidem, s. 95.

W okręgu Wolnego Miasta Krakowa dochodzenia w sprawach karnych prze
prowadzali komisarze dystryktowi, którzy przejęli te kompetencje od wójtów 
gmin oraz podsędków. Do ich właściwości należało również orzekanie w spra
wie ciężkich przestępstw policyjnych (z wyjątkiem zastrzeżonych dla Dyrekcji 
Policji, na przykład w sprawach cenzury). Od ich orzeczeń można było się od
wołać do Sądu Apelacyjnego bądź do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji 
w Senacie280.

W sprawach związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa zdrady 
głównej oraz z przestępstwami o charakterze publicznym, nadużyciem władzy, 
kradzieżą pieniędzy publicznych, zdzierstwem lub „przeniewierzeniem" się 
obowiązkom senatora, prezesa Sądu lub sędziego Trybunału albo Sądu Apela
cyjnego, a także dyrektora policji, Konferencja Rezydentów przepisała specjalny 
tryb postępowania. W przypadku przestępstw politycznych dochodzenia pro
wadziła Nadzwyczajna Komisja Śledcza austriacko-prusko-rosyjska, w obecno
ści dwóch przedstawicieli Wolnego Miasta. Po stwierdzeniu, że istotnie czyn 
przestępczy zarzucany podejrzanemu miał miejsce, sprawę kierowano do rze
czowo właściwych sądów powszechnych. Konferencja Rezydentów mogła po
wierzyć przeprowadzenie takich dochodzeń również władzom Wolnego Mia
sta, lecz wówczas przy śledztwie asystowali delegaci mocarstw opiekuńczych. 
Orzeczona przez sąd kara mogła być złagodzona lub nawet darowana w całości, 
z tym jednak, że w obu przypadkach na treść ostatecznej decyzji rezydenci mu
sieli wyrazić zgodę. Skazani za wyżej wymienione przestępstwa na karę po
zbawienia wolności odbywali ją w jednym z więzień austriackich, pruskich lub 
rosyjskich281.

Kompetencje rzeczowe Sądu Apelacyjnego w zasadzie nie uległy zmianie, 
natomiast zmodyfikowano procedurę karną. Sąd nadal orzekał w II i ostatniej 
instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem przestępstw zdrady głównej, po
litycznych i podlegających jurysdykcji Dyrekcji Policji282.

Nowością było powołanie Najwyższego Sądu Karnego, który miał spełniać 
funkcje, zastrzeżone przez austriacki kodeks karny z 1803 r. dla najwyższej in
stancji sądowej, oraz w ostatniej instancji orzekał o karze śmierci lub pozbawie
niu wolności powyżej 10 lat. Przysługiwały mu też pewne uprawnienia kontrolne 
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wobec sędziów niższych, mógł mianowicie żądać przedłożenia sobie akt jakich
kolwiek procesów karnych, by w przypadku stwierdzonej „nieregularności" po
ciągnąć winnych do odpowiedzialności* 281 * 283.

2K1 Ibidem.
281 Statut z 25 stycznia ogłoszony przez Senat 27 1 1842 r. We wstępie stwierdzono: „Wysokie Opie

kuńcze Dwory znalazłszy, iż dotychczasowe urządzenie sądownictwa w kraju Wolnego Miasta
Krakowa nie odpowiada dosyć ich ojcowskiej troskliwości, zwróciły na tę gałąź służby publicz
nej swą szczególną uwagę” ibidem, s. 96, 122.

2K:’ Ibidem, s. 88; T. Maciej ewski, Historia ustroju..., s. 243-244. Zmiany te zawarte były w Statucie
organicznym dla władz sądowych kraju Wolnego Miasta Krakowa, Dz. Praw 1842, nr 3 D.K.

286 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 122.
2ti' Ibidem, s. 88.
2KK Ibidem.
2K>' Ibidem.

W 1842 r. z Wiednia nadesłano nowy statut organizujący sądownictwo284. Był 
on - jak stwierdził W. M. Bartel - „ukoronowaniem szeregu reakcyjnych zmian, 
poczynionych od 1839 roku przez mocarstwa opiekuńcze”285. Zgodnie z nowym 
statutem działać miały następujące sądy: pokoju, Karny Wojskowy, Dyrekcji Poli
cji, Wydziału Policji w Senacie, Wyższy, Najwyższy Karny.

Sądy pokoju zachowały swą dotychczasową strukturę, ale wzrosły ich kom
petencje.

Statut wprowadzał też bardzo poważne zmiany. Sąd sejmowy został zlikwi
dowany, a Zgromadzenie Reprezentantów utraciło całkowity wpływ na wybór 
sędziów, gdyż byli oni nominowani przez Senat Rządzący. Urzędujący sędziowe 
poddani zostali weryfikacji, a Konferencja Rezydentów uzyskała dyskrecjonalne 
prawo do dokonywania zmian na stanowiskach sędziowskich. Na przykład w dniu 
9 maja 1842 r. Konferencja Rezydentów odmówiła zgody na dalsze zatrudnienie 
kilku sędziów III instancji z uwagi na to, że nie posiadali zaufania protegujących 
dworów286. Statut zniósł również postępowanie kasacyjne.

Konferencja Rezydentów uzyskała także wpływ na obsadę stanowisk preze
sów sądów, gdyż od jej aprobaty zależało, kto obejmie te stanowiska. Poza tym 
prezesem Najwyższego Sądu Karnego mógł zostać tylko sędzia austriacki, pruski 
lub rosyjski287. Jawność posiedzeń sądowych została ograniczona do minimum288. 
W czasie rewolucji w 1846 r. przeprowadzono w sądownictwie szereg dalszych 
zmian. Po wkroczeniu wojsk okupacyjnych trzech zaborców aparat wymiaru 
sprawiedliwości na terenie Wolnego Miasta Krakowa i okolicy przeszedł pod 
kontrolę nowych władz289.

Sąd Karny Wojskowy orzekał w I i ostatniej instancji we wszystkich sprawach 
karnych, w których oskarżonym był milicjant. Natomiast w sprawach cywilnych 
podlegali oni jurysdykcji sądów powszechnych.

Dyrekcja Policji i podlegli jej komisarze dystryktowi sądzili wszystkie ciężkie 
policyjne przestępstwa, z tym że Dyrekcja Policji była sądem wyłącznym w spra
wach dotyczących bezpieczeństwa publicznego lub cenzury. W zasadzie od wy
roków wyżej wymienionych urzędów nie przysługiwało prawo apelacji do Sądu 
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Wyższego. Można było się jedynie odwołać do Wydziału Spraw Wewnętrznych 
i Policji w Senacie, który orzekał ostatecznie w składzie trzech senatorów290.

290 Ibidem, s. 95-96; idem, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 820.
291 Rozdział VII, § 79-86, oddz. 2 Statutu organicznego dla władz sądowych kraju Wolnego Miasta 

Krakowa z 1842 r., Dz. Praw WMK 1842, 3 D.K.; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, 
s. 122.

292 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 96.
293 Ibidem, s. 96-97.

Trybunał (dotychczasowy Trybunał I Instancji) dzielił się na trzy wydziały, 
które orzekały w I instancji w sprawach cywilnych i handlowych, niezastrzeżo- 
nych dla sądów pokoju lub dla władz administracyjnych, karnych, o zbrodnie oraz 
w sprawach depozytowych.

Nowością w dotychczas obowiązujących przepisach była zasada, że Trybunał 
sądził równocześnie jako I i II instancja. Polegało to na tym, że na przykład wyrok 
wydany przez wydział I jako I instancję mógł być zaskarżony w drodze apelacji do 
II wydziału. Wyjątek stanowiły sprawy odwoławcze od sądów pokoju (do 300 złp), 
które Trybunał sądził w II i ostatniej instancji.

Dotychczasowy Sąd Apelacyjny uległ likwidacji, a na jego miejsce utworzono 
Sąd Wyższy, składający się z prezesa i pięciu sędziów. Orzecznictwu jego podlega
ły pewne sprawy cywilne i handlowe291, które rozstrzygał w III i ostatniej instancji, 
odwołania w sprawach, w których wyroki dwóch pierwszych instancji różniły się 
merytorycznie, oraz odwołania od orzeczeń wydanych w sprawach karnych przez 
Trybunał jako I instancję. Sąd Wyższy wyrokował w tym przypadku w II i ostat
niej instancji. Występował on również jako sąd II instancji od wyroków Dyrekcji 
Policji i komisarzy dystryktowych292.

Ostatnią instancją w pewnych przypadkach był Najwyższy Sąd Karny. Składał 
się z pięciu sędziów, w tym trzech mianowanych przez państwa opiekuńcze oraz 
dwóch z Trybunału lub Sądu Wyższego. Kompetencje jego były takie same jak 
poprzednio. Zbierał się on na sesje dwa razy w roku293.



Rozdział 2

UTWORZENIE I REORGANIZACJA 
SŁUŻB POLICYJNYCH 

WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

Komisja Organizacyjna powołana do ustalenia zasad organizacyjnych Wolnego 
Miasta Krakowa przejawiała dużą niechęć do rozwiązań francuskich wprowadzo
nych na tym terenie w krótkim okresie jego przynależności do Księstwa War
szawskiego. W związku z tym Komisja stopniowo usuwała z Rzeczypospolitej 
Krakowskiej francuskie rozwiązania ustrojowe, jak również prawo francuskie294. 
Dlatego też municypalne organy o kompetencjach policyjnych działające w po
czątkowym okresie na terenie Wolnego Miasta Krakowa, a wywodzące się jeszcze 
z Księstwa Warszawskiego, były eliminowane295.

O wrogim stosunku Komisji Organizacyjnej do francuskiego prawa obowiązującego w Wol
nym Mieście Krakowie zob.: W. Uruszczak, Prawo francuskie w Rzeczyspospolitej Krakow
skiej (1815-1846), [w:] Szkice z dziejów ustroju i prawa, poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej- 
-Kwiatkowskiej, red. M. Kwiecień, M. Małecki, Kraków 1997, s. 91-99, Varia - Uniwersytet 
Jagielloński, nr 370; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 266-267; L. Pauli, Austriac
ki kodeks..., cz. 1, s. 26.; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 101.

2',:’ W połowie lipca 1809 r. wkroczyły do Krakowa wojska Księstwa Warszawskiego, a już 19 lipca 
dyrektor krakowskiej Dyrekcji Policji Persa oddał urzędowanie radcy Wydziału Policji L. Mor
stinowi. 22 lipca urzędnicy policyjni złożyli przyrzeczenie służbowe nowym władzom rządo
wym. Dnia 20 Vili 1809 r. dyrektorem policji został mianowany A. Czapski. Urząd Policji m. 
Krakowa miał dzielić się (według projektu podziału czynności z 1809 r.) na: 1. Intendencję Poli
cji, do której należało wydawanie paszportów, dozór nad bezpieczeństwem kraju pod względem 
politycznym i cenzura wszystkich pism drukowanych oraz sztuk teatralnych; 2. Dyrekcję Policji, 
która miała zwalczać występki przeciwko bezpieczeństwu życia i mienia, sprawować kontro
lę sprzedaży środków żywności, rozpatrywać doniesienia rewizorów policyjnych, czuwać nad 
czystością miasta i jego zabezpieczeniem przed pożarem, kontrolować włóczęgostwo i nierząd. 
Nowe władze Księstwa Warszawskiego, obejmując zarząd nowo przyłączonymi terenami, pozo
stawiły na dawnych stanowiskach komisarzy policji, urzędników i komendanta straży. W dniu 
25 XI 1809 r. personel Dyrekcji Policji składał się z dyrektora, 2 komisarzy, 1 protokolisty, 2 żur
nalistów, 6 rewizorów, woźnego, 2 żydowskich rewizorów oraz dozorcy aresztów policyjnych. 
W skład straży policyjnej wchodzili: komendant warty, 1 wachmistrz i 27 żołnierzy. W praktyce
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W zakresie działalności instytucji policyjnych w Rzeczypospolitej Kra
kowskiej możemy wyróżnić dwa okresy. Pierwszy związany jest z powołaniem 
i działalnością Biura Policji Pośredniej (1816-1827), a drugi z utworzeniem 
i funkcjonowaniem Dyrekcji Policji (1827-1846). W dalszej części tego roz
działu przedstawiona zostanie geneza oraz krótka charakterystyka Biura Policji 
Pośredniej, a także okoliczności przekształcenia go w Dyrekcję Policji. Okres 
związany z działalnością drugiej z tych instytucji nie był jednorodny i stabilny, 
lecz wiązał się z jej licznymi przeobrażeniami organizacyjnymi podejmowa
nymi najczęściej z inicjatywy przedstawicieli mocarstw opiekuńczych. Dlate
go też, chcąc ukazać przyczyny, jak również kierunki zachodzących przemian, 
omówiono te kwestie w ujęciu chronologiczno-rzeczowym. Zmiany dotyczyły 
również zadań i kompetencji Dyrekcji Policji, ale te omówione zostaną w osob
nym rozdziale (rozdział 5).

w straży pozostało 8 żołnierzy, gdyż pozostali włącznie z komendantem i wachmistrzem złożyli 
prośbę o zwolnienie. Dnia 23 I 1810 r. ukazało się rozporządzenie ministra wojny, ks. Józefa 
Poniatowskiego, pt. Urządzenie magistratury municypalnej nad policją, interesami ekonomicz
nymi, porządkiem i bezpieczeństwem wewnątrz miasta czuwającej. Art. 6 tego rozporządzenia 
postanawiał, że „władza, którą miała tak nazwana Dyrekcja Policji miasta Krakowa, przyłącza 
się do magistratu i ma być w składzie jego osobnym Biurem Policyjnym. Przeto inna wszel
ka władza, Intendencją lub Dyrekcją Policji zwana, w tytule i wolności oddzielnego działania 
zupełnie ustaje i ze swymi indywiduami i wszelkimi aktami pod zwierzchni dozór prezydenta 
magistratu należeć ma [...]". Na mocy art. 7 tego rozporządzenia rozszerzono kompetencje ma
gistratu także pod względem policyjnym na miasto Podgórze. Władzę zaś dawnej Dyrekcji Poli
cji poza obrębem miasta i jego wsi oddano urzędowi powiatowemu (art. 9). Władza magistratu 
w sprawach policyjnych zgodnie z art. 8 obejmowała: 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem kraju, 
śledzenie i zapobieganie przestępstwom; 2. Utrzymanie porządku w mieście; 3. Czuwanie nad 
bezpieczeństwem miasta przed pożarem; 4. Nad jego zdrowotnością; 5. Dozór nad meldunkami; 
6. Nad bezpieczeństwem mieszkańców, kontrola przyjezdnych; 7. Tępienie gier hazardowych; 
8. Inspekcję wszelkich miejsc publicznych; 9. Kontrolę fiakrów; 10. Wydawanie zezwoleń po
dróżującym; 11. Śledzenie podejrzanych, aresztowanie, śledztwo, karanie przestępstw policyj
nych. Służba policyjna, choć stała się integralną częścią krakowskiego magistratu, sporządzała 
akta pod nazwą Dyrekcji Policji, czasem pod nazwą Urzędu Policyjnego, opatrzone podpisem 
dotychczasowego dyrektora, A. Czapskiego. Od sierpnia 1810 r. akta wychodzące z Dyrekcji 
Policji podpisywane były przez J. Mieroszewskiego, mianowanego zastępcą prezydenta miasta 
na miejsce dotychczasowego intendenta miasta, Kochanowskiego, a zarazem następcą dyrek
tora policji na miejsce usuniętego A. Czapskiego. J. Mieroszewski podpisywał tylko akta wy
chodzące z Dyrekcji Policji, akta wpływające opatrywane były podpisem referenta-komisarza 
i radcy magistratu, J. Władyko wa, „Inwentarz zespołu akt: Urząd Policji miasta Krakowa z lat 
1809-1811”, [msp], Kraków 1952, s. 1-3, ANKr, Oddział III (ul. Sienna 16). W okresie Księ
stwa Warszawskiego na szczeblu centralnym istniał wyodrębniony resort policji zarządzany 
jednoosobowo przez ministra policji. Istniał on niezależnie od resortu spraw wewnętrznych 
i czci religijnych. Podział kompetencji pomiędzy te dwa resorty nie był zbyt precyzyjny, dla
tego też zdarzały się konflikty i spory kompetencyjne - szerzej na ten temat: P. Cichoń, 
Urząd ministra policji w Księstwie Warszawskim, [w:] Księstwo Warszawskie w historii i tra
dycji napoleońskiej (1807-2007), red. K. Bucholc-Srogosz, M. Trąbski, Częstochowa 2008, 
s. 231-244.
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2.1. Biuro Policji Pośredniej (1816)
Specyficzna organizacja administracji Wolnego Miasta Krakowa wynikająca 
z konstytucji 3 maja 1815 r., wyrażająca się w utworzeniu centralnej instytucji 
rządowo-administracyjnej w postaci Senatu Rządzącego bez równoczesnego po
wołania odrębnych organów resortowych, spowodowała, że ciężar realizacji na 
szczeblu centralnym wszystkich zadań publicznych formalnie spoczywał na tym 
organie. Dotyczyło to również zadań z zakresu bezpieczeństwa, spokoju i porząd
ku publicznego. Konstytucja w ostatnim artykule, tj. 22, stwierdzała jedynie, że 
„służba bezpieczeństwa wewnętrznego i policji odbywać się będzie przez oddział 
dostateczny milicji pieszej” a dla zabezpieczenia dróg i wsi powołany został od
dział żandarmerii konnej296.

296 M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 182; A. Misiuk, Historia policji..., Warszawa 2008, 
s. 77; idem, Historia policji..., Szczytno 1997, s. 77; W. Namysłowski, Milicya Wolnego Mia
sta Krakowa 1815-1846, Kraków 1914, Biblioteka Krakowska, nr 48, s. 15; P. Majer, Bezpieczeń
stwo wewnętrzne..., s. 129.

29' W aktach, w których pojawia się informacja na ten temat brak tego projektu, ANKr, WMK - IV-1.
291i Ibidem, k. 68, nr obr. 79.
299 Ibidem, k. 96, nr obr. 146.

Dlatego też Senat jeszcze w 1815 r. powołał komitet do „ijfereema projektu or
ganizacji władz administracyjnych”, który opracował również „projekt tyczący się 
urządzenia władzy pośredniczej”. Projekt został omówiony w styczniu 1816 r. na 
posiedzeniu Senatu Rządzącego, w trakcie którego zgłoszono kilka poprawek297. 
Między innymi zdecydowano, „ażeby nazwisko urzędnika pośredniczą władzę 
piastującego było: wielkorządca (intendent generalny)” Senat uznał również za 
absolutnie konieczne, aby urzędnik ten osobiście był obecny na miejscu każdego 
pożaru lub „skupienia się ludzi" w celu szybkiego podjęcia stosownych środków 
zapobiegawczych. Projekt ten z naniesionymi poprawkami został przekazany Ko
misji Organizacyjnej do zatwierdzenia298.

Komisja Organizacyjna nie zaakceptowała jednak przekazanego jej „projektu 
organizacji władz niższych administracyjnych” Uznała również „za niepotrzebną 
władzę pośrednią administracyjną między Senatem a wójtami”. Senat Rządzący 
nie podzielił jednak powyższej opinii, dlatego też na początku lutego 1816 r. na 
swoim posiedzeniu zadecydował, że należy ponownie wystąpić do Komisji Or
ganizacyjnej w tej sprawie, wskazując trudności w sferze administracyjnej i po
licyjnej wynikające z braku organu władzy pośredniej. Senat polecił również 
przedstawić Komisji szacunkowe koszty związane z powołaniem urzędników do 
tego organu. Wyraził również opinię, że „na sprawowaniu obowiązków od wójtów 
bezpłatnych rząd wyższy niewiele by mógł polegać” A zatem Senat Rządzący był 
przekonany o potrzebie powołania organu władzy pośredniej pomiędzy Senatem 
a wójtami i nie zamierzał rezygnować z tego rozwiązania299.
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Komisja Organizacyjna wkrótce zmieniła zdanie w tej sprawie. W swojej 
uchwale z 13 lutego 1816 r. stwierdziła, że Wydział Policji i Milicji w Senacie, 
chcąc dobrze wywiązywać się ze swoich zadań, musi mieć do pomocy specjalne 
terenowe organy w mieście, i dlatego utrzymała trzech urzędników policyjnych, 
jednego dla Krakowa i po jednym dla przedmieść: Kleparza oraz Kazimierza wraz 
ze Stradomiem. Tą samą uchwałą wójtom okręgowym przydzielono do pomocy 
po dwóch żandarmów300.

11X1 ANKr, WMK - I - 2, k. 28-29; W. Tokarz, op. cit., s. 103; S. Wachholz, Rzeczpospolita Kra
kowska..., s. 285.

:,ln Tokarz, op. cit., s. 118-119; ANKr, WMK - I - 2, k. 103.
,l12 Urządzenie wewnętrzne Senatu Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z dnia 15 lipca 1816 r., 

Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 2104. Zgodnie z § 103 Urządzenia zmiana organizacji 
w poważniejszym zakresie mogła nastąpić dopiero po 3 latach, licząc od 1 I 1816 r., większością 
głosów dziewięciu członków Senatu.

,l,:t ANKr, WMK - 1 - 2, k. 103; W. Tokarz, op. cit., s. 118-119; S. Wachholz, Rzeczpospolita 
Krakowska..., s. 285.

Dnia 14 marca 1816 r. Komisja Organizacyjna wyraziła zgodę na utworzenie 
odrębnego od Wydziału Policji i Milicji urzędu pośredniczącego o charakterze 
policyjnym. Na jego czele postawiono intendenta. Do pomocy przydzielono mu 
14 urzędników, w tym 3 adiunktów, 6 inspektorów, 2 inspektorów żydowskich 
oraz 3 pracowników usługowych (dziennikarza, kancelistę, woźnego). Integralną 
częścią tego urzędu był również oddział składający się z 48 żołnierzy policyjnych. 
Komisja określiła także wysokość wynagrodzenia urzędników Biura Policji Po
średniej. Zalecano, aby intendent otrzymał roczną pensję w wysokości 4000 złp, 
adiunkt - 2000 złp, inspektor - 1500 złp, dziennikarz - 1200 złp, kancelista - 
1200 złp, woźny - 500 złp, żołnierz policyjny - 360 złp301.

Urząd ten stał się prototypem późniejszego Urzędu Policji Pośredniej, powo
łanego na mocy statutu organicznego Urządzenia wewnętrznego Senatu Wolnego 
Miasta Krakowa i Jego Okręgu z dnia 15 lipca 1816 r. (rozdział 12)302. Jak stwier
dził S. Wachholz, statut ten zatwierdził istniejący stan rzeczy, utrzymał również 
dotychczasowy skład osobowy tego urzędu303.

Z powyższego wynika, że jeszcze przed ukształtowaniem na mocy ww. Urzą
dzenia wewnętrznego struktury wewnętrznej Senatu Rządzącego oraz powiąza
nych z nim organów zewnętrznych, w tym Biura Policji Pośredniej, instytucja 
władzy pośredniej już działała.

Jak już wspomniano w rozdziale pierwszym, na mocy ww. Urządzenia we
wnętrznego wyodrębniono w strukturze Senatu m.in. Wydział Policji i Milicji 
(§ 10). Do jego obowiązków należało (§ 50):

a) Czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym i osobistym każdego mieszkańca 
kraju, tak w domach, jak i w podróży, tudzież nad obyczajami publicznymi.

b) Kierowanie milicją i oną zawiadywanie tak co do uzbrojenia, ubrania, zaopa
trzenia, wyżywienia, umieszczenia, jako też karności wojskowej i życia oddzia
łów. Wszelkie więc stosunki z dowódcą milicji wydział ten utrzymuje.
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c) Przedmioty tyczące się taksy wiktuałów, miar, wag, targów, jarmarków, i w ogól
ności sprawiedliwej sprzedaży, tudzież wekslarstwa, tandeciarstwa i szynki.

d) Przedmioty policji lekarskiej, szczepienie ospy zachowawczej i wszelkie stosun
ki z protomedykiem.

e) Ochędostwo w mieście i okręgu tudzież oświecenie miasta lampami.
f) Przepisy prędkiego ratunku w zdarzeniach pożaru i innych przypadkach gwał- 

towych, a razem zapobieganie takowym wypadkom tak w zgromadzeniach pu
blicznych ludu, jako też w każdym innym miejscu, bądź w mieście, bądź po 
wsiach.

g) Porządek i schludność w aresztach policyjnych, więzieniach publicznych, do
mach poprawy, instytucjach miłosierdzia, szpitalach itp.

h) Zapobieganie żebractwu, włóczędze i w ogólności czuwanie nad ściśłym dopeł
nieniem art. 6 traktatu dodatkowego304.

i) Przygotowanie projektów do Zgromadzenia Reprezentantów w przedmiotach 
policyjnych, tj. wydoskonalenie organizacji służby publicznej w tych przedmio
tach i układanie projektu do budżetu tej służby tyczącego się, który następnie 
Wydziałowi Dochodów Publicznych jest komunikowany305.

31,4 Art. 6 traktatu dodatkowego regulował dwie kwestie. Pierwsza dotyczyła zobowiązania trzech 
dworów do szanowania „w każdym czasie” neutralności Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu. 
W związku z tym żadna siła zbrojna nie mogła być nigdy i pod żadnym pozorem wprowadzona na 
terytorium Rzeczypospolitej Krakowskiej. Druga kwestia dotyczyła zobowiązań władz Wolnego 
Miasta, aby nie dopuściły do osiedlenia się na jej terytorium zbiegów, dezerterów i innych osób 
poszukiwanych przez mocarstwa opiekuńcze, M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 175- 
-176. Treść traktatu dodatkowego znajduje się m.in. w: H. Meciszewski, Sześć lat..., s. 8-14.

305 Urządzenie wewnętrzne Senatu, Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, s. 29, nr 2104.
306 Zmianę statutu uchwalono na posiedzeniu dnia 11 11822 r. Oprócz Wydziału Spraw Wewnętrz

nych i Policji istniał jeszcze Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu, Dz. Roz. Rządowych 
WMK 1822, s. 1, nr 117 D.G.S.

307 Ibidem, s. 3-4.

W 1822 r. ze względów oszczędnościowych, jak również bliskich związków 
materii administracyjnej i policyjnej, doszło do zespolenia kompetencji Wydziału 
Policji i Milicji oraz Wydziału Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości. W ten 
sposób z dniem 1 lutego 1822 r. zaczął działać nowy wydział Senatu Rządzące
go pod nazwą: Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji306. Przejął on zasadniczo 
dotychczasowe kompetencje obu wydziałów określone w § 9 i § 50 ww. statutu, 
z wyjątkiem spraw dotyczących szynków, które przekazane zostały do Wydziału 
Dochodów Publicznych i Skarbu. Również sprawy dotyczące

dochodów targowych, opłat policyjnych, kar policyjnych i stępia bądź w linii są
dowej, bądź administracyjnej używanego, które dotąd częścią w Wydziale Policji, 
częścią w Wydziale Spraw Wewnętrznych załatwianymi były, mają być nadal roz
poznawane w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu, który przy tym zatrzy
muje wszystkie tamże wyrabiane dotąd materie, § 31 Urządzenia wewnętrznego 
Senatu wyszczególnione307.
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Samodzielna realizacja tak rozległych zadań z zakresu porządku i bezpieczeń
stwa publicznego, które pierwotnie przyznane zostały Wydziałowi Policji i Milicji 
Senatu Rządzącego, byłaby zadaniem bardzo trudnym, a nawet niewykonalnym. 
Stąd też nie powinna dziwić postawa Senatu Rządzącego, który ostatecznie prze
konał Komisję Organizacyjną o potrzebie utworzenia instytucji „pośredniej” któ
ra mogłaby przejąć ciężar faktycznego wykonywania tego typu zadań.

Urządzenie wewnętrzne Senatu, przewidywało utworzenie Urzędu Policji Po
średniej, zwanego również Biurem Policji Pośredniej308. Był to organ administracji 
specjalnej, utworzony „dla utrzymania porządku wewnętrznego miasta [Krakowa 
- P. C.], sprężystości w działaniu i zapewnienia spokojności i bezpieczeństwa pu
blicznego” (§ 84)309. Nazwa tego organu jednoznacznie wskazywała na pośrednią 
rolę, jaką Biuro to miało spełniać w kontaktach między rządem, a innymi orga
nami, w tym organami administracji lokalnej. W skład Biura Policji Pośredniej 
miał wchodzić intendent policji, odpowiednia liczba adiunktów, rewizorów oraz 
innych urzędników policyjnych, a także oznaczona liczba żołnierzy policyjnych, 
„którzy co do karności wojskowej będą pod zwierzchnością komendanta milicji 
krajowej, jednakże używanymi bądą szczególnie do posług, jakie im intendent 
policji przeznaczy” (§ 84)310.

“ Jak już wspomniano w rozdziale pierwszym, obie nazwy zamiennie pojawiają się w Urządzeniu 
wewnętrznym Senatu, Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 2104.

,"9 Ibidem; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 285.
łl” Początkowo oddział ten nie wchodził w skład milicji Wolnego Miasta Krakowa. Dnia 19 VII 

1817 r. podczas obrad Zgromadzenia Reprezentantów, reprezentant Drakę złożył wniosek, aby 
z powodu zwiększonego ruchu ludności w Krakowie, jak również uciążliwego obowiązku oby
wateli służenia w Straży Obywatelskiej, wcielić oddział policjantów do Milicji, a zarazem sto
sownie do istniejących potrzeb powiększyć liczbę milicjantów. Dnia 7 VIII 1817 r. utworzono 
oddział milicji liczący 300 osób (w tym 48 dawnych policjantów). Milicja Wolnego Miasta Kra
kowa została podzielona na tzw. milicję nieruchomą, pełniącą właściwie funkcje wojskowe i na 
ruchomą, sprawującą funkcje policyjne w Urzędzie Policji Pośredniej. Oddział milicji ruchomej 
liczący 100 osób składał się z 2 feldfebli, 8 kaprali i 90 żołnierzy. Do służby policyjnej mogli być 
przyjęci „ludzie wieku średniego, trzeźwi, obyczajni, o ile możności umiejący pisać i czytać"; 
ostatni warunek był niezbędny przy awansach na wyższe stopnie w milicji ruchomej. Każdy 
żołnierz rnusiał znać osobiście wszystkich urzędników i oficjalistów Biura Policji Pośredniej, jak 
również wójtów gmin miejskich, aby móc od nich w nagłych przypadkach odbierać ustne roz
kazy, W. Namysłowski, op. cit., s. 34-35; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 286; 
A. Grabowski, Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic, Kraków 1832, s. 50; A. Misiuk, 
Historia Policji..., Warszawa 2008, s. 78.

Biuro Policji Pośredniej miało służbowo podlegać (pozostawać w „bezpośred
nich stosunkach") Wydziałowi Policji i Milicji Senatu Rządzącego, przy czym in
tendent policji był zobowiązany także wykonywać polecenia wydane bezpośred
nio przez Senat in pleno, jak również przez prezesa Senatu sprawującego „policję 
wyższą krajową”. Z kolei zasady współpracy pomiędzy Urzędem Policji Pośredniej 
a wójtami gmin miały zostać określone w odrębnych rozporządzeniach Senatu 
(§ 85). Zasadniczo Biuro nadzorowało działalność wójtów gmin miejskich z moż
liwością wydawania im wiążących poleceń służbowych, a w zakresie określonym 
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w Instrukcji dla wójtów wydawania ich także wójtom gmin okręgowych. W In
strukcji dla wójtów z dnia 12 czerwca 1816 r. wskazano, że na terenie gmin mia
sta Krakowa „wyprowadzanie pierwsze wszelkich inkwizycji, dochodzenie istoty 
uczynku poruczone będzie urzędowi policyjnemu” (art. 2, pkt b). Ponadto „ścisłe 
wykonywanie wyroków wójtów gminnych należeć będzie do urzędu policyjnego 
w mieście Krakowie, jako mającego bezpośredni dozór nad aresztami policyjny
mi” (art. 2, pkt c). Wójtowie gmin mieli także przekazywać „do Urzędu Pośred- 
niczej Policji w Krakowie” włóczęgów, osoby podejrzane o wykroczenia, a także 
osoby „nieopatrzone w żadne świadectwa, tak władz krajowych, jak też państw 
ościennych” (art. 10)311.

111 Instrukcja dla wójtów z 1816 r., Dz. Roz. Rządowych WMI< 1816, nr 1904, 1796, s. 3-4, 9;
W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 64; A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 91.

312 W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 89.
313 Ibidem, s. 64.
311 „Stosunki § 85 Biuru Policji Pośredniej wskazane przenoszą się niniejszym do Wydziału Spraw 

Wewnętrznych i Policji” Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, s. 4-5, nr 117 D.G.S.

Zakres zadań Biura Policji Pośredniej służył realizacji zadań Wydziału Policji 
i Milicji Senatu Rządzącego i dotyczył szeroko rozumianej sfery bezpieczeń
stwa publicznego. Urząd Policji Pośredniej prowadził dochodzenia wstępne 
na obszarze miasta Krakowa w sprawach tzw. policji poprawczej oraz ciężkich 
zbrodni312. Miał też podejmować działania prewencyjne związane z przeciw
działaniem przestępczości, jak również rozmaitym patologiom społecznym. 
Sprawował nadzór nad służbą zdrowia, czystością na terenie miasta, targami 
(stosowaniem prawidłowych cen, miar, wag), pożarnictwem, sprawami budow
lanymi itp.313 Z uwagi na to, że szereg zadań Biura Policji Pośredniej przejęła 
później Dyrekcja Policji, szczegółowo omówione zostaną one w dalszych roz
działach (rozdział 5 i 6).

A zatem Biuro Policji Pośredniej zgodnie z założeniami formułowanymi 
w pierwszym okresie kształtowania ustroju Wolnego Miasta Krakowa, jak również 
z zapisami Urządzenia wewnętrznego, faktycznie miało spełniać rolę instytucji 
pośredniczącej pomiędzy centralnym ośrodkiem rządzącym a innymi organami, 
zwłaszcza organami administracji lokalnej. Dzięki takiemu umiejscowieniu Biura 
w strukturze administracji można było zapewnić szybszy przekaz informacji, roz
kazów i poleceń pomiędzy tymi organami. Pozwalało to również nadać rozkazom 
rządowym bardziej precyzyjny cel, a także dostosować sposób ich załatwienia do 
realnych potrzeb oraz możliwości organizacyjnych w mieście Krakowie oraz jego 
okręgu.

Po konsolidacji wydziałów Senatu Rządzącego w 1822 r. pozycja Biura Policji 
Pośredniej wobec nowego Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, jak również 
zakres jego kompetencji, nie uległy żadnej zmianie314.

Senat Rządzący, jako organ kreujący strukturę administracji Wolnego Mia
sta Krakowa, dokonał również obsady personalnej wszystkich stanowisk urzęd
niczych w Biurze Policji Pośredniej. Na intendenta policji pośredniej powołany 
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został Antoni Kostecki315, któremu przyznano pensję w wysokości 3000 złp rocz
nie, czyli o 1000 złp mniej niż sugerowała to Komisja Organizacyjna. Powołano 
także trzech adiunktów: Wojciecha Księżarskiego, Wincentego Horosiewicza, 
Józefa Nonasta, którzy otrzymali pensje po 2000 złp rocznie. Obowiązki dzienni
karza powierzono Onufremu Zarembie z pensją 1200 złp. Kancelistą został Józef 
Stocki, również z pensją 1200 złp. Powołano też sześciu rewizorów z pensją po 
1500 złp. Byli to: Kasper Ośniatowski, Andrzej Długoszewski, Erazm Bieniecki, 
Karol Słoszewski, Wincenty Myszkowski, Jan Marciszewicz (jeszcze przed obję
ciem tej funkcji zrezygnował, a w jego miejsce powołano Wojciecha Borkowskie
go). Powołano także jednego rewizora żydowskiego, Izaaka Lembergera, z pensją 
1500 złp. Zamianowano również dwóch podrewizorów starozakonnych, Jakuba 
Pufelesa i Arona Goldberga, którzy otrzymali po 750 złp rocznej pensji316.

315 Antoni Kostecki był jedynym intendentem Biura Policji Pośredniej.
316 ANKr, WMK - V-9, k. 42-43.
3,7 Urządzenie wewnętrzne Senatu, § 7, Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 2104.
31B Rota przysięgi intendenta brzmiata: „Ja, Antoni, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu 

w Trójcy Św. Jedynemu, jako powołany na urząd intendenta policji Wolnego Miasta Krakowa, 
konstytucji krajowej i Senatowi Rządzącemu wiernym i posłuszym zostanę. Zwierzchnikom 
moim, jakim z natury służby podlegać mi przyjdzie, wszelką powolność w pełnieniu odbiera
nych poleceń okazywać przyrzekam. Szczególniej starać się będę, ażeby tak w zapobieganiu bez
prawiom, ściganiu zbrodni, jak w dawaniu poręki uciśnionym lub nieszczęśliwym, jak najwięk
szy pośpiech, zręczność i trafność użytymi byty tudzież ażeby żaden z podwładnych moich nie 
pozwoli! sobie pobłażania występkom ani też samowładnego i ostrego obejścia się z kimkolwiek 
o występek nieprzekonanym lub jakich bądź czynów przeciwnych dobru i porządkowi publicz
nemu. Co bym postrzegł lub powziął zagrażającego spokojności i bezpieczeństwu mieszkańców 
kraju albo zmierzającego do nadwerężenia zasad moralności i społecznego porządku, o tym jak 
najśpieszniej rząd krajowy uwiadomić nie omieszkam. W każdym zaś czynie jak największą bez
stronność zachowam, nie uwodząc się żadnym względem przyjaźni, nienawiści, pokrewieństwa 
lub korzyści prywatnych bezpośrednio czy pośrednio mogących mi być ofiarowanymi. Tak mi, 
Panie Boże, dopomóż i niewinna Męka Jego" Dokument podpisany został własnoręcznie przez 
Antoniego Kosteckiego, ANKr, WMK - V - 9, k. 107.

319 Rota przysięgi przygotowana wspólnie dla 3 adiunktów brzmiała: „Ja, Wojciech, Wincenty, Jó
zef, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy św. Jedynemu, jako powołany na urząd 
adiunkta policji Wolnego Miasta Krakowa, konstytucji krajowej i Senatowi Rządzącemu wier
nym i posłusznym zostanę. Zwierzchnikom moim, jakim z natury służby podlegać mi przyjdzie, 
wszelką powolność w pełnieniu odbieranych poleceń przyrzekam, szczególniej zaś w badaniu 
osób o występki podejrzanych wszelką łagodność i bezstronność zachowam, nie uwodząc się

Objęcie obowiązków służbowych w Biurze Policji Pośredniej wiązało się 
z koniecznością wcześniejszego wykonania przysięgi przed Senatem Rządzą
cym in pleno według przepisanej roty317. Obowiązek ten spoczywał na każdym 
funkcjonariuszu Biura włącznie z intendentem.

Rota przysięgi z oczywistych względów była w szczegółach odmienna dla 
każdego rodzaju urzędników policyjnych. Miała jednak wspólne elementy, 
wyrażające się w obowiązku nowo mianowanych urzędników do zachowywa
nia wierności i posłuszeństwa dla konstytucji, jak również Senatu Rządzące
go. Zachowane w aktach roty przysięgi intendenta318, adiunktów319, rewizorów 
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policji320 i dziennikarza321 pozwalają również wskazać na pewne cnoty urzędni
cze, które powinni przejawiać urzędnicy policyjni. Oczekiwano od nich gorli
wości w służbie, punktualności, poufności, a także posłuszeństwa wobec prze
łożonych. Warto podkreślić, że w rocie przysięgi wyraźnie też wskazano, że ww. 
urzędnicy zobowiązują się do wierności wobec konstytucji Wolnego Miasta 
Krakowa. Jest to szczegół o tyle istotny, że w późniejszym okresie urzędnicy po
licyjni, składając przysięgę, zobowiązywali się wyłącznie do wierności Senatowi 
Rządzącemu.

żadnym względem przyjaźni, nienawiści, pokrewieństwa lub korzyści prywatnych bezpośred
nio czy pośrednio mogących mi być ofiarowanymi. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna 
Męka Jego. Tak przysięgam”. Rota przysięgi została własnoręcznie podpisana przez adiunktów 
Wojciecha Księżarskiego, Wincentego Horosiewicza, Józefa Nonasta, ibidem, k. 111.

3211 Rota przysięgi przygotowana łącznie dla rewizorów brzmiała: „Ja, Wincenty, Erazm, Andrzej, 
Wojciech, Karol, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy św. Jedynemu, jako po
wołany na urząd rewizora policji pośredniej Wolnego Miasta Krakowa, konstytucji krajowej 
i Senatowi Rządzącemu wiernym i posłusznym zostanę. Zwierzchnikom moim, jakim z natu
ry służby podlegać mi przyjdzie, wszelką powolność w pełnieniu odebranych poleceń w pełni 
przyrzekam. W przestrzeganiu porządku publicznego, bezpieczeństwa osób i majątków, spra
wiedliwości wszelkiego rodzaju handlu, śledzeniu zbrodni i przestępstw jak największej dokła
dać będę usilności. Gdziekolwiek spostrzegę co przeciwnego prawu lub rządowym przepisom 
i sprawiedliwości albo gdyby to jakim bądź sposobem do wiadomości mojej doszło, natychmiast 
o tym komu będzie należało doniosę. W każdym zaś powierzonym mi czynie postępować będę 
z jak największą punktualnością, sekretem i bezstronnością, nie uwodząc się żadnym wzglę
dem przyjaźni, nienawiści, pokrewieństwa lub korzyści prywatnych bezpośrednio lub pośred
nio mogących mi być ofiarowanymi. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna Męka Jego. Tak 
przysięgam". Dokument podpisany został własnoręcznie przez 5 rewizorów: Wincentego Mysz
kowskiego, Erazma Bienieckiego, Andrzeja Długoszewskiego, Wojciecha Borkowskiego, Karola 
Słoszewskiego, ibidem, k. 115.

321 Rota przysięgi dla dziennikarza brzmiała: „Ja, Onufry, przysięgam Panu Bogu Wszechmogą
cemu w Trójcy Św. Jedynemu, jako powołany na urząd dziennikarza przy policji pośredniej 
Wolnego Miasta Krakowa, konstytucji krajowej i Senatowi Rządzącemu wiernym i posłusznym 
zostanę. Zwierzchnikom moim, jakim z natury służby podlegać mi przyjdzie, wszelką powol
ność w pełnieniu odbieranych poleceń okazywać będę. Obowiązki do urzędu tego przywią
zane, które późniejszymi instrukcjami zostaną mi wskazane, gorliwie i punktualnie wypełniać 
przyrzekam, w powierzonych mi ważniejszych okolicznościach ścisły sekret zachowam i tak się 
sprawować zechcę, jak przystoi na gorliwego i pilnego urzędnika. Tak mi, Panie Boże, dopomóż 
i niewinna Męka Jego". Dokument podpisany został własnoręcznie przez Onufrego Zarembę, 
ibidem, k. 113.

322 Zob. na przykład ANKr, WMK - V - 10, k. 1419-1429.

Po złożeniu przysięgi urzędnik otrzymywał świadectwo zaprzysiężenia, któ
re należało okazać intendentowi policji pośredniej. Dopiero wtedy intendent 
mógł wprowadzić zaprzysiężonego urzędnika w obowiązki służbowe. Od tego 
momentu uprawniony był również do pobierania pensji określonej „etatem”322.

W 1819 r. w skład Biura Policji Pośredniej wchodzili: intendent policji - Antoni 
Kostecki, adiunkci - Wojciech Księżarski, Wincenty Horosiewicz, Józef Nonast, 
dziennikarz - Onufry Zaremba, kanceliści - Józef Stocki, Jan Bogacki, rewizorzy 
policji - Ignacy Jakiewicz, Andrzej (Jędrzej) Długoszewski, Kasper Ośniatowski, 
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Erazm Bieniecki, Karol Staszewski, starozakonny Izaak (Icyk) Lemberger. Współ
pracownikiem Biura był także komisarz targowy - Sebastian Gołembiowski oraz 
jego adiunkt - Józef Borucki323.

323 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1819, s. 22-23.
321 M. Kallas, M. Krzymkowski, op. cit., s. 175-176.
32:3 Na przykład Sąd Apelacyjny w 1821 r. domagał się wydania instrukcji dla Urzędu Policji Pośred

niej z powodu aresztowań bez orzeczenia sądowego, jak również żalił się na ten Urząd, że lek
ceważy polecenia sądowe, ANKr, WMK - IV - 8, k. 668, nr obr. 2281. W szorstkiej odpowiedzi 
Senat oznajmił, że nie można czekać na wezwanie sądu, gdy aresztowanie jest konieczne dla za
chowania porządku publicznego, oraz zauważył, że w myśl art. 18 konstytucji sędzia powinien 
zawiadomić Senat o aresztowaniu, nie zaś przeciwnie, ibidem, k. 705, nr obr. 2412.

326 Wśród licznych wydarzeń z tym związanych można wymienić: rozprawienie się z opozycyjnie 
i rewolucyjnie nastawioną młodzieżą studencką w 1820 r. i pierwsze ograniczenie autonomii 
Uniwersytetu Krakowskiego w 1821 r. W poszukiwaniu rewolucyjnych spisków wśród młodzie
ży rezydenci nakazali wprowadzenie ścisłego nadzoru policyjnego nad młodzieżą i profesora
mi, żądali aresztowań, procesów, kar, wydalania z terytorium Rzeczypospolitej Krakowskiej. 
W 1823 r. nadesłany został z Warszawy nowy statut uniwersytetu, którego - jak wskazał Boh
dan Winiarski - jeden z pamiętnikarzy nie wahał się nazwać „splugawieniem starodawnej pol
skiej wszechnicy” B. Winiarski, op. cit., s. 198; L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 13-19;
L. Królikowski (właśc. H. Meciszewski), op. cit., s. 48-49; A. Tessarczyk, Rzeczpospolita 
Krakowska wolna, niepodległa i ściśle neutralna, pod opieką trzech wielkich mocarstw: Austryi, 
Prus i Rosyi, a za rękojmią Kongresu Wiedeńskiego (1815-1846), cz. 3, Kraków 1869, s. 158;
M. Krzy wosąd-Kępieński, Stanisław hr. Wodzicki, prezes Senatu b. Rzeczypospolitej Kra
kowskiej (przyczynek do dziejów Krakowa 1815-1830), „Biblioteka Warszawska” 1883, t. 4 (172), 

2.2. Utworzenie Dyrekcji Policji (1827)
Polityka mocarstw opiekuńczych, absolutyzujących znaczenie kwestii porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na obszarze Wolnego Miasta Krakowa, spowodo
wała, że Biuro Policji Pośredniej w dotychczasowych ramach zarówno organiza
cyjnych, jak i kompetencyjnych nie było w stanie w pełni zagwarantować realiza
cji interesów tych państw. Wiązało się to m.in. z bezwzględnym egzekwowaniem 
przez te państwa przestrzegania art. 6 traktatu dodatkowego, zobowiązującego 
władze Wolnego Miasta do tego, że

w mieście i okręgu krakowskim nie znajdą schronienia i opieki zbiegowie, dezerte
rzy ani osoby przez prawo poszukiwane, należące do krajów któregoś z mocarstw 
kontraktujących i że na żądanie wydania takowych osób, które może być uczynio
ne przez właściwe władze, będą one niezwłocznie zatrzymane i pod mocną eskortą 
wydane będą straży wyznaczonej do ich odebrania na granicy324.

Ponadto w latach dwudziestych nastroje społeczno-polityczne wśród miesz
kańców Rzeczypospolitej Krakowskiej radykalizowały się z każdym rokiem coraz 
bardziej. Towarzyszyły temu również narastające tendencje do uniezależniania 
się władz Wolnego Miasta Krakowa325, a także rozwijające się konspiracyjne ruchy 
rewolucyjne i niepodległościowe326. Okoliczności te inspirowały i determinowały 
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prezesa Senatu, S. Wodzickiego, i polityków z nim związanych (współdziałają
cych z przedstawicielami mocarstw opiekuńczych) do przeciwdziałania liberali
zacji tych tendencji327. Miało temu służyć stopniowe wzmacnianie reżimu policyj
nego panującego w Wolnym Mieście Krakowie, jak również towarzyszące temu 
ograniczanie konstytucyjnych swobód obywatelskich. Głównym instrumentem 
w osiągnięciu tego celu miały być zreorganizowane służby policyjne. Zabiegano 
również o podporządowanie Senatowi sądownictwa328.

s. 210-212; J. Louis, Sądownictwo Rzeczypospolitej..., s. 116-119; S. Wodzicki, op. cit., s. 84 i n. 
Kolejnym wydarzeniem była walka obozu prezesowskiego z miejskim. Zniesienie autonomii 
Uniwersytetu w 1826 r. i powołanie dla niego kuratora generalnego instytutów naukowych 
w osobie generała J. Załuskiego, L.Ręgorowicz, Szkolnictwo W. M. Krakowa w dobie kuratorji 
Józefa hr. Załuskiego, Warszawa 1930, s. 27-30, Prace Monograficzne z Dziejów Wychowania 
i Szkolnictwa w Polsce. Seria 1, nr 7; W. Bobkowska, Korespondencja Metternicha w sprawie 
Uniwersytetu Krakowskiego 1820-1829, Kraków 1835, s. XXV i n., Archiwum Komisji do Dziejów 
Oświaty i Szkolnictwa w Polsce, nr 3; J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 28-29; 
S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 179-182; M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od reformy kołłątajowskiej do końca XIX stulecia, Kraków 
1964, s. 162 i n., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 79. Prace Prawnicze, z. 13; Dzie
je Uniwersytetu..., s. 155-163.

327 Efektem realizacji takiej polityki przez obóz prezesowski był wybór w 1827 r. na prezesa Senatu 
J. Nikorowicza. Spowodowało to otwarty konflikt między S. Wodzickim a obozem miejskim, 
w który zaangażowali się także rezydenci. W rezultacie odmówili oni uznania wyboru J. Niko
rowicza i postanowili o dalszym sprawowaniu urzędu przez S. Wodzickiego. W 1828 r. nastąpiła 
tzw. akcja epuracyjna, gdy mocarstwa opiekuńcze usunęły z władz Wolnego Miasta Krakowa 
ludzi powiązanych z obozem miejskim, pozostawiając tym samym wolną rękę w rządzeniu bez 
opozycji S. Wodzickiemu, S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 224-237; W. Pęksa, 
„Senat Wolnego...", s. 34.

328 Najsłynniejszym dowodem samowoli Senatu Rządzącego, lekceważącego zasady niezawisło
ści sądów, było samodzielne wymierzenie kary Janowi Wazzanowi, czeladnikowi cukiernicze
mu, pochodzącemu ze Szwajcarii. Szczęsny Wachholz opisał tę historię w następujący sposób: 
„Uważał się za obywatela równego innym, ale klasa panująca miała inne mniemanie. W czasie 
zabawy karnawałowej w sali oberży Knotz w Krakowie doszło do zatargu między Wazzanem, 
pełniącym jako czeladnik cukierni Wielanda obowiązki bufetowego, a generałem Pawłem Gra
bowskim, krewnym Wodzickiego. Na opryskliwe słowa Grabowskiego Wazzan odpowiedział 
w podobny sposób, sprzeczka słowna zamieniła się w rękoczyny i to wzajemne. Ostatecznie 
policja aresztowała Wazzana. Grabowski zażądał ukarania swego przeciwnika. Uczyniono i to 
w tempie wręcz błyskawicznym. Senat nie przesłał sprawy do sądu, ale zaraz następnego dnia 
po zajściu na posiedzeniu nadzwyczajnym w dniu 10 II 1822 r. ustanowił się sam sądem nie
znanym konstytucji. Skazał Wazzana na 15 plag, które wymierzono mu 11 lutego publicznie 
w czasie zmiany warty na Rynku, i ponadto polecił odstawić go schubpassem do granicy jako 
cudzoziemca. Kilka dni później Senat uchwalił na wniosek Wodzickiego także pochwałę dla 
intendenta policji Kosteckiego i jego urzędników, obecnych służbowo na balu, za ich sprawność 
w czasie zajścia i polecił na przyszłość dawać baczenie, aby ludzie do posług wybrani nie zapo
minali «o obowiązkach ze stanu ich wynikających». Jednakże do odstawienia Wazzana pieszo 
pod konwojem do granicy nie doszło. W jego obronie wystąpiły klasy nieposiadające Krakowa, 
wmieszali się także zamożniejsi mieszczanie - chlebodawca Wazzana - Wieland oraz Jaschke 
i Stehlik, którzy wystąpili z protestem w petycji adresowanej do prezesa Sądu Apelacyjnego, 
Nikorowicza. Z treści petycji wynikało, że Wazzana ukarano bezprawnie i równie bezprawnie 
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W 1822 r. prezes Senatu, S. Wodzicki, w poufnym piśmie do ministra Karla 
Roberta Nesselrodego329 zwrócił uwagę m.in. na potrzebę zmodyfikowania dzia
łalności służb policyjnych w ten sposób, aby policja miała większą swobodę „czu
wania” nad osobami podejrzanymi i dochodzeniem przestępstw330. A zatem pre
zes Senatu uważał za konieczne zwiększenie prewencyjnej kontroli o charakterze 
policyjnym w stosunku do osób przebywających na terytorium Wolnego Miasta 
Krakowa.

skazano na wygnanie z Wolnego Miasta. W zakończeniu podpisani zagrozili odwołaniem się 
do rezydentów. Tę petycję przesłał Nikorowicz Senatowi, który ją jako ubliżającą jego powadze 
kazał przechować w aktach poufnych bez wciągania do dziennika podawczego. Także Nikoro
wicz poczyni, starania, aby Wazzanowi dozwolono wyjechać z Krakowa w sposób zwyczajny za 
paszportem. Senat zreflektował się. Odstąpił od poprzedniej decyzji pod warunkiem, że Waz- 
zan opuści miasto do 21 lutego” S. Wach hol z, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 203-207. Zobacz 
także: J. Louis, Sądownictwo Rzeczypospolitej..., s. 114-115; H. Meciszewski, Historya uka
rania Jana Ważona, czeladnika cukierniczego w Krakowie, [w:] idem, Rzecz do historyi majątku 
Uniwersytetu Krakowskiego, tudzież prawa młodzieży polskiej uczęszczania do niego na nauki, 
Kraków 1850, s. 70-73; S.Salmonowicz,J. Szwaj a, S.Waltoś, Pitaral krakowski, Warszawa 
1962, s. 169-178; S. S chniir-Pepło wski, op. cit., s. 278-281. L. Pauli wskazał, że zarówno 
wymierzenie kary przez Senat, jak również wykonanie jej publicznie na Rynku, było sprzeczne 
z prawem. Czyn Wazzana należało zakwalifikować jako ciężkie przestępstwo policyjne z § 241, 
cz. 2 k.k. Stąd też właściwym do jego osądzenia był wójt właściwej gminy miejskiej, z możliwo
ścią rekursu do Sądu Apelacyjnego. Pociągnięcie do odpowiedzialności uzależnione było od 
żądania pokrzywdzonego, a karą był areszt prosty lub ścisły od 3 dni do 1 miesiąca. W stosunku 
do Jana Wazzana, jako czeladnika rzemieślniczego, kara ta mogła być zaostrzona chłostą do 
25 kijów (§ 15 i 16, cz. 2 k.k.). Istniała więc możliwość wymierzenia w normalnym trybie kary 
surowszej w porównaniu do kary wymierzonej bezprawnie przez Senat, L. Pauli, Austriacki 
kodeks..., cz. 1, s. 77.

329 Karl Robert Nesselrode (1780-1862) - kanclerz rosyjski, w latach 1816-1856 kierownik rosyj
skiej polityki zagranicznej,). Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 319.

330 Na treść takiego pisma wskazuje nota ministra Nesselrodego do rezydenta Stanisława Zarzec
kiego z dnia 14 XII 1822 r. Nesselrode zaznaczył, że stanowisko S. Wodzickiego dotyczące po
trzeby reformy policji i sądownictwa zyskało uznanie cara. Podkreślił, że „musi im przyklasnąć 
każdy, kto wie, że anarchia i rewolucja są straszne i trudne do opanowania”. Dlatego też zamie
rzano zaangażować wszystkich rezydentów mocarstw opiekuńczych, aby wspólnie z Senatem 
oficjalnie opracowali projekt zmian ustrojowych Wolnego Miasta Krakowa. Jednak dopiero 
w styczniu 1824 r. rezydenci zawiadomili Senat, że państwa opiekuńcze zgodziły się na dokona
nie w ustroju Rzeczypospolitej Krakowskiej zmian, uzasadnionych nabytym doświadczeniem. 
Zalecili m.in. naprawę funkcjonowania policji, S. Wach ho lz, Rzeczpospolita, s. 248; J. Bienia
rzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 69.

W 1825 r. w Senacie Rządzącym zaczęły podnosić się głosy krytykujące wadli
we funkcjonowanie policji, a zwłaszcza Urzędu Policji Pośredniej. W szczególno
ści Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji zgłosił trzy zastrzeżenia dotyczące jego 
działalności. Po pierwsze, wskazano, że służba Urzędu Policji Pośredniej nie jest 
wykonywana tak „czynnie i sprężysto, jak tego potrzeba ciągłego czuwania nad 
porządkiem i bezpieczeństwem publicznym wymaga”. Po drugie, nadmierne zbiu
rokratyzowanie pracy tego urzędu spowodowało powstanie bardzo dużych zale
głości. Po trzecie, za najpoważniejszą wadę tego urzędu uznano niekompetentną 
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kadrę urzędniczą. Dlatego też w marcu 1825 r. wybrano specjalną komisję (w skła
dzie: senator Mikołaj Hoszowski, referendarz Senatu Wincenty Darowski oraz in
tendent policji pośredniej Antoni Kostecki), która miała ustalić przyczyny złego 
funkcjonowania policji331. Komisja miała zbadać,

331 ANKr, WMK - IV - 12, k. 132, nr obr. 490.
332 Ibidem.
333 ANKr, WMK - IV - 14, k. 330, nr obr. 1497.
334 Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S. Statut Dyrekcji Policji z 13 VII 1827 r. opublikował P. Majer, 

Ustawy polskiej policji (1791-1990). Źródła z komentarzem, Szczytno 2007, s. 89-98, Materiały 
Dydaktyczne.

335 ANKr, WMK - IV - 14, k. 404, nr obr. 1740.

którzy z będących przy Urzędzie Policji urzędników, oficjalistów lub rewizorów, 
z powodu niezdatności, niepilności, braku zdrowia lub innych wad, poruczonych 
im obowiązków nie pełnią lub one lada jako odbywają; tudzież co jest przyczyną 
tak wielkich zaległości, o jakich Wydział wspomina.

Senat polecił też rozważyć komisji, czy w celu zatamowania spraw napływa
jących do policji nie udałoby się znaleźć jakichś prostszych środków do ich zała
twienia lub przekazania tych spraw sądom332.

Komisja złożyła sprawozdanie ze swojej działalności dopiero w czerwcu 1827 r. 
Po wysłuchaniu raportu Senat powołał nową komisję, składającą się z senatora 
Wojciecha Kucieńskiego oraz sekretarza generalnego Senatu do przygotowania 
projektu poprawienia organizacji Urzędu Policyjnego i przedstawienia go na po
siedzenie Senatu w dniu 1 lipca 1827 r.333

Komisja wywiązała się ze swojego zadania, ale „projekt nowego urządzenia 
policji pod imieniem Dyrekcji Policji" przedłożyła dopiero w dniu 13 lipca 1827 r. 
Senat Rządzący z zadowoleniem przyjął efekt pracy komisji w postaci ww. pro
jektu i na tym samym posiedzeniu zatwierdził go, nie wnosząc do niego żadnych 
uwag. Senat polecił także ogłosić go drukiem334 oraz przesłać do wiadomości Wy
działu Spraw Wewnętrznych i Policji „z wezwaniem, ażeby z dniem pierwszym 
sierpnia roku bieżącego nowy porządek rzeczy zaprowadzonym został” Senat 
zobowiązał również ww. wydział do przygotowania etatu płac dla wszystkich 
urzędników i oficjalistów Dyrekcji Policji oraz listy kandydatów na te stanowiska. 
Dokumenty te miały zostać przedstawione na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1827 r. 
Wydział miał również przeanalizować, czy dotychczasowa siedziba Urzędu Poli
cji Pośredniej będzie odpowiednia dla Dyrekcji Policji, a także w porozumieniu 
z Komitetem Ekonomicznym wskazać Senatowi środki niezbędne do przygoto
wania siedziby Dyrekcji, w której będzie mogła urzędować „w sposób przyzwoity 
i równie godności, jak i potrzebom onej odpowiadający”335.

Oficjalne powody powołania Dyrekcji Policji, zbieżne z tymi, które przedsta
wiano na ww. posiedzeniach Senatu, wskazane zostały w preambule rozporzą
dzenia z dnia 13 lipca 1827 r. regulującego ustrój Dyrekcji Policji, jak również 
w raporcie Senatu z 1827 r. pod nazwą Zdanie sprawy o stanie i położeniu kraju 
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Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu dla 
Zgromadzenia Reprezentantów 1827 r.336

336 Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S. Zdanie sprawy o stanie i położeniu kraju Wolnego, Niepod
ległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu dla Zgromadzenia Reprezentantów 
1827 r., ibidem, s. 29-30, nr 5415 (dalej jako Zdanie sprawy...).

337 Cyt. za: W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 65.
338 W 1815 r. ludność Wolnego Miasta Krakowa wynosiła 87 986 osób. W 1835 r. liczba mieszkań

ców uległa podwyższeniu do 123 000, a w 1843 r. wynosiła już 145 787 osób, w tym w Krakowie 
zamieszkiwało 42 990 osób. W samym 1826/1827 r. przybyło 1578 osób. W tym właśnie roku 
liczba ludności wzrosła do 126 373, w tym w stolicy 32 777 oraz w okręgu 93 596 osób (w Krako
wie: chrześcijan - 22 656, żydów - 10 124; w okręgu: chrześcijan - 91 013, żydów - 2583, Zda
nie sprawy..., Dz. Praw RI< 1827, s. 30, nr 5415; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, 
s. 8. Wzrost liczby ludności wynikał między innymi z powodu napływu emigrantów z Króle
stwa Polskiego i Galicji, którzy decydowali się na to z powodu niskich kosztów utrzymania 
w Wolnym Mieście Krakowie. Nieco inne dane podaję W. Witkowski, Historia administra
cji..., s. 259; A. Misiuk, Administracja spraw..., s. 87. K. Bąkowski, Kronika Krakowska..., 
cz. 2, s. 5, podaję, że wg spisu z 1842 r. było 142 008 osób. Na wzrost ludności Krakowa przez 
emigrację zarobkową wskazują też M. Żychowski, op. cit., s. 38; M. Karpińska, Złodzieje, 
agenci, policyjni strażnicy... Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815-1830, Warszawa 1999, 
s. 24. J. Wawel-Louis podaję, że kiedy wybuchła rewolucja w 1846 r., Rzeczpospolita Krakow
ska liczyła 146 665 mieszkańców. W mieście Krakowie przebywało tylko 30 651 chrześcijan 
i 13 272 żydów. Na Uniwersytecie było 151, w gimnazjum 181, w szkole technicznej, przemy
słowej i handlowej 215 uczniów, w handlu 79 subiektów i 108 praktykantów, ]. Wawel-Louis, 
Kronika rewolucyi krakowskiej w roku 1846, Kraków 1898, s. 10.

Senat Rządzący w dokumentach tych podkreślił, że dziesięcioletnie funk
cjonowanie policji pośredniej wykazało pewne mankamenty i braki w jej or
ganizacji w stosunku do potrzeb i oczekiwań władz Wolnego Miasta Krakowa, 
jak również dworów opiekuńczych. W preambule ww. rozporządzenia ponadto 
wskazano,że

w położeniu niniejszego kraju Wolnego Miasta Krakowa i w stosunkach z ościen
nymi [...] rządami najwięcej na tym zależy, ażeby przez dokładnie zorganizowaną 
policję i jej sprężyste działania prawa i swobody każdego mieszkańca zabezpieczo
nymi, a spokojność publiczna jak najdzielniej utrzymywana była337.

Z powyższego stanowiska Senatu jednoznacznie wynika, że dotychczasowe 
regulacje prawne dotyczące organizacji i działalności służb policyjnych okazały 
się niewystarczające dla zapewnienia właściwego poziomu porządku i bezpie
czeństwa publicznego na terenie Wolnego Miasta Krakowa. Z kolei w ww. rapor
cie złożonym Zgromadzeniu Reprezentantów Senat zauważył również, że stale 
wzrastająca liczba mieszkańców „tak miasta, jak też i okręgu” uzasadniała zmiany 
w zakresie funkcjonowania służb policyjnych338. Dlatego też Senat, kierując się 
pragnieniem zabezpieczenia swobód obywatelskich, jak również utrzymania spo
koju i porządku publicznego, podjął decyzję o reorganizacji tych służb. W związ
ku z tym - jak wyjaśniano - Senat w miejsce dotychczasowego Urzędu Policji Po
średniej powołał Dyrekcję Policji w Mieście Krakowie i jego Okręgu. W raporcie 
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tym podkreślono, że zorganizowano tę instytucję w taki sposób, jak również przy
dzielono jej taką liczbę urzędników, aby nadać „jej nie tylko wyższą i rozciąglejszą 
powagę, ale też tyle potrzebną szybkość i sprężystość jej działań”339.

•lw Zdanie sprawy..., Dz. Praw RK 1827, s. 29-38, nr 5415.
:łl<’ Rodowód Dyrekcji Policji jako instytucji administracji państwowej zajmującej się ochroną po

rządku i bezpieczeństwa publicznego sięga czasów XVIII-wiecznej monarchii Habsburgów. 
W1784 r. cesarz Józef II nakazał utworzyć na wzór pierwszej wiedeńskiej Dyrekcji Policji podob
ne instytucje w stolicach wszystkich krajów koronnych. W 1793 r. Dyrekcje (Polizeidirectionen) 
zostały podporządkowane utworzonemu wówczas Ministerstwu Policji (Polizeiministerium), 
przekształconemu w 1801 r. w Nadworną Izbę Policyjną i Cenzuralną (Oberste Polizei- und 
Censurhofstelle), a następnie - w Najwyższą Władzę Policyjną (Oberste Polizeibehörde), O. B a 1 - 
zer, Historya ustroju Austryi w zarysie, Lwów 1899, s. 407, 422. Po raz pierwszy na ziemiach 
polskich Dyrekcja Policji została utworzona w 1785 r. we Lwowie, w związku z wprowadzeniem 
na terenie Galicji austriackich rozwiązań policyjnych. Do jej zadań należało zapewnienie bez
pieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców Lwowa, cenzura widowisk teatralnych i prasy, a także 
orzecznictwo w sprawach wykroczeń. Dwa lata później, tj. w 1777 r., powołano organ wykonaw
czy Dyrekcji w postaci wojskowej straży policyjnej, złożonej z jednego oficera, 5 kaprali i 62 sze
regowych funkcjonariuszy. Dla realizacji zadań z zakresu ochrony porządku i bezpieczeństwa 
publicznego miasto Lwów zostało podzielone na 5 dzielnic. W każdej z nich ustanowieni zostali 
sędziowie ziemscy zwani landwójtami. Odpowiadali oni za stan porządku w dzielnicy, nadzoro
wali szynki i gospody, organizowali służbę patrolową, a schwytanych przestępców przekazywali 
Dyrekcji Policji. Zadania te w dzielnicy wykonywało po 15 komisarzy ziemskich oraz kontrole
rów dzielnicowych. Nie byli oni zawodowymi urzędnikami policyjnymi. Ponadto landwójt miał 
do dyspozycji kilku stróżów nocnych i ziemskich. Specjalną rolę odgrywał nadzorca dzielni
cowy, który nie wchodził w skład urzędu landwójta, lecz był pracownikiem Dyrekcji Policji. 
W pewnym stopniu dublował on działania dzielnicowego urzędu policyjnego, gdyż spełniał 
funkcje kontrolne wobec tych organów wykonawczych Dyrekcji. Zdaniem A. Misiuka stworzo
ny ustrój władz policyjnych we Lwowie był bardzo rozbudowany, zhierarchizowany, co mogło 
grozić powstaniem trudności w skutecznej walce z przestępczością na terenie miasta. W 1848 r. 
władze powstańcze zlikwidowały Dyrekcję Policji, A. Kurka, Dzieje i tajemnice lwowskiej policji 
z czasów zaboru austrjackiego 1772-1918, Lwów 1930, s. 16-18; A. Misiuk, Historia Policji..., 
Szczytno 1997, s. 54-55; A. Abramski, J. Konieczny, op. cit., s. 138; W. Strzelecki, Bez
pieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej armji, Warszawa 1934, 
s. 117; S. Grodziski, Historia ustroju..., s. 173-183.

311 Adam Kamiński wskazuje, że dopiero w 1802 r. utworzona została Cesarsko-Królewska Dyrek
cja Policji w Krakowie. Mieściła się początkowo przy ul. Szpitalnej, pod numerem ówczesnym 
574, później przeniesiono ją na ul. Grodzką, pod numer 120. Na czele stał dyrektor policji, który 
miał do pomocy 2 komisarzy, 1 protokolistę, 2 kancelistów, 1 woźnego, 5 rewizorów dzielnico
wych, 2 rewizorów żydowskich oraz wojskową straż policyjną, złożoną z porucznika, 2 sierżan
tów, 10 kaprali i 96 szeregowców. Jak na ówczesny niewielki Kraków była to placówka dość duża 
i silna, A. Kamiński, „Ustrój Dyrekcji Policji i Starostwa Grodzkiego w Krakowie 1848-1939" 
[mps], ANKr, Oddział na Wawelu, s. 3.

Dyrekcja Policji w Krakowie nie była instytucją całkowicie obcą i nieznaną na 
tych terenach340. Po ich zajęciu podczas zaborów Austriacy utworzyli Dyrekcję 
Policji w Krakowie w 1796 r. (Westgalizische Polizeidirection in Krakau)341. Zo
stała ona zreorganizowana w 1809 r., po włączeniu terenów Galicji Zachodniej 
do Księstwa Warszawskiego, i od końca 1810 r. zwano ją Urzędem Policji miasta 
Krakowa. Ponownie Dyrekcja Policji pojawiła się w Krakowie w 1827 r.
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Statut Dyrekcji Policji z 13 lipca 1827 r., bo tak nazywano ww. rozporządze
nie, był zwięzłym aktem prawnym liczącym zaledwie 33 artykuły, podzielonym 
na sześć rozdziałów. Były to właściwie zasady organizacji Dyrekcji Policji. Roz
dział I poświęcony został określeniu pozycji ustrojowej Dyrekcji Policji oraz jej 
przełożonego, dyrektora policji (art. 1-8). Rozdział II regulował skład Dyrekcji 
Policji (art. 9). Rozdział III określał podział Dyrekcji Policji na dwa oddziały: Są
downiczy i Dozorczo-Administracyjny. Wskazywał też ich zadania i kompetencje. 
Zamieszczono w nim także przepisy dotyczące rewizorów policji (art. 10-24). Ko
lejny, rozdział IV, regulował działalność straży policyjnej (art. 25-28). Rozdział V 
określał skład służby wewnętrznej Dyrekcji Policji, jej zadania oraz kompetencje 
poszczególnych urzędników biurowych (art. 29). W ostatnim rozdziale zamiesz
czono „rozporządzenia ogólne” dotyczące sposobów wykonywania obowiązków 
przez urzędników policyjnych (art. 30-33)342. Warto zauważyć, że w statucie tym 
nie zamieszczono przepisu, który stanowiłby zapowiedź „rozwinięcia" tej regula
cji prawnej w późniejszym terminie.

342 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
343 ANKr, WMK - IV - 14, k. 415, 441, nr obr. 1787,1903; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 

1976, s. 65; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 301.
344 ANKr, WMK - IV - 14, k. 441, nr obr. 1903.
345 ANKr, WMK - V - 7, k. 365.

Dyrekcja Policji na podstawie przepisów ustrojowych zawartych w statucie 
z 13 lipca 1827 r. funkcjonawała przez kilka następnych lat. Przejęła ona dotych
czasowe zadania Biura Policji Pośredniej, ale także systematycznie otrzymywała 
kolejne zadania z zakresu szeroko rozumianego spokoju, porządku i bezpieczeń
stwa publicznego.

Zgodnie z decyzją rządu Dyrekcja Policji miała rozpocząć swoją działalność 
1 sierpnia 1827 r. Wcześniej jednak Senat Rządzący na posiedzeniach w dniach 
20 lipca oraz 30 lipca 1827 r. dokonał wyboru urzędników wchodzących w skład 
Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa343.

Wraz z rozpoczęciem działalności Dyrekcji Policji przeprowadzono inwenta
ryzację jej spraw (1-2 sierpnia). Przeprowadził ją delegowany senator - dyrektor 
policji, Feliks Grodzicki. W dniu 3 sierpnia 1827 r. na posiedzeniu Senatu złożył 
„raport z zaprowadzenia urzędu Dyrekcji Policji”344. W swoim raporcie wyjaśnił, 
że w aresztach policyjnych przebywało 51 osób, z tego część zostawała pod inkwi
zycją, część odbywała karę, a część osób w ogóle jeszcze nie została przesłuchana. 
Dlatego zarządził niezwłoczne przesłuchanie tych osób przez adiunkta Wincen
tego Tarnowskiego z pomocą przydzielonego mu komisarza Maksymiliana Barty
nowskiego345. Stosownie do wyników indagacji osoby te albo przekazano referen
tom w „wydziale sądownictwa policyjnego” albo po wymierzeniu i odebraniu od 
nich kar policyjnych wypuszczono. Ostatecznie w aresztach pozostały 32 osoby, 
w tym jedna nowo aresztowana.

W dalszej części raportu F. Grodzicki wskazał, że komisarz policji pod jego 
baczną kontrolą i u niego w biurze załatwiał pilne sprawy. Ustalił również stan 
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zaległości w „wydziale sądownictwa policyjnego” - każdy z adiunktów miał po 50 
zaległych spraw. Dyrektor policji wskazał również na przyczyny powstania tych 
zaległości. Jego zdaniem wynikało to m.in. z charakteru niektórych spraw, w któ
rych konieczne było przesłuchanie świadków. Zauważył również, że adiunkci sta
rali się dobrze przygotowywać sprawy, które zgodnie z właściwością przekazywa
no wójtom lub Trybunałowi. Taka staranność podyktowana była faktem częstego 
zwracania przez nich akt do uzupełnienia inkwizycji, gdyż wójtowie „nigdy nie 
przestają na sumarycznej indagacji, lecz wszystkie w ordynaryjnej inkwizycji chcą 
mieć uzupełnione i tylko na podstawie takich akt wyrokują”. Z tych właśnie po
wodów powstawały zaległości w „oddziale sądownictwa policyjnego" W związ
ku z tym, chcąc przyśpieszyć załatwienie zaległości, dyrektor policji wnioskował 
o wyznaczenie przez Senat na okres jednego miesiąca trzech wykwalifikowanych 
dietariuszy (osób nie pozostających na etacie, ale pobierających diety, wypłacane 
w okresach miesięcznych), którzy mogliby te sprawy pokończyć.

Grodzicki zaobserował także bardzo duże obciążenie pracą sekretarza Igna
cego Paprockiego, który w ciągu dwóch dni, zajmując się wyłącznie sprawami 
paszportowymi wydał, ich sto kilkadziesiąt. Ze względu na to, że wydawanie 
paszportów wymagało „rozwagi i zastanowienia” sekretarz nie miał czasu na zre
widowanie archiwum, jak również uporządkowanie biura. Dyrektor uznał też, że 
„sekretarz zawsze ma być zajęty paszportami, więc do kontroli księgi paszporto
wej dodał mu jednego aplikanta, Trzcińskiego”.

Z ustaleń F. Grodzickiego wynikało również, że archiwum policji było „w wiel
kiej zaległości, co do indeksu i repertorium”. Dlatego też wnioskował, aby Senat 
przydzielił zdolnego aplikanta jako pomocnika archiwisty Dyrekcji.

Po rozpatrzeniu ww. raportu, Senat Rządzący nie przychylił się do wniosków 
dyrektora policji w zakresie zatrudnienia dodatkowych pracowników, wskazując, 
że Dyrekcji Policji przydzielono wystarczającą liczbę urzędników. Nadto wska
zano, że ze względu na brak odpowiednich kandydatów archiwista nie otrzyma 
pomocnika, gdyż osoba niewykwalifikowana mogłaby wyrządzić więcej szkody 
niż pożytku. Dlatego też dalsza działalność Dyrekcji Policji miała być oparta na 
dotychczasowym składzie osobowym.

Objęcie urzędów w Dyrekcji Policji (podobnie jak w Biurze Policji Pośredniej) 
także wiązało się z koniecznością złożenia przysięgi346.

łl<’ W dniu 3 VIII 1827 r. na posiedzenie Senatu w celu złożenia przysięgi zgłosili się Józef Stoliński, 
I. Paprocki, Jacek Majewski, ANKr, WMK - IV - 14, k. 444, nr obr. 1916. W dniu 16 VIII 1827 r. 
w celu złożenia przysięgi na bezpłatnych aplikantów zgłosili się Pinkus (Piotr) Girtler i Józef 
Sokoliński, ibidem, k. 459, nr obr. 1993.

Dnia 16 października 1828 r. Senat Rządzący ustalił nowe godziny urzędo
wania urzędów administracyjnych Wolnego Miasta Krakowa. Chcąc oszczędzić 
wydatki na światło, postanowił, że „od dnia 1 listopada r. b. do końca marca roku 
następnego we wszystkich biurach administracyjnych, wyjąwszy urząd Dyrekcji 
Policji, Kasę Główną i Urząd Czopowego [...], czynności urzędowe tylko «od go
dziny ósmej z rana aż do wybicia godziny drugiej z południa» ciągle odbywać się 
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i biura rzeczone otwartymi bywać będą” Miały one być również ogłoszone w „Ga
zecie Krakowskiej”347.

347 Dz. Rządowy WMK 1828, nr 31, s. 121-122, nr 4479.
318 J. Bieniarzówna wskazała, że rezydenci, chcąc wykazać potrzebę okupacji Wolnego Miasta Kra

kowa, „zmyślili bajkę o spiskach, nadając jej cechy prawdy. Najpierw Konferencja ogłaszała, że 
Kraków złamał zasadę neutralności, pomagając powstaniu listopadowemu z 1831 r., i jakoby 
za udział jego w walce przeciw Rosji, rząd rosyjski odmówił wynagrodzenia szkód przez kor
pus Riidigera w Krakowie poczynionych” J. Bieniarzówna, Senat w Rzeczypospolitej..., s. 170. 
Zdaniem K. Bąkowskiego „Kraków nie tylko, iż udziału w powstaniu listopadowym nie brał, ale 
za wolą samego Rządu Narodowego przestrzegał ciągłego spokoju, burzliwych emisariuszów 
za granicę swego terytorium wyprawiał i utworzył jedynie komitet opieki rannych". Oczywiście 
z Krakowa udało się wiele młodzieży do Królestwa Polskiego celem udziału w powstaniu, ale 
rząd austriacki był neutralny i obojętnie patrzył jak młodzież z Galicji udawała się do Warszawy. 
Wobec tego brak działań ze strony Austrii traktowano jako swoiste przyzwolenie na udział Pola
ków z Galicji w tym powstaniu. Po zakończeniu powstania niedobitki polskiego wojska przeszły 
przez Kraków (a później przez Galicję i Prusy) bez żadnej reakcji ze strony władz krakowskich. 
Mimo to rząd rosyjski czuł się upoważniony do okupacji wojennej Krakowa, K. Bąkowski, 
Historya Krakowa..., s. 182-183; O. Beiersdorf, op. cit., s. 223-243; S. Stetkie wicz, Rzeczpo
spolita Krakowska w dobie powstania listopadowego, Kraków 1912, s. 126-156, Biblioteka Kra
kowska, nr 45; L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 45-46, cz. 2, s. 11; S. Wachholz, Rzecz
pospolita Krakowska..., s. 233-237; J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 45-53; 
H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001, s. 59; W. Knapowska, op. cit., s. 49, 51- 
-52, 75-79. Zob. także: J. Dutkiewicz, Austrja wobec powstania listopadowego, Kraków 1933, 
Prace Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, nr 10; B. Pawłowski, 
Przyczynki do polityki austryackiej w czasie powstania polskiego w r. 1831, „Kwartalnik Histo
ryczny" R. 23, 1909, s. 161-169.

349 Na wieść o wybuchu powstania rezydenci wezwali Senat, by na powrót przyjął do swego grona 
senatorów usuniętych w latach 1827-1828 oraz mianował z powrotem złożonych z urzędów 
sędziów i profesorów. Manifestacje uliczne na rzecz powstania spowodowały dymisję prezesa 
senatu S. Wodzickiego, po czym urząd ten w ciągu 3 lat pozostawał nieobsadzony. Dnia 27 IX 
1831 r. silny oddział rosyjski pod wodzą generała Riidigera zajął Kraków; okupacja trwała 3 mie
siące, a jej koszty spadły wyłącznie na Rzeczpospolitą Krakowską. Ostatecznemu wcieleniu Kra
kowa do Rosji sprzeciwiła się Austria, która odtąd robiła wszystko, aby ostatecznie doprowadzić 
do wcielenia Wolnego Miasta Krakowa w obręb monarchii Habsburgów, B. Winiarski, op. cit., 
198-199; E. Luniński, Zajęcie Rzeczypospolitej Krakowskiej w r. 1836, „Przegląd Polski" (Kra
ków) R. 43, 1909, t. 173, s. 310-311.

2.3. Reorganizacja służb policyjnych (1833-1846)
Upadek powstania listopadowego oraz faktyczny i domniemywany przez mo
carstwa opiekuńcze udział w tym powstaniu mieszkańców Krakowa348, spowo
dował podjęcie przez te państwa dalekosiężnych represyjnych decyzji politycz
nych wobec Wolnego Miasta Krakowa349. Dwie najważniejsze decyzje zapadły 
w Wiedniu. Pierwsza wiązała się z utworzeniem w Rzeczypospolitej Krakow
skiej tzw. Konferencji Rezydentów, a druga ze zmianą konstytucji Wolnego 
Miasta Krakowa z 1815 r. W marcu 1833 r. rozpoczęła także działalność po
wołana przez mocarstwa opiekuńcze nadwyczajna komisja pod nazwą Komisji
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Reorganizacyjnej350. Instrukcja dla komisarzy przewidywała nową „epurację 
Senatu", pod którą rozumiano usunięcie zeń wszystkich „elementów rewolu
cyjnych”, na pierwszym miejscu zaś senatorów niedawno przywróconych do 
urzędowania351.

ir’" W. Witkowski, Historia administracji..., s. 263; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., 
s. 37; J. Bieniar zó wna, J. M. Małecki, op. cit., s. 80; W. M. B artel, Ustrój i prawo..., Kraków 
1976, s. 44-46.

351 J. Bi e ni ar zó w na, Senat w Rzeczypospolitej..., s. 171.
352 Propozycję utworzenia Konferencji Rezydentów przedstawił kanclerz K. Metternich w dniu 

21 XI 1831 r. W okresie między 30 XI 1832 r. a 13 II 1833 r. przedyskutowano też kwestię zmia
ny konstytucji, której projekt ostatecznie zaaprobowano, J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, 
op. cit., s. 80.

3',ł Winiarski stwierdził: „W ten sposób, gdy konstytucja Królestwa Kongresowego już nie istniała, 
dostosowywano ostatnią w Europie środkowo-wschodniej konstytucję W. M. Krakowa do sys
temu absolutystyczno-policyjnego państw rozbiorowych” B. Winiarski, op. cit., s. 201.

3:’1 Na zjeżdzie w Miinchengratz w 1833 r. nastąpiło porozumienie między carem Mikołajem I a ce
sarzem austriackim Ferdynandem I dotyczące wzajemnej pomocy obu państw w sprawach zwią
zanych m.in. z utrzymaniem prawowitej władzy, spokoju i legalności porządku w Wolnym Mie
ście Krakowie. Monarchowie, powołując się na art. 9 traktatu dodatkowego z dnia 3 V 1815 r„ 
zapewniający ścisłą neutralność Wolnego Miasta Krakowa, stwierdzili, że „mają prawo czuwać, 
aby przez wzgląd na tę neutralność nie przedsiębrano tam nic takiego, co może zakłócać po
rządek rzeczy, zaledwie przywrócony w tym Wolnym Mieście pod egidą trzech mocarstw, albo 
zagrażałoby bezpieczeństwu i spokojowi w państwach sąsiednich”. W związku z tym uznali, że 
„wszelki akt publiczny lub tajny mający taki cel albo wszelkie uczestnictwo w akcie tego rodza
ju musi być uważane za pogwałcenie neutralności Krakowa; i jeżeli rząd Wolnego Miasta na 
przełożenia i skargi, które byłyby do niego skierowane, nie okazałby się skłonnym do stłumienia 
knowań, na jakie zwróconoby mu uwagę, albo nie miałby środków do ścigania sprawców, wy
sokie strony kontraktujące rezerwują sobie prawo natychmiastowego przystąpienia do okupacji 
wojskowej Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu. To zajęcie dokona się, zależnie od okazji, 
albo przez wojska wszystkich trzech mocarstw, albo przez dostateczny oddział jednego z nich, 
ale zawsze w imieniu Trzech Dworów Opiekuńczych. Rezerwują one sobie w danym wypadku 
prawo porozumienia się w sprawie długości trwania takiej czasowej okupacji i przedsiębrania 
środków, aby zapobiec powrotowi stosunków, które ją spowodowały”. Przymierze z Miinchen- 
gratz podpisały także Prusy. A zatem trzy państwa opiekuńcze wyraźnie wskazały swój stosunek 
do jakichkolwiek ruchów rewolucyjnych oraz zadeklarowały wspólne działania, oparte na zasa
dzie solidarności, zmierzające do eliminacji takich ruchów. Warunki, na jakich mogło dojść do 
rozpoczęcia okupacji, były bardzo elastyczne i subiektywnie pojmowane, na przykład związane 
z brakiem wystarczających sil do przeciwdziałania ruchom niepodległościowym czy rewolucyj
nym, J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 315-316; S. Kieniewicz, Konspiracje 
galicyjskie (1831-184S), Warszawa 1950, s. 113, Biblioteka Historyczna, nr 11; W. Knapowska, 
op. cit., s. 163-165.

Komisja ta przygotowała m.in. nową konstytucję Wolnego Miasta Krakowa, 
której ostateczna wersja wynegocjowana została już w Wiedniu352. Konstytucja 
ta, z 30 maja 1833 r.353, jak również wprowadzona w życie nowa organizacja są
downictwa, stały się oficjalnie wskazywaną przyczyną podjęcia prac nad reformą 
służb policyjnych Rzeczypospolitej Krakowskiej. Niewątpliwie występowały też 
inne, nieoficjalne powody, które zdeterminowały głęboką reformę tych służb354. 
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Faktycznie mocarstwa opiekuńcze zmierzały do tego, aby ukarać mieszkańców 
republiki za popieranie powstania listopadowego. Dlatego też zwiększano re
żim policyjny państwa, a także ograniczano swobody obywatelskie mieszkańców 
Wolnego Miasta Krakowa.

Przełomową datą w procesie reorganizacji służb policyjnych Wolnego Miasta 
Krakowa był 20 maja 1833 r. Tego dnia Senat Rządzący, powołując się na swoją 
konstytucyjną prerogatywę określoną w art. 4 konstytucji (oraz w art. 7 nowej 
konstytucji), dotyczącą jego wyłącznego prawa do urządzenia wewnętrznej orga
nizacji władz publicznych, „będąc jednak posłusznym życzeniom komisarzy peł
nomocnych mocarstw opiekuńczych” podjął uchwały o zatwierdzeniu „Projektu 
do reorganizacji policji w Mieście Krakowie. Instrukcji i granice tejże władzy za
kreślającej”355, stanowiącego „rozwinięcie” Statutu Dyrekcji Policji z 1827 r. Senat 
zatwierdził również projekt „Instrukcji dla rewizorów policji"356. Uchwalając te 
akty prawne, Senat kierował się także potrzebą szczegółowego określenia obo
wiązków służbowych urzędników wchodzących w skład Dyrekcji Policji.

355 W zespole archiwalnym ANKr, WMK - V - 3a, na k. 147-198 znajduje się rękopis „Projektu do 
reorganizacji policji w Mieście Krakowie. Instrukcji i granice tejże władzy zakreślającej”. Pro
jekt ten opublikowany został następnie jako Nowa instrukcja z 1 XI 1833 r. w Dz. Praw 1834, 
nr 2736 D.G.S. Na kolejnych kartach w tym zespole, tj. 203-254, znajduje się najprawdopodob
niej wcześniejsza wersja tego projektu z licznymi odręcznymi uzupełnieniami i skreśleniami. 
Na uwagę zasługuje także fakt, iż w zbiorze dokumentów bezpośrednio po tym projekcie, na 
k. 257-359, umieszczony jest jeszcze inny projekt, różniący się zdecydowanie od poprzednich. 
Projekt ten przewidywał m.in. powołanie komisarzy dystryktowych i określał ich kompetencje. 
Bezpośredni wpływ na treść ww. projektów miała Komisja Reorganizacyjna, która wnosiła do 
nich poprawki, ANKr, WMK - V - 3a, k. 419-421. Drugi egzemplarz ww. projektu znajduje się 
w ANKr, WMK - 18/III/12.

356 Projekt „Instrukcji dla rewizorów Policji Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu” znajduje się 
ANKr, WMK - V - 3a, k. 111-143.

357 Stanowisko to Senat Rządzący wyraził m.in. w piśmie do Dyrekcji Policji z dnia 1 XI 1833 r., 
ANKr, WMK - VI - 3, k. 311-312, 391-392.

338 Dz. Praw 1833, nr 5046, 5077.

Senat Rządzący doszedł jednak do wniosku, że „rozwinięcie” Statutu Dyrekcji 
Policji nie powinno wejść w życie, zanim nie zacznie obowiązywać nowa konsty
tucja, jak również nowy statut organiczny władz sądowych357. Taka konieczność 
wynikała z faktu, że w nowych ramach ustrojowych Wolnego Miasta Krakowa, 
Dyrekcja Policji miała uzyskać szersze niż dotychczas zadania i kompetencje. 
A zatem Senat Rządzący, chcąc zapewnić w miarę spokojne i płynne przejście 
w nowy układ organizacyjny administracji i sądownictwa, odroczył termin wej
ścia w życie „rozwinięcia” Statutu Dyrekcji Policji. Warto zauważyć, że tego dnia 
Senat Rządzący nie określił jeszcze konkretnej daty, w której miał wejść w życie 
ten akt.

Zapowiadane wydarzenia, które nastąpiły w kolejnych miesiącach, tj. wejście 
w życie tzw. poprawnej konstytucji z dnia 30 maja 1833 r., jak również uchwale
nie dnia Tl sierpnia 1833 r. nowego Statutu urządzającego sądownictwo358, który 
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wszedł w życie 16 września 1833 r., usunęły przeszkodę do wejścia w życie aktu 
prawnego rozwijającego pierwotny Statut Dyrekcji Policji z 13 lipca 1827 r.

Dnia 1 listopada 1833 r. Senat Rządzący wydał rozporządzenie pt. Reorganizacja 
policji w Mieście Krakowie. Instrukcja i granice tejże władzy zakreślająca. W pre
ambule tego aktu prawnego wskazano na trzy powody uzasadniające „rozwinięcie” 
wcześniejszego Statutu Dyrekcji Policji. Po pierwsze, przemawiała za tym potrzeba 
zharmonizowania działań Dyrekcji Policji z innymi organami i sądami w ramach 
zasad ustrojowych wynikających z nowej ustawy konstytucyjnej. Po drugie, zacho
dziła konieczność szczegółowego określenia obowiązków służbowych urzędników 
wchodzących w skład Dyrekcji Policji oraz pouczenia tych urzędników o ich obo
wiązkach wynikających z licznych aktów prawnych mających związek z działalno
ścią policji. Wreszcie po trzecie, nowy statut miał także określać zasady odpowie
dzialności urzędników policyjnych za uchybienia służbowe339.

Tego samego dnia Senat Rządzący w piśmie skierowanym do Wydziału Spraw 
Wewnętrznych i Policji, jak również do Dyrekcji Policji, poinformował oficjalnie 
o powyższych przyczynach reorganizacji policji oraz zadecydował, że nowy statut 
wejdzie w życie z dniem 1 listopada tegoż roku.

Chcąc jednak uniknąć zamieszania, jak również sparaliżowania działalności 
służb policyjnych po reorganizacji, Senat zadecydował, że zmiany personalne 
w Dyrekcji Policji zostaną odłożone na przyszłość, ale bez wskazania konkretnej 
daty. Odroczenie wprowadzenia zmian kadrowych uzasadnił tym, że zdecydo
wana większość urzędników policyjnych, pełniąc służbę publiczną od wielu lat, 
wykazywała w niej dużą gorliwość, a także „prowadziła się moralnie”. Spełniała 
więc wymagania, które w okresie przejściowym były wystarczające do dalszego 
wykonywania obowiązków policyjnych.

Na tym samym posiedzeniu Senat Rządzący rozważał także alternatywną pro
pozycję komisarzy pełnomocnych, dotyczącą kierowania Dyrekcją Policji. Zade
cydował on, że lepsze rezultaty przyniesie powierzenie tej funkcji mianowanemu 
dyrektorowi policji niż delegowanemu senatorowi. Jak wskazywano, przemawiały 
za tym zarówno względy praktyczne, jak też zgodność takiego rozwiązania z zasa
dami ustrojowymi obowiązującymi w Wolnym Mieście Krakowie (zarówno kon
stytucja, jak również Urządzenie wewnętrzne Senatu nie przewidywały wprost 
możliwości powierzenia senatorowi funkcji dyrektora policji).

Senat Rządzący doszedł jednak do wniosku, że żaden z ubiegających się na 
to stanowisko kandydatów nie posiada wyższych kwalifikacji, a nawet nie może 
równać się z dotychczasowym komisarzem policji, J. Księżarskim, kierującym za
stępczo od kilku miesięcy Dyrekcją Policji. Podkreślano, że komisarz ten wykazał 
się dużą samodzielnością, pilnością i szlachetnością charakteru, dlatego Senat 
zadecydował, aby nadal pełnił on funkcję zastępcy dyrektora. W związku z tym 
mianowanie dyrektora policji pozostawiono nadal w zawieszeniu* 360.

Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
ANKr, WMK - V - 3a, k. .361.
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Senat Rządzący, przekazując tego dnia Dyrekcji Policji nowy statut, polecił jej 
również, aby stosować się do nowych przepisów, „które aby tym prędzej do każ
dego urzędnika policyjnego wiadomości doszły, Dyrekcja Policji każdemu z pod
władnych swych doręczy wyciągi z przesyłającego się rozporządzenia obowiąz
ków przez niego sprawowanych dotyczące"361 362.

361 Senat Rządzący poinformował też Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, jak również Dyrek
cję Policji o tym, że wyciąg ze statutu zawierający rozdział odnoszący się do utrzymania ksiąg 
ludności i meldunków, zawarty w art. od 106 do 122, przesłany zostanie również wójtom gmin 
miejskich „tak dla zastosowania się własnego, jak i zainformowania o nim przez okólnik obywa
teli i mieszkańców w obwodzie ich jurysdykcji zamieszkałych”, ANKr, WMK - VI - 3, k. 311- 
-312, 391-392.

362 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
363 Wyjątkowy status Krakowa jako formalnie wolnego i niepodległego spowodował, że od 1832 r. 

intensywnie rowijał się w nim ruch rewolucyjny związany z przygotowywaniem nowej walki 
o niepodległość. Kraków stał się także azylem dla licznych rzesz emigrantów. Bieniarzówna 
stwierdziła, że „był to okres, kiedy Wolne Miasto Kraków w opinii szerokich patriotycznych kół 
polskich uważane było za ostatni skrawek niepodległej Rzeczypospolitej, a nie tylko za sztuczny 
twór kongresu wiedeńskiego” J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 82-83; W. M. Bar- 
tel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 824. O ruchach spiskowych w Krakowie zob. 
szerzej: S. Kieniewicz, op. cit., s. 113-136.

364 Co ciekawe, w aktach ANKr, WMK - V - 3a znajduje się także projekt pt. „Statut Dyrekcji Po
licji”. Oznaczony jest datą 1833 r. i znajduje się bezpośrednio po projekcie rozwinięcia statutu.

Reorganizacja policji w Mieście Krakowie. Instrukcja i granice tejże władzy za
kreślająca opublikowana została w „Dzienniku Praw” i zapisana w rejestrze tego 
dziennika jako Nowa instrukcja Dyrekcji Policji* 1. Stąd też posługiwać się będę na
zwą Nowa instrukcja na określenie tego aktu prawnego. Nowa instrukcja była bar
dzo obszernym aktem prawnym, kilkakrotnie większym niż Statut Dyrekcji Policji 
z 1827 r. Liczyła aż 207 artykułów, pogrupowanych w siedmiu rozdziałach. Roz
dział I poświęcony został statusowi prawnemu Dyrekcji Policji (art. 1-9). Rozdział II 
regulował skład Dyrekcji Policji (art. 10-12). Kolejny rozdział regulował ogólne za
sady wykonywania służby wewnętrznej i zewnętrznej przez funkcjonariuszy Dy
rekcji Policji (art. 13-31). Rozdział IV zawierał szczegółowe wytyczne dotyczące 
obowiązków urzędników pełniących służbę wewnętrzną (art. 32-105). Rozdział V 
określał zasady pełnienia służby zewnętrznej (art. 160-190). Rozdział VI regulo
wał stosunki prawnoustrojowe zachodzące pomiędzy Dyrekcją Policji a organami 
pozostającymi pod jej bezpośrednim nadzorem (art. 191-204). Ostatni rozdział 
poświęcony został karom wymierzanym przez Dyrekcję Policji (art. 207).

Nowa instrukcja z 1833 r., choć stanowiła rozwinięcie Statutu Dyrekcji Policji 
z 1827 r., nie była optymalnym rozwiązaniem, które w pełni satysfakcjonowało mo
carstwa opiekuńcze. Ich zamiarem było zmaksymalizowanie reżimu policyjnego 
w Wolnym Mieście Krakowie, który zapewniałby dogłębną kontrolę jego miesz
kańców, a także mógłby zapobiec w przyszłości zaangażowaniu miejscowej lud
ności w jakikolwiek ruch rewolucyjny363. O istnieniu takich zamiarów przekonuje 
fakt, że już w 1833 r. gotowy był jeszcze inny projekt pt. „Statut Dyrekcji Policji”364. 
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Analizując treść tego projektu, można dojść do wniosku, że pokrywa się ona 
niemal w całości z treścią drugiego Statutu Dyrekcji Policji z 18 lutego 1840 r.365 
Oznacza to, że już w 1833 r. mocarstwa opiekuńcze przygotowywały się do wpro
wadzenia radykalnych zmian organizacyjnych w służbach policyjnych związa
nych nie tylko z samą reorganizacją Dyrekcji Policji, ale również z powołaniem 
terenowych organów policji w postaci komisarzy dystryktowych. Okoliczność 
ta ma bardzo istotne znaczenie, bo przekonuje, że reorganizacja Dyrekcji Policji 
dokonana w 1833 r. stanowiła jedynie preludium do kolejnych zmian w tym za
kresie, a dalsze zmiany były w tym czasie już przesądzone. Wyczekiwano jedynie 
odpowiedniego pretekstu, który mógłby uzasadnić przystąpienie do kolejnej re
formy służb policyjnych.

365 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
366 Od schyłku 1831 r. emigranci licznie napływali do Krakowa, gdzie znajdowali pracę, zakłada

li rodziny, nie tracąc nadziei, że znowu staną do walki o wolność i niepodległość. Charakte
rystyczny był zwłaszcza napływ dużej liczby inteligencji (na przykład liczba lekarzy w latach 
1830/31 do 1832/33 wzrosła z 19 do 60). Kraków stał się również miejscem dużej aktywności 
emisariuszy politycznych, przenikających nielegalnie z emigracji do kraju. Początkowo mocar
stwa ograniczały się do żądań uzyskania mniej lub bardziej dokładnej ewidencji przybyszów. 
Wówczas tłumaczono to chęcią ułatwienia im wyjazdu z Krakowa. Faktycznie taka ewidencja 
dawała pretekst do wystąpień o wydalenie z kraju emigrantów. Senat Rządzący wyrażał nawet 
zaniepokojenie, że tak duży napływ obcych może doprowadzić do rozruchów. Bezpośrednim 
powodem do interwencji stało się zamordowanie pod Krakowem w styczniu 1836 r. rosyjskiego 
szpiega Jana Behrensa-Pawłowskiego, rzekomego wysłannika Towarzystwa Demokratycznego, 
który miał za zadanie rozszyfrować krakowskie podziemie, J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, 
op. cit., s. 97; E. Luniński, op. cit., s. 311, 319-320; S. Schniir-Pepłowski, op. cit., s. 282-284. 
Kwestia emigrantów była sprawą bardzo drażliwą, a wszelkie incydenty z nimi związane wyko
rzystywano jako preteksty do ograniczania samodzielności władz Wolnego Miasta Krakowa. Za 
każdy wybryk jednostki odpowiadał ogół mieszkańców. Spore poruszenie wywował incydent 
z 10 XII 1835 r., kiedy to „pewien zdziwaczały obywatel z Królestwa Polskiego, patriota w «lewo 
i w prawo», ultrarojalista rosyjski, ¡Iluminował rzęsiście okna i balkon swego mieszkania przy 
ulicy Floriańskiej w imieniny Mikołaja I, a wieczór dał ucztę przy współudziale personelu rezy- 
dentury carskiej. Dużo ludzi zgromadziło się przed kamienicą, a gdy usłyszano toast na część 
«Najjaśniejszego cesarza i króla Polski», posypał się grad kamieni, nastąpiło formalne bom
bardowanie, dopóki nie zgaszono świateł”. Demonstracją kierował wychodźca, Ksawery Boski, 
którego bezskutecznie chciał wydalić z Krakowa prezes Senatu K. Wielogłowski. Był to kolej
ny pretekst, który uzasadnił interwencję zbrojną na terenie Wolnego Miasta Krakowa, E. Lu
niński, op. cit., s. 319. Chcąc znaleźć powód do kolejnych interwencji zbrojnych na obszarze 
Rzeczypospolitej Krakowskiej, zaczęto przysyłać do Krakowa rzekomych emisariuszy z Francji, 
którzy nawiązywali kontakty z młodzieżą szkolną, zachęcając ją do zbrojnego wkroczenia do 
Polski, Galicji i na Węgry. Policja krakowska, odkrywszy ich działania, przekonała się, że byli 
to emisariusze z Królestwa Polskiego, legitymujący się paszportami wydanymi przez rezyden
ta rosyjskiego. Wykrycie tych nieuczciwych praktyk i intryg nie osłabiło ich działalności. Od 
końca 1835 r. w „Gazecie Auszburskiej" przedstawiano „Kraków jako jaskinię zbójców, w któ
rej mieszkańcy drżeli przed sztyletami jakobinów". „Gazeta Auszburska” doniosła wreszcie, że 

Jak się wydaje, takim impulsem stała się „potrzeba” definitywnego zakończe
nia akcji mocarstw opiekuńczych skierowanej przeciwko emigrantom przebywa
jącym na terytorium Rzeczypospolitej Krakowskiej366. I właśnie dalsze działania 
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związane z reformą służb policyjnych Rzeczypospolitej Krakowskiej przepro
wadzono w okresie 5-letniej wojskowej okupacji austriackiej367, a także trwającej 
nadal działalności Komisji Reorganizacyjnej i Konferencji Rezydentów. Przebu
dowa tych służb szła w dwóch wskazanych wyżej kierunkach, wynikających z ww. 
projektu pt. „Statut Dyrekcji Policji” Pierwszy wiązał się z dalszą reorganizacją 
Dyrekcji Policji, a drugi z utworzeniem terenowych organów policyjnych, podle
głych bezpośrednio Dyrekcji Policji. Przedstawienie obu tych kierunków reform, 
które były ze sobą nierozerwalnie związane i prowadzone równolegle jest uzasad
nione, gdyż finał tej reformy znalazł swe ukoronowanie w uchwaleniu drugiego 
i ostatniego Statutu Dyrekcji Policji w 1840 r., regulującego kompleksowo organi
zację służb policyjnych Wolnego Miasta Krakowa.

Senat Krakowski nie jest w mocy oczyścić „drobnego państwa z żywiołów anarchicznych, że aby 
mu przyjść w pomoc, wojska trzech państw opiekuńczych zająć mają Rzlitą, co też dokonanym 
zostało" K. Bąkowski, Historya Krakowa..., s. 183.

367 Niewątpliwie wpływ na dalsze działania z tym związane miały postanowienia traktatu z Miin- 
chengratz z 1833 r„ ale także tajnego traktatu o wcieleniu Krakowa do Austrii, zawartego mię
dzy Rosją, Austrią i Prusami na zjeździe w Cieplicach (Tóplitz), a podpisanego w Berlinie 14 X 
1835 r. Na tym ostatnim zjeździe monarchowie stwierdzili, że „istnienie Rzeczypospolitej Kra
kowskiej jest w równym stopniu przeciwne interesom materialnym jej mieszkańców, jak i po
myślności kraju w ogóle, a także szkodliwe dla bezpieczeństwa krajów sąsiednich". Dlatego też 
uznano, że „jedynym środkiem do zapobieżenia tym niedogodnościom, jakie powoduje obecny 
stan rzeczy pod jednym i drugim względem, jest wcielenie Krakowa i jego okręgu do krajów 
jednego z Trzech Mocarstw”. Zadecydowano, że Wolne Miasto Kraków wcielone zostanie do 
Austrii, nawiąże też z nią bliższe kontakty handlowe. Wynikiem dopuszczenia do systemu han
dlowego Austrii miało być też „utworzenie linii ceł austriackich wzdłuż granic Rzeczypospoli
tej, co da jej równocześnie sposób czuwania nad osobnikami przybywającymi do Krakowa lub 
wyjeżdżającymi zeń i raz na zawsze przeszkodzi tajnemu wprowadzaniu podżegających pism, 
które dotychczas dostawały się tam z taką łatwnością”. Trzy dwory opiekuńcze zobowiązały się 
także „do niedopuszczenia w Krakowie obcych wpływów, przeciwnych ich zamiarom, i dlate
go nie dozwolą Rzeczypospolitej akredytować swoich posłów na zewnątrz ani nie dopuszczą 
innych przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych, prócz tych, jacy są obecnie". Ustalo
no również, że gabinet wiedeński opracuje sposób stopniowego wprowadzania w życie ustaleń 
tego traktatu, który zostanie również zakomunikowany rezydentom w Krakowie, ANKr, WMI< 
- IV - 25, k. 44-46, nr obr. 369; J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 317-319; 
W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 794-795; W. Knapowska, op. cit., 
s. 160-166; M. Chvojka, op. cit., s. 306-311.

368 ANKr, WMK - IV - 25, k. 32-34, nr obr. 307.

Dnia 9 lutego 1836 r. rezydenci zażądali oficjalnie wydalenia w ciągu ośmiu dni 
wszystkich cudzoziemców, cywilnych i wojskowych, którzy brali udział w „po
wstaniu polskim” (powstaniu listopadowym 1830/1831 r.)368. Senat niechętnie 
przystąpił do wykonania rozkazu (większością głosów), a nawet zabiegał o prze
dłużenie terminu wysiedlenia, wskazując, że

mimo swej największej chęci termin ośmiodniowy jest tak krótki, iż wykona
ne tejże woli czyni niepodobnym; bo wielu z emigrantów polskich, w ciągu 
pięcioletniego tu pobytu wszedłszy w ściślejsze związki familijne i majątkowe
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z poddanymi tutejszego kraju, posiadają swe gospodarstwa, dzierżawy, a wielu
z nich rodziny369.

369 „Urzędowa relacja obliczała cyfrę rozbitków na dwa tysiące, wszakże przesadzano ją najmniej 
w dwójnasób” E. Lun i ń ski, op. cit., s. 320.

37l) Społeczeństwo krakowskie próbowało pomagać rodakom, którym zarządzenie mocarstw ła
mało życie, rozłączając z rodziną, pozbawiając dachu nad głową. Ukrywano ich, nie zgłaszano 
nazwisk na policję, zaopatrywano w podrobione dokumenty. W dniach 15 i 16 lutego około 
400 emigrantów (600 - podaję E. Luniński, ibidem) opuściło miasto, kierując się na Podgórze, 
J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 83. Dopuszczano się również fałszerstw w księ
gach kościelnych. W samej parafii Panny Maryi udowodniono sfałszowanie 230 metryk chrztu. 
„Kroczyli z posłuszeństwem i rezygnacją moralną, bezprzykładną w podobnych wypadkach, 
i bez okazywania innych objawów uczuć ponad łzy i wzajemne uściski” E. Luniński, op. cit., 
s. 320; J. Louis, Życie światowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej Krakowskiej (1816-1846), Kra
ków 1886, s. 44.

371 ANKr, WMK - IV - 25, k. 32-34, nr obr. 307.
372 Ibidem.
373 E. Luniński, op. cit., s. 320.
374 Mocarstwa opiekuńcze nie zadowoliły się zarządzeniami władz Wolnego Miasta Krakowa, lecz 

oskarżyły je o obłudę i powierzchowne postępowanie, „o nastawienie rzeszota dla przesiania 
drobiazgu, a zostawienia najgrubszego osadu” Namiestnik Królestwa twierdził, że pozbyto się

Senat wskazywał również, że natychmiastowe opuszczenie kraju narazi ich 
na poważne straty majątkowe, dlatego wnosił o rozważenie przez Konferencję, 
„czyli pożenieni z córkami poddanych tutejszego kraju, nabywcy majątku nie
ruchomego, dzierżawcy na lat kilka kontrakty posiadający, lub na koniec warsz
taty i fabryki mający, nie mogliby mieć udzielonego pozwolenia do pozostania 
w tym kraju”. Apele Senatu pozostały jednak bez echa370. Rezydent austriacki 
Liehmann, strasząc interwencją rosyjską, próbował skłonić poszczególnych se
natorów, aby wyrazili zgodę na wejście wojsk austriackich, co według niego było 
najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa. Senat Rządzący nie dał się skłonić do 
dobrowolnego wezwania na pomoc obcych wojsk, a jedynie senator Józef Hal
ler gotów był zarządać pomocy wojsk austriackich, „pod warunkiem jednak, 
iżby te po wykonaniu woli Najjaśniejszych Monarchów miasto i okręg opuściły, 
w czasie zaś ich pobytu kosztem skarbu Protegujących Dworów utrzymanymi 
były”371.

Mimo wszystko Senat polecił ogłosić drukiem powyższe zarządzenie dworów 
opiekuńczych przez oddzielne odezwy. W ciągu sześciu dni emigranci mieli zgło
sić się do władz austriackich w Podgórzu celem uzyskania paszportu i funduszy 
na przejazd372. Postawa Senatu była więc niekonsekwentna, gdyż pomimo powyż
szych oporów nie tylko przystąpił do wykonania woli dworów, ale jeszcze skrócił 
termin na opuszczenie Krakowa przez emigrantów z ośmiu do sześciu dni373.

Pod pretekstem konieczności udzielenia pomocy władzom miejscowym w za
kończeniu akcji „oczyszczenia miasta z niepożądanych elementów", zgodnie z de
cyzją rezydentów, wojska austriackie w dniu 17 lipca 1836 r. zamierzały wkroczyć 
do Krakowa374.
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W nocy z dnia 16 na 17 lutego 1836 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Senatu, na którym zakomunikowano powyższą decyzję rezydentów o wkrocze
niu tego dnia wojsk austriackich375 pod dowództwem generała majora Kaufman- 
na de Trauenstein376, który w imieniu trzech protegujących dworów miał zająć 
miasto Kraków wraz z okręgiem, „a to w celu zupełnego wydalenia wychodźców 
rewolucyjnych, emisariuszów propagandy i ludzi bez powołania, którzy od czasu 
rewolucji polskiej nagromadzili się w Krakowie i jego okręgu, i którzy stąd rozsze
rzają swe występne zamiary w sąsiednich państwach”. Rezydenci zadeklarowali 
jednocześnie, że wojska okupacyjne bezzwłocznie opuszczą Wolne Miasto Kra
ków, „jeżeli cel dopiętym i porządek trwale zaprowadzonym zostanie. Zdecydo
wali również, że działania rządu i trybunałów nie będą cierpiały żadnej przerwy, 
lecz że takowe mają być uległe władzy wojskowej we wszystkich sprawach, które 
dotyczą bezpieczeństwa publicznego”377.

zaledwie 185 osób, „przeważnie włóczęgów i kieszonkowych złodziei, zamkniętych w więzie
niu" ibidem, s. 320; T. Maciejewski, Historia ustroju..., s. 241.

37;’ Rano 17 lutego wkroczyli Austriacy z zachowaniem wszelkich ostrożności. „Wyludnione i wy
marłe ulice przebiegała naprzód jazda i w krótkich odstępach czasu donosiła, co widziała, a ra
czej czego nie widziała [...]. Po odebraniu pomyślnych raportów wtoczyła się dopiero artyleria. 
Kanonierzy postępowali obok nabitych armat z zapalonymi lontami, dalej piechota i kilka szwa
dronów huzarskich. Wojskowy spacer od Podgórza ku rynkowi trwał kilka godzin ku szczerej 
wesołości gapiów i dowcipnisiów, którzy rymem opiewali zdobycie ojczystego miasta”. Dnia 
20 lutego do Krakowa wkroczyły oddziały rosyjskie złożone z 500 ludzi piechoty i 50 koza
ków. Dopiero 1 marca do Krakowa wkroczył jeden szwadron ułanów pruskich. „Gdy oddział 
ten przycwałował do stóp kopca Kościuszki, objaśnił komenderujący oficer swoim podwład
nym, kim był naczelnik, kazał żołnierzom sprezentować broń na cześć bohatera i z marszem 
jego imienia, wygrywanym na trąbce, wjechać do miasta. Duże afisze, dwujęzyczne kundma- 
chungi, świadczyły o niezwykłym wydarzeniu. Nakazywały one do 26 lutego włącznie wynieść 
się wszystkim byłym oficerom, podoficerom, żołnierzom i ochotnikom ostatniego powstania 
tudzież osobom niemogącym usprawiedliwić swego pobytu przedstawieniem paszportu lub 
zezwoleniem jednego z zagranicznych państw, chociażby wstąpiły do wojskowej czy cywilnej 
służby Rzeczypospolitej, a nawet uzyskały w niej prawo obywatelstwa”, E. Luniński, op. cit., 
s. 321-322.

376 „Feldwachmistrz Franciszek Kaufmann de Trauenstein, typ dawnych harcopfowych wodzów, 
wyspowiadał się podobno poprzednio w Podgórzu i sporządził testament” ibidem, s. 320.

377 Senat zgodnie z otrzymanym żądaniem ogłosił drukiem odezwy rezydentów o wejściu wojsk na 
terytorium Wolnego Miasta Krakowa. Poinformował również mieszkańców, że komendy woj
skowe wspólnie z wójtami gmin zobowiązane zostały do poszukiwania osób, które miały czynny 
udział w rewolucji polskiej 1830/31 r. jednocześnie wskazano, że wójtowie ponoszą osobistą 
odpowiedzialność za rzetelność przeprowadzanych rewizji w gminach im podległych. W przy
padku zatrzymania byłych powstańców wójt miał im polecić „opuścić kraj tutejszy i udać się na 
Podgórze, listę zaś ich uformowaną oficerowi oddziałem komenderującemu odstąpić! Określo
no również bardzo surowe kary za ukrywanie powstańców wymierzane w sposób doraźny bez 
możliwości odwołania i ułaskawienia, natychmiast ściągane: dla gospodarzy domów i entrepre- 
nerów warsztatów w wysokości 500 zip z zamianą na 2 miesiące aresztu w razie niemożności jej 
uiszczenia, dla wójtów gmin i ich zastępców za podobne czyny lub niewykonanie tego rozpo
rządzenia kara oddalenia ze służby oraz grzywna w podwójnej wysokości, czyli 1000 zip, ANKr, 
WMK - IV - 25, k. 44-46, nr obr. 369; E. Luniński, op. cit., s. 320.
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Z powyższego wynika, że w okresie okupacji wojskowej sposób zarządza
nia Rzecząpospolitą Krakowską zasadniczo nie miał ulec zmianom, z tą tyl
ko różnicą, że w sprawach bezpieczeństwa ostateczny głos należał do władz 
wojskowych. W praktyce oznaczało to, że Dyrekcja Policji pozostawać miała 
de facto pod zwierzchnictwem naczelnego dowódcy wojskowego Kaufmanna 
de Trauensteina378.

37B „Wszechwładna Konferencja przewracała pod ochroną bagnetów wszystko do góry nogami, 
a jenerał Kaufmann w pasji wielkości rządził się jak szara gęś. Porządnie wyłajał Wielogłowskie- 
go za wyznaczenie mu mieszkania na drugim, nie pierwszym piętrze w pałacu «Pod Baranami», 
skąd dopiero właścicielka, hr. Arturowa Potocka, dzięki poparciu Metternicha wyrugowała do 
kamienicy «Pod Zającem». Stąd nowe żarty i nowe drwiny na tle wspomnienia o tchórzliwym 
opanowaniu miasta. Feldwachmistrz dokuczał na prawo i lewo, deptał godność prezydenta Se
natu, co dzień wzywał go do siebie przez kaprali, aż do żywego dotknięty złożył Wielogłowski 
urząd i szlachetną, dumną zaniósł skargę przed Metternicha: Jeżeli poniżenie rządu i moje oso
biste koniecznymi się okazały do dania zadośćuczynienia Dworom Gwarancyjnym i doprowa
dzenia rzeczy do obecnego stanu, znoszę to z rezygnacją, bez szemrania i błagam tylko Waszą 
Książęcą Mość o przyjęcie usprawiedliwienia i o porównanie go z oryginalnymi aktami”, E. Lu- 
niński, op. cit., s. 323; ANKr, WMK - IV - 25, k. 193, 201, nr obr. 2297, 2453.

379 Dnia 14 IV 1836 r. Senat w porozumieniu z Konferencją Rezydenów powołał „komisję do roz
poznania tytułów osób, które mając udział w rewolucji polskiej, uważają się być tutejszokrajo- 
wymi". Ze strony austriackiej delegowany „został Wolfarth, koncepista gubernialny, ze strony 
pruskiej Klein, urzędnik misji, ze strony rosyjskiej Korostowzoff, asesor kolegialny". Konferencja 
podała też zasady jej działania, zastrzegając sobie rozstrzygnięcie sprawy w ostaniej instancji 
w przypadku równości zdań członków komisji. Senat delegował do komisji na przewodni
czącego sekretarza generalnego Senatu Wincentego Darowskiego, na członków zaś ze strony 
Senatu Wincentego Wolffa, Jana Wentzla i Leona Rudowskiego, obywateli Wolnego Miasta. 
Senat uchwalił również, „aby osoby, które broni nie nosiły, tj. urzędnicy zdrowia, kanceliści, 
kapelani itp., za mających udział w rewolucji nie byli uważani" Ponadto, „aby okres czasu po
bytu rachowany był do 29 VII 1833 r.” ANKr, WMK - IV - 25, k. 93-94, nr obr. 870. Protokoły 
posiedzeń komisji, jak również wykazy osób, których przeszłość analizowała komisja, znajdują 
się w ANKr, WM - 130.

Rezydenci, powołując się na powyższe okoliczności, wskazywali na koniecz
ność zreorganizowania policji i milicji jako niezbędnego warunku do zaprowa
dzenia spokoju w mieście. Deklarowali też, że dopiero po zakończeniu tej reor
ganizacji, jak również wydaleniu wszystkich osób biorących udział w rewolucji 
polskiej, opuszczą terytorium Wolnego Miasta Krakowa379.

Konferencja Rezydentów w piśmie z 2 czerwca 1836 r., skierowanym do rządu 
Wolnego Miasta Krakowa, wskazała na konieczność zapewnienia spójnych i sku
tecznych działań policji, za które powinien on ponosić pełną odpowiedzialność. 
Dlatego też uznała, że naczelne zwierzchnictwo nad działalnością Dyrekcji Policji, 
jak również policją cudzoziemców, winno być skoncentrowane w rękach prezesa 
Senatu. W związku z tym Konferencja wskazała na potrzebę zmiany treści art. 16 
Urządzenia wewnętrznego Senatu poprzez rozszerzenie kompetencji prezesa Se
natu na wszystkie sprawy policyjne i policję cudzoziemców. Opowiedziała się rów
nież za przyznaniem prawa nominacji komisarzy policji całemu Senatowi in pieno. 
W konsekwencji wskazała też na konieczność nowelizacji art. 11 konstytucji.
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Rezydenci wyrazili także swoją opinię w kwestii nominacji dyrektora policji. 
Prawo do powołania naczelnika policji pozostawiono Senatowi, jednak za wcze
śniejszą aprobatą rezydentów, którzy tym sposobem zastrzegli sobie kompetencję 
do zweryfikowania kwalifikacji kandydata oraz zbadania, czy daje on absolutną 
gwarancję posiadania właściwych przekonań politycznych.

Rezydenci uznali również, że nominacje i odwoływanie urzędników policyj
nych należy przekazać w ręce dyrektora policji, gdyż on osobiście miał ponosić 
odpowiedzialność za wszelkie działania Dyrekcji Policji. Zdaniem rezydentów 
służby policyjne winny być zhierarchizowane, a wszyscy urzędnicy policyjni, za
równo sprawujący dozór na terenie Krakowa, jak i w okręgu w poszczególnych 
dystryktach, winni podlegać wyłącznie dyrektorowi policji.

Uznali również za konieczne, aby dyrektor policji posiadał środki finansowe 
przeznaczone na działalność tajnej policji, które powinny znajdować się w wy
łącznej dyspozycji prezesa Senatu. Rezydenci wskazali również, że uposażenie dy
rektora policji powinno zostać podwyższone380.

ANKr, WMK - VI - 3, k. 45-46,
3KI ANKr, WMK - IV - 25, k. 134, nr obr. 1400.

Ibidem, k. 149-150, nr obr. 1645.
Dz. Praw 1837, nr 54.36 D.G.S.

Powyższe zalecenia i opinie rezydentów wyznaczyły kierunek dalszych prac 
nad reformą struktur policyjnych Wolnego Miasta Krakowa, prowadzonych 
w Senacie Rządzącym. O przebiegu tych prac na bieżąco informowano Konferen
cję Rezydentów.

Dnia 10 czerwca 1836 r. na posiedzeniu Senatu Rządzącego, po wysłuchaniu 
opinii przewodniczących wydziałów Senatu względem ww. zasad dotyczących 
reorganizacji policji, zdecydowano o powołaniu komitetu do ułożenia projektu 
do nowego urządzenia policji opartego na tych zasadach. W skład komitetu po
wołano senatora Jacka Mieroszewskiego, Antoniego Walczewskiego, sekretarza 
Wincentego Darowskiego oraz prokuratora Sądu III Instancji. Jednocześnie we
zwano ich do niezwłocznego podjęcia prac nad tym projektem381.

Niedługo później komitet przedstawił na posiedzeniu Senatu projekt „co do 
zmian, jakie wedle wskazanych od Konferencji Rezydentów zasad wypadałoby 
poczynić co do niektórych artykułów urządzenia Dyrekcji Policji, postanowie
niem Senatu w dniu 1 listopada 1833 wydanem, zaprowadzonego” Projekt został 
zaakceptowany i przekazany rezydentom. Jednocześnie Senat negatywnie odniósł 
się do propozycji powołania dystryktowych urzędników policyjnych, uznając, że 
aktualnie nie ma takiej potrzeby. Senat zastrzegł sobie również prawo do miano
wania i odwoływania urzędników policyjnych, z tą tylko różnicą, aby „komisa- 
rzów i adiunkta administracyjnego prezes Senatu, rewizorów zaś i podrewizorów 
dyrektor policji przedstawiał do nominacji”382.

Dnia 9 września 1837 r. Konferencja Rezydentów w drodze prostego zakomu
nikowania nowego tekstu znowelizowała art. 7 i 11 konstytucji Wolnego Mia
sta Krakowa z 30 maja 1833 r.383 W myśl nowego brzmienia art. 7 Senat miał 
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„sprawować rządy zgodnie z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi”. 
Z kolei art. 11 stanowił, że Senat mianować będzie na wszystkie urzędy admini
stracyjne z wyjątkiem wymienionych w konstytucji i tych, co do których będzie 
inaczej zarządzone. Niewątpliwie obie poprawki wskazywały, że Senat związany 
będzie również decyzjami rezydentów przybierającymi formę zarządzeń czy też 
rozporządzeń384.

384 B. Winiarski, op. cit., s. 202.
31,5 Senat Rządzący w „Dzienniku Rządowym" opublikował komunikat o uzupełnieniu konstytucji 

o artykuł dodatkowy (nie otrzymał on kolejnego numeru) wraz z jego treścią w języku francu
skim oraz w języku polskim, Dz. Praw 1837, s. 1-5, nr 5436 D.G.S.; K. Rolle, op. cit., s. 44.

386 Dz. Praw 1837, s. 9, nr 5436 D.G.S.
187 J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. XXXVI.
388 Dz. Praw 1837, s. 11, nr 5436 D.G.S.
389 Ibidem, s. 11, 13.

Przełomowe znaczenie miał jednak wprowadzony do konstytucji nowy arty
kuł, który nie otrzymał kolejnego numeru, ale nazwany został artykułem dodat
kowym. Przepis ten brzmiał:

Instytucje wójtów gmin, równie jak i podsędków utworzone w r. 1833 znoszą się 
i obowiązki powierzone dotąd tym urzędnikom będą wykonywane na przyszłość 
w mieście Krakowie przez Dyrekcję Policji, w okręgu przez komisarzy dystrykto
wych. Mianowanie i odwołanie tych administracyjnych urzędników należeć będzie 
do rządu Wolnego Miasta385.

A zatem mocarstwa opiekuńcze w powyższym przepisie wskazały na dalszy 
kierunek reform policyjnych w Wolnym Mieście Krakowie. Nie określiły jednak 
żadnej konkretnej daty wprowadzenia tych zmian.

Tego dnia, tj. 9 września 1837 r., zmieniono również niektóre przepisy, jak rów
nież dodano nowe w Urządzeniu wewnętrznym Senatu. Do art. 10 po czwartym 
ustępie dodano nowy paragraf w brzmieniu: „Gdy będzie szło o nominację, od
wołanie lub zawieszenie w urzędowaniu dyrektora policji lub komendanta milicji, 
Senat nie będzie mógł do tego przystąpić, aż za porozumieniem się poprzednim 
w tej mierze z rezydentami Trzech Opiekuńczych Dworów przez organ swego 
prezesa”386. Z powyższego przepisu wynika, że Senat utracił wcześniejszą samo
dzielność w zakresie obsady personalnej na stanowisku dyrektora policji i jego 
propozycje w tym zakresie wymagały uprzedniego zatwierdzenia przez dwory 
opiekuńcze387.

Do art. 13 dodano kolejny paragraf po drugim ustępie: „Co do urzędników po
licji mianowanych przez prezesa Senatu (wedle nowego urządzenia odnoszącego 
się do tej części służby publicznej), pozwolenia na oddalenie się czasowe od służby 
zależeć będą wyłącznie od niego”388. Z kolei art. 16 otrzymał nowe brzmienie389:

Prezes Senatu jest naczelnikiem najwyższym policji, pod jego szczególnym kie
runkiem zostawać jednak będzie tylko wysoka policja i policja cudzoziemców. Ko
respondencja tych dwóch gałęzi służby odbywa się w jego imieniu i nie jest jak 
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przez niego samego podpisywana. W tym celu i dla utrzymania znoszeń się kon
fidencjonalnych w przedmiotach dyplomatycznych prezes będzie mógł utworzyć 
sobie biuro prezydialne złożone z jednego senatora i kilku urzędników podwładych 
Senatu. Ten senator będzie mógł w tej części służby zastępować prezesa w jego 
nieobecności. Jeżeli zajdzie potrzeba przyaresztowania kogo, prezes obowiązany 
będzie usprawiedliwić krok ten przed Senatem w przeciągu dni 3.

Na końcu art. 17 dodano kolejny paragraf o brzmieniu:

W wypadku jednak gdyby intendentowi (dyrektorowi policji) dany był rozkaz, 
który by się znajdował w sprzeczności ze statutami i postanowieniami obowiązu
jącymi albo których by wykonanie mogło szkodzić regularnemu biegowi służby 
kierunkowi jego powierzonej, będzie obowiązkiem tego urzędnika uczynić w jak 
najkrótszym czasie spowodowane przedstawienie władzy, od której rozkaz ten 
pochodził, a gdyby rozkaz ten został bezowocnym, winien będzie donieść o tym 
wprost rezydentom Trzech Dworów, którzy porozumieją się z prezesem Senatu 
względem skutku nadać się mającego komunikacji tej natury. Ten sam obowiązek 
wkłada się na komendanta milicji w tym, co się odnosi do siły zbrojnej zostającej 
pod jego rozkazami390.

:,9I) Ibidem, s. 15, 17.
W1 ANKr, WMK - VI - 3, k. 313.

Powyższe zmiany konstytucji, jak również Urządzenia wewnętrznego Sena
tu, w znaczący sposób zmodyfikowały dotychczasowe zasady działalności policji 
i stanowiły podstawę prawną dalszej reorganizacji służb policyjnych.

Zgodnie z zaleceniami Konferencji Rezydentów powyższe zmiany miały za
cząć obowiązywać z dniem 1 października 1837 r. Jedynie ww. artykuł dodatkowy 
do konsytutcji miał wejść w życie nieco później, tj. z chwilą zreorganizowania 
Dyrekcji Policji i powołania komisarzy dystryktowych, mających zastąpić urzę
dujących wójtów i podsędków.

Konferencja Rezydentów, również 9 września 1837 r., zakomunikowała Sena
towi ogólne założenia dotyczące powołania komisarzy dystryktowych w okręgu 
Wolnego Miasta Krakowa391. Wprowadzono też zapis, że na policję tajną zarezer
wowano kwotę 10 tysięcy złp.

Zgodnie z założeniami Konferencji Rezydentów, komisarze dystryktowi mieli 
być urzędnikami administracyjnymi. Ich powoływanie, jak i odwoływanie, miało 
należeć do Senatu Rządzącego, według zasad ustanowionych dla komisarzy policji. 
Co do karności, mieli podlegać, tak jak urzędnicy policyjni, dyrektorowi policji.

Konferencja określiła wymagania, które musieli spełnić kandydaci na komi
sarzy dystryktowych. Po pierwsze, oczekiwano od nich ukończenia kursu prawa. 
Po drugie, musieli przystąpić do egzaminu ogłoszonego na stanowiska komisarzy 
dystryktowych, którego zasady organizacji i przebiegu miały być ustalone w przy
szłości, „w celu przekonania się o zdatności kandydata do pełnienia funkcji sę- 
dzięgo, w wypadkach ciężkich policyjnych przestępstw i o jego wiadomościach 



2.3. Reorganizacja służb policyjnych (1833-1846) 105

praktycznych w administracji” Po trzecie, po zdaniu egzaminu musieli jeszcze co 
najmniej przez dwa lata pracować w Dyrekcji Policji, „albo też w Wydziale Policji 
w Senacie [Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policji - P. C.] lub też w jednym 
z trybunałów jako urzędnik przysięgły"392.

392 Ibidem, k. 314.
393 Ibidem, k. 315.
394 Ibidem, k. 325; Dz. Praw 1837, nr 5436 D.G.S.

Rezydenci uznali również, że podczas pierwszego mianowania na stanowiska 
komisarzy dystryktowych wolno będzie odstąpić od pierwszego i trzeciego warun
ku, w razie gdyby nie znaleziono odpowiednich kandydatów spełniających wszyst
kie trzy wymagania. A zatem rezydenci uważali, że kandydat na komisarza dystryk
towego bezwarunkowo musi pozytywnie zdać egzamin i wykazać się należytym 
poziomem wiedzy zarówno z zakresu prawa karnego, jak i administracyjnego.

Rezydenci zalecali także roztoczenie przed nowo mianowanymi komisarza
mi dystryktowymi widoków na awans ze wskazaniem, jakie posady w Dyrekcji 
Policji lub w Senacie będą dla nich dostępne. Zalecili również ustalenie wysoko
ści ich pensji stosownie do rangi, którą mieli zajmować, jak również zakresu ich 
obowiązków.

Jednocześnie rezydenci wskazali, że liczba komisarzy dystryktowych ustalona 
zostanie „według potrzeby służby” Zastrzegli sobie również prawo do wyznacze
nia każdemu z komisarzy terenu, na którym będzie sprawować swoją funkcję, jak 
również siedziby, a także prawo do wprowadzania w przyszłości w tym zakresie 
wszelkich zmian, „jeżeli okoliczności tego wymagać będą”.

Rezydenci wskazali też, że „Instrukcja dla komisarzy dystryktowych”, przygo
towana przez Dyrekcję Policji, powinna szczegółowo określać „obowiązki służ
by tych urzędników, również jak i stosunki tychże z Senatem i Dyrekcją Policji”. 
Konferencja Rezydentów zapowiedziała ponadto, że w mieście Krakowie, które 
podzielone zostanie na cyrkuły, dotychczasowe obowiązki wójtów gmin i pod- 
sędków wykonywać będą komisarze policji, zaś skład osobowy Dyrekcji Policji 
zostanie powiększony stosownie do nowego zakresu ich „atrybucji”393.

Tego samego dnia, tj. 9 września 1837 r., w oparciu o wytyczne Konferencji 
Rezydentów, Senat Rządzący opracował zbiór ośmiu zasad dotyczących przyszłej 
„reorganizacji policji w Mieście Wolnym Krakowie i jego okręgu” Zostały one 
wkrótce zaakceptowane przez Konferencję Rezydentów i dnia 12 września Senat 
przekazał je Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji oraz Dyrekcji Policji394. 
Senat Rządzący wydał im również polecenie, aby w oparciu o zalecenia Konferen
cji przygotować odpowiednie dokumenty i projekty, umożliwiające wprowadze
nie w życie reformy służb policyjnych.

Po pierwsze, wyraźnie wskazano, że „najważniejszym naczelnikiem policji” 
będzie prezes Senatu, któremu do osobistej i wyłącznej kompetencji powierzona 
zostanie tzw. policja wyższa oraz policja osób zagranicznych. Policja wyższa miała 
obejmować „w ogólności policyjne środki mające na celu utrzymanie publicznej 
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spokojności i porządku w kraju”. Z kolei ta ostatnia obejmować miała „środki po
trzebne do czuwania nad przebywającymi na terytorium tutejszym cudzoziemca
mi, równie jak i wydaleniem tych, którzy w sposób niedozwolony na terytorium 
to weszli, tutaj zbiegli” Wszelkie rozbieżności dotyczące wątpliwości, czy dana 
sprawa należy do „policji wyższej, osób zagranicznych lub na koniec do policji 
zwyczajnej” miał rozstrzygać wyłącznie prezes Senatu według własnego uznania. 
A zatem Senat Rządzący w proponowanych zmianach przyznawał prezesowi Se
natu dyskrecjonalne uprawnienie, które w istotny sposób wzmacniało jego pozy
cję, jak również możliwość samodzielnego rozstrzygania spraw policyjnych, które 
uznał za należące do jego kompetencji.

Po drugie, Senat Rządzący zmodyfikował zasady powoływania i odwoływa
nia funkcjonariuszy Dyrekcji Policji. Do swojej wyłącznej kompetencji Senat za
strzegł mianowanie i odwołanie dyrektora policji, jak również „zawieszenie go 
w urzędowaniu i poborze pensji” Pozostali urzędnicy policyjni, z wyłączeniem 
kasjera i rewizorów policji, mieli być mianowani i odwoływani przez prezesa Se
natu „za przybraniem dwóch przez niego samego wyznaczonych senatorów" ale 
po wcześniejszym wysłuchaniu opinii dyrektora policji. Z kolei rewizorzy policji 
mieli być mianowani i odwoływani jednoosobowo przez prezesa Senatu, „na sto
sowne dyrektora policji przedstawienie”.

Po trzecie, Senat Rządzący rozszerzył kompetencje dyrektora policji w zakre
sie stosowania kar pieniężnych, aż „do wysokości kwoty miesięcznej płacy wyrów - 
nywającej na wszystkich urzędników policyjnych bez różnicy stopnia w miarę ich 
przekroczeń w służbie popełnionych” W przypadku gdy jednokrotnie wymierzo
na kara pieniężna nie przyniosła poprawy zachowania urzędnika, dyrektor policji 
był zobligowany pisemnie poinformować o tym prezesa Senatu, który takiemu 
urzędnikowi miał wymierzyć kolejną karę pieniężną w wysokości odpowiadającej 
jego 6-tygodniowej pensji. Gdyby wymierzenie tej kary nie przyniosło „zupełnej 
poprawy skaranego” wówczas prezes Senatu, na dokładnie umotywowany wnio
sek dyrektora policji, miał w trybie natychmiastowym zwolnić ze służby takiego 
urzędnika, przy czym dyrektor policji po złożeniu takiego wniosku obligatoryjnie 
zawieszał urzędnika w jego pracy i poborze pensji395.

395 ANKr, WMK - VI - 3, k. 326.

Po czwarte, Senat Rządzący rozszerzył uprawnienia dyrektora policji wobec 
rewizorów policji, których mógł samodzielnie ukarać nie tylko karą pieniężną do 
wysokości jednomiesięcznej pensji, ale alternatywnie karą do sześciu dni aresz
tu. O każdym przypadku wymierzenia takiej kary dyrektor był zobowiązany nie
zwłocznie poinformować prezesa Senatu. W przypadku, gdy wymierzona kara 
(pieniężna lub aresztu) nie przyniosła „zupełnej poprawy rewizora”, prezes Senatu 
„na dokładnie upowodowane przedstawienie dyrektora policji” miał zwolnić ta
kiego pracownika ze służby. W razie przedłożenia takiego wniosku dyrektor poli
cji obligatoryjnie zawieszał rewizora w urzędowaniu i pobieraniu pensji.

Po piąte, Senat Rządzący wprowadził zasadę, że w razie popełnienia 
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poważniejszego wykroczenia przez urzędnika policyjnego, albo takiego, które nie 
daje nadziei na poprawę, prezes Senatu wraz z przybranymi dwoma senatorami 
mógł, bez wcześniejszego stosowania kar dyscyplinarnych, na wniosek dyrektora 
policji oddalić go ze służby policyjnej. W przypadku gdy tego typu sprawa doty
czyła rewizora policji, decyzję podejmował jednoosobowo prezes Senatu na wnio
sek dyrektora policji. Jako bezwzględną zasadę przyjęto także zwolnienie ze służby 
funkcjonariusza, który uznany został winnym popełnienia ciężkiego przestępstwa 
policyjnego lub zbrodni, a także w sytuacji, gdy z braku dowodów ab instantia zo
stał uwolniony.

Po szóste, Senat Rządzący utrzymał swoją wyłączną prerogatywę do miano
wania i odwoływania urzędników kasy policyjnej396.

”6 Ibidem, k. 327.

Po siódme, Senat Rządzący nałożył na dyrektora policji obowiązek prowa
dzenia listy konduity wszystkich urzędników policyjnych, którą corocznie miał 
przedkładać prezesowi Senatu i która służyć miała do oceny kandydatów w przy
padku ich awansu.

Po ósme, zobowiązano prezesa Senatu do każdorazowego informowania Sena
tu Rządzącego o mianowaniu lub oddaleniu przez niego urzędnika policyjnego.

Jak już wcześniej wspomiano, powyższe zmiany miały wejść w życie z dniem 
1 października 1837 r., dlatego też Senat w swoim piśmie z 12 września 1837 r. 
wyraźnie wskazał, aby Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, jak i Dyrekcja Po
licji stosowały się do nich. W szczególności w przedmiotach odnoszących się do 
policji wyższej oraz cudzoziemców winni kontaktować się z prezesem Senatu, 
a nie jak dotychczas z Senatem. Zmiana dotyczyła również kompetencji Prezy
dium Senatu.

Jednocześnie Senat w celu wykonania artykułu dodatkowego ustawy konsty
tucyjnej, uchylającego instytucje podsędków i wójtów gmin, przekazał ww. wy
działowi oraz Dyrekcji Policji zasady dotyczące „urządzenia komisarzy dystryk
towych” opracowane przez Konferencję Rezydentów. W związku z tym wezwał 
Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, aby w jak najkrótszym czasie przedstawił 
Senatowi projekty:

1. Etatu Dyrekcji Policji, obejmującego dostateczną liczbę komisarzy policji 
mających, zgodnie z ww. zasadami powołania komisarzy dystryktowych, zastąpić 
w mieście Krakowie podsędków i wójtów gminnych.

2. Urządzenia wewnętrznego Dyrekcji Policji, obejmującego wszystkie do
tychczas wprowadzone zmiany, określającego „stosunki tejże magistratury z pre
zesem Senatu, Senatem i władzami sądowymi” Inaczej mówiąc, przygotowanie 
tekstu jednolitego statutu Dyrekcji Policji, który mógłby być ogłoszony jako kom
pletny akt prawny.

3. Etatu urzędów komisarzy dystryktowych, mających pełnić swe obowiąz
ki w okręgu z oznaczeniem ich „ilości zastosowanej do rzeczywistej potrzeby 
i punktów ich zamieszkania”.
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4. Instrukcji określającej obowiązki komisarzy dystryktowych oraz ich stosun
ki wynikające z wprowadzonych zmian względem Senatu, Dyrekcji Policji, jak 
również władz sądowych.

5. Zmian w zakresie sądownictwa w związku z likwidacją sądów podsędkow- 
skich i wójtów gmin.

6. Urządzenia władz miejscowych w sposób zapewniający zachowanie porząd
ku policyjnego, tym bardziej, że nowa reforma wiązała się ze zmniejszeniem „ilo
ści urzędów pośrednich, które dotąd bliżej nad porządkiem po miastach okręgo
wych i wsiach czuwały ze zwróceniem uwagi szczególniej na dobra skarbowe”.

Jednocześnie Senat poinformował Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, jak 
również Dyrekcję Policji, o interpretacji dokonanej przez rezydentów, a dotyczą
cej art. 2 konstytucji, odnoszącego się do wydawania tak dezerterów, jak zbie
gów z mocarstw opiekuńczych ukrywających się na terytorium Wolnego Miasta 
Krakowa, ale przy zachowaniu dotychczasowych form, jak i sposobu ekstradycji 
takich osób397.

J'' Ibidem, k. 311-312.
ws Dz. Praw 1838, s. 2, nr 6603 D.G.S., postanowienie z 21 XI 1838 r. Decyzję w tym względzie 

podjęto na posiedzeniu Senatu 21 XI 1838 r., ANKr, WMK - IV - 27, k. 199, nr obr. 3394.

Ponad rok później, dnia 21 listopada 1838 r., Senat Rządzący - w nawiązaniu 
do treści ww. artykułu dodatkowego - wydał postanowienie określające datę li
kwidacji urzędów wójtowskich, ale jedynie na terenie miasta Krakowa. Zdaniem 
rządu rozłożenie w czasie i na dwa etapy wprowadzenia zmian w nowej organi
zacji służb policyjnych (najpierw w Krakowie, a dopiero później w okręgu) było 
praktyczniejsze i gwarantowało płynniejsze przejście ze stanu dotychczasowgo 
do stanu projektowanego. W związku z tym Senat zadecydował, że urzędowanie 
wójtów i podsędków w Krakowie ustanie z dniem 1 grudnia 1838 r., a obowiąz
ki przez nich dotąd sprawowane przejmie Dyrekcja Policji. Termin wprowadze
nia zmian w okręgu związany z powołaniem komisarzy dystryktowych miał być 
określony później. Jednocześnie Senat zadecydował, że dotychczasowe akta wój
tów, jak i podsędków w Krakowie miała przejąć Dyrekcja Policji, natomiast akta 
w okręgu mieli przejąć komisarze dystryktowi (art. I)398.

Postanowienie Senatu szczegółowo regulowało także tryb postępowania Dy
rekcji Policji oraz komisarzy dystryktowych w związku z dalszym prowadzeniem 
spraw przejętych od wójtów i podsędków. W przypadku spraw wszczętych, lecz 
niezakończonych przez wójtów, należało niezwłocznie je podjąć „zgodnie z prze
pisami i wytycznymi udzielonymi im przez władze zwierzchnie”. W sprawach 
prowadzonych przez podsędków, które zostały prawomocnie zakończone, ale 
niewyegzekwowane, Dyrekcja Policji i komisarze dystryktowi mieli zająć się ich 
egzekucją. Z kolei w sprawach, w których zapadły wyroki, ale nie zostały one jesz
cze ogłoszone stronom, właściwe organy miały ogłosić te wyroki i, zależnie od de
cyzji strony, albo przekazać wniesiony rekurs do wyższej instancji, albo wykonać 
prawomocny wyrok. W sprawach, w których wniesiono już apelację, zobowiązani 
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byli przekazać akta do Sądu Apelacyjnego, „natomiast sprawy niezakończone, 
a nawet niezaczęte, miały być prowadzone według przepisów dotychczasowych, 
do czasu ogłoszenia Dyrekcji Policji nowych przepisów” (art. 2)399.

w Dz. Praw 1838, s. 3-4, nr 6603 D.G.S.
"Xl Ibidem, s. 4.
"" Zgodnie z art. 5 postanowienia Dyrekcja Policji oraz Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji 

zobowiązane zostały do dopilnowania wykonania tego postanowienia, Ibidem, s. 5.
1112 ANKr, WMK - III - 3a, k. 375-389; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 65; idem, 

Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 809.
■"u ANKr, WMK - IV - 28, k. 34-35, nr obr. 662.

Senat zadecydował również o tym, że sprawy policyjne z gmin okręgowych, 
należące do sądów podsędkowskich okręgu I i II Miasta Krakowa, tymczasowo 
miały być prowadzone przez Dyrekcję Policji, do czasu zaprowadzenia komi
sarzy dystryktowych w okręgu. A zatem właściwość terytorialna Dyrekcji Po
licji na pewien czas uległa rozszerzeniu poza granice samego miasta Krakowa 
(art. 3)400.

W ww. postanowieniu zawarto również normę prawną, w myśl której wszel
kie dotychczasowe przepisy „odnoszące się do tej kategorii służby publicznej” 
(a w szczególności Statut organiczny władz sądowych z 1833 r.) przestają obowią
zywać, o ile pozostają w sprzeczności z nowym porządkiem prawnym, wprowa
dzonym w wykonaniu artykułu dodatkowego konstytucji Wolnego Miasta Krako
wa (art. 4)401.

Dnia 15 marca 1839 r. Senat zatwierdził liczącą 52 artykuły „Instrukcję tym
czasową dla komisarzy dystryktowych”, która regulowała zakres zadań i kom
petencji komisarzy, jak również organizację i skład komisariatu dystryktowego. 
Określała również relacje Dyrekcji Policji z tymi komisarzami. Wskazywała też na 
zasadniczą różnicę pomiędzy komisarzami cyrkułowymi, działającymi w imieniu 
Dyrekcji Policji na terenie miasta Krakowa, a komisarzami dystryktowymi, mają
cymi status terenowych organów administracji policyjnej, podległych na zasadzie 
hierarchicznego podporządkowania Dyrekcji Policji402.

Zgodnie z decyzją Senatu, „Instrukcja” miała być wydrukowana w dziewię
ciu egzemplarzach i przesłana komisarzom dystryktowym. Senat zadecydował 
też, że komisarze z dniem 25 marca 1839 r. „zostaną w urzędowanie wprowa
dzeni”403.

Prezes, prezentując tę „Instrukcję” na posiedzeniu Senatu Rządzącego, wyja
śnił, że ma ona charakter prowizoryczny, gdyż będzie obowiązywała do czasu 
uchwalenia nowego statutu Dyrekcji Policji. Prezes przedstawił też projekt dyslo
kacji komisarzy dystryktowych i ich adiunktów. Oba projekty przygotowane były 
przez dyrektora policji, a potem zaakceptowane przez Komitet Policyjny.

W tym miejscu warto dodać, że Komitet Policyjny prowadził prace legisla
cyjne zmierzające do skodyfikowania całego prawa policyjnego (w dwóch czę
ściach). Dnia 28 października 1838 r. Komitet Policyjny przedłożył Senatowi uło
żoną przez siebie pierwszą część statutu Dyrekcji Policji. Senat przyjął ten projekt 
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i polecił przekazać go Konferencji Rezydentów ze wskazaniem, że wprowadzone 
zostały jedynie drobne poprawki, a w pozostałym zakresie projekt jest zgodny 
z wytycznymi Konferencji404.

404 ANKr, WMK - IV - 36, k. 3, nr obr. 3.
1,15 Ibidem, k. 10, nr obr. 4.
M16 W aktach WMK - V - 5 znajduje się obszerny - liczący ponad 300 stron - rękopis projektu 

dyrektora policji, F. Gutha, pt. Entwurf einer Polizei Ordnung für den Freistaat Krakau verfasst 
vom Herrn Polizei Director v. Guth, sporządzony w języku niemieckim. Biorąc pod uwagę jego 
dekretację (nr 10/840 D.K.), którą oznaczony jest również „Statut Dyrekcji Policji” z 18 lutego 
1840 r., stanowiący część pierwszą, uznać można, iż stanowił on właśnie projekt drugiej części 
przepisów policyjnych dla Wolnego Miasta Krakowa, który stanowił podstawę do opracowania 
różnych instrukcji dla urzędników policyjnych. Na przykład dyrektor policji, F. Guth, przygoto
wał projekt „systematycznego ratowania w czasie pożaru i wyłożył tę materię w porządku poli
cyjnym". Przedłożył go prezesowi Senatu w marcu 1838 r. Projekt został następnie przekazany 
Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji celem połączenia z innymi projektami „do nowej 
organizacji policji przez dyrektora policji podawanymi i przedstawienia go w swoim czasie pod 
decyzję Senatu” ANKr, WMK - III - 47, k. 375. W sprawozdaniu sporządzonym przez Senat 
Rządzący dla Zgromadzenia Reprezentantów w 1844 r., zwanym Zdaniem sprawy o położeniu 
Kraju W. Μ. Krakowa i Jego Okręgu, przedstawiono także szereg informacji o nowo wydanych 
regulacjach prawnych dotyczących działalności policji. Okoliczność ta może potwierdzać tezę, 
że wiele z tych aktów prawnych mogło być opartych na projekcie F. Gutha. Kwestia ta wymaga 
jednak odrębnych badań, które wykraczają poza ramy niniejszego opracowania. W ww. Zdaniu 
sprawy Senat Rządzący wyjaśnił, iż w 1840 r. wydał nowy statut Dyrekcji Policji, który obejmo
wał także przepisy odnoszące się do innych władz sądowych i administracyjnych. Po urządzeniu 
Dyrekcji Policji rząd zajął się uporządkowaniem przepisów policyjnych, „zatrzymując z daw
nych urządzeń to, co zmiany nie wymagało. Na tej drodze już wydanym zostało urządzenie 
szynków, urządzenie ogniowe i urządzenie cechów na podstawie ustawy sejmowej z dnia 30 
XII 1820 r., nowe postanowienie, co do porządku przyjmowania i oddalania służących i nie
które przepisy policji lekarskiej i budowlanej, przy czym dalszej rewizji ustawodawstwa admi- 
nistracyjego rząd z swej uwagi nie spuszcza". Zwrócono uwagę na nowe akty prawne dotyczące 
zgromadzeń cechowych, ustanowienie urzędu probierczego, wprowadzenie nowego porządku 
ogniowego, nowe oświetlenie miasta, zmiany przepisów dotyczących Domu Pracy, Zdanie spra
wy o położeniu Kraju W. Μ. Krakowa i Jego Okręgu w Zgromadzeniu Reprezentantów, Dz. Praw 
1844, (brak numeru dziennika), s. 86-92.

Dnia 5 lutego 1839 r. prezes przedstawił ułożoną przez Dyrekcję Policji, a przez 
Komitet Policyjny rozpoznaną, „drugą część projektu do nowego urządzenia po
licji, która obejmowała w sobie zbiór przepisów dla urzędników policji wykonaw
czej z dołączeniem przy końcu przepisów o karach" Senat zdecydował o prze
słaniu Konferencji Rezydentów tego projektu „w odwołaniu się do poprzedniej 
odezwy, przez którą pierwsza część przesłana została z oświadczeniem, że Se
nat zachowuje sobie odróżnienie przepisów statutu policji drukiem mającego się 
ogłosić, od tych, które jako instrukcje dla szczególnych urzędników policyjnych 
wydanymi pozostaną”405. Z powyższego wynika, że Senat zadecydował o tym, że 
pierwsza część nowego urządzenia policji opublikowana zostanie w formie Sta
tutu Dyrekcji Policji, natomiast druga część przepisów policyjnych opublikowana 
zostanie w formie różnych instrukcji, a nie w zwartej formie jako druga część 
Statutu™.
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Dnia 23 maja 1839 r. na posiedzeniu Senatu omówiono uwagi zgłoszone przez 
Konferencję Rezydentów do pierwszej części statutu dla Dyrekcji Policji, które 
następnie przekazano Komitetowi Policji do uwzględnienia407.

Dnia 18 lutego 1840 r. na posiedzeniu Senatu Rządzącego zapoznano się z pi
smem Konferencji Rezydentów, w którym stwierdziła ona, że nie wnosi już żad
nych uwag do pierwszej części statutu Dyrekcji Policji. Jednocześnie wezwała Se
nat do niezwłocznego ogłoszenia statutu drukiem408. W związku z powyższym 
na tym samym posiedzeniu Senat Rządzący zatwierdził ów projekt i polecił go 
ogłosić w „Dzienniku Praw”.

Był to ostatni statut urządzający Dyrekcję Policji Wolnego Miasta Krakowa 
wydany dnia 18 lutego w 1840 r.409 Podobnie jak wcześniejszy statut, również 
ten akt prawny był bardzo obszerny i liczył aż 214 paragrafów, pogrupowanych 
w pięciu rozdziałach. W pierwszym rozdziale uregulowano zagadnienia ogólne, 
dotyczące statusu prawnego Dyrekcji Policji (§ 1-8). Rozdział drugi zawierał prze
pisy dotyczące służby w Dyrekcji Policji (§ 9-12). Kolejny rozdział regulował kwe
stie związane z podziałem służby policyjnej (§ 13-14). Najobszerniejszy, rozdział 
czwarty, zawierał szczegółowe unormowania dotyczące obowiązków poszczegól
nych urzędników Dyrekcji Policji oraz komisariatów dystryktowych (§ 45-212). 
Ostatni rozdział zawierał wytyczne dotyczące działań „policji zapobiegającej” 
(§ 213-214). Analizując treść statutów Dyrekcji Policji, należy również mieć na 
uwadze klauzulę derogacyjną zawartą w Statucie z 1840 r., która wskazywała na 
zakres zmian i modyfikacji obecnych przepisów. Zgodnie z § 214 tego Statutu 
dotychczasowe przepisy zawarte w statucie urządzającym z 1827 r., jak również 
w jego rozwinięciu z 1833 r., „o ile mieściły w sobie przepisy przeciwne I części 
nowego statutu, traciły swoją moc obowiązującą”

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. regulował nie tylko kwestie ustrojowe doty
czące Dyrekcji Policji, ale również szereg spraw związanych z materialnym pra
wem policyjnym, a także z regulacjami proceduralnymi. Dnia 2 lipca 1841 r. Senat 
przyjął drugą część „Statutu Dyrekcji Policji”410.

Dyrekcja Policji w kształcie organizacyjnym określonym w Statucie z 1840 r. 
funkcjonowała bez większych zmian do końca istnienia Wolnego Miasta Krako
wa. Wraz z likwidacją Senatu Rządzącego i powołaniem Rady Administracyjnej 
Cywilnej nastąpiła zmiana organu zwierzchniego wobec Dyrekcji Policji. Niemniej 

■'"7 ANKr, WMK - IV - 36, k. 13, nr obr. 10.
Ibidem, k. 29, nr obr. 10.

uw Dz. Praw 1840, nr 10 D.K. Wszedł w życie z dniem 15 V 1840 r. W opublikowanym tekście po
jawił się błąd na stronie 11 w § 14 ust. a, który został sprostowany w komunikacie opublikowa
nym w „Dzienniku Rządowym”. Przepis ten powinien brzmieć: „W wypadkach kryminalnych do 
tych działań, które podług kodeksu karnego, cz. 1, do politycznych instancji należą. Jednakowoż 
Dyrekcja Policji w tych wypadkach, gdzie przyaresztowania na gorącym uczynku schwytanego 
zbrodniarza wedle § 282 albo też § 283 k.k., cz. 1, na zasadzie prawnych poszlaków dopełnia, 
winną jest przed oddaniem obwinionego sądowi karnemu sumaryczną inkwizycję z nim przed
sięwziąć” Dz. Rządowy WMK 1840, nr 45-46, s. 181-182, nr 3059 D.G.S.

110 ANKr, WMK - IV - 36, k. 56, nr obr. 20.
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jednak relacje pomiędzy tymi organami nie uległy zmianie, na co wyraźnie wska
zywał § 15 statutu organicznego Urządzenia Rady Administracyjnej'111.

W latach czterdziestych zdecydowana większość urzędników Dyrekcji Policji 
pochodziła już z Galicji, w związku z tym Józef Wawel-Louis nazwał ją „Dyrekcją 
austriacką”. Wskazał on również, że

w początku 1846 r. w skład Dyrekcji Policji wchodził dyrektor [F. Kroebl - P. C.],
3 starszych komisarzy z Galicji przysłanych, czyli komisarze I rangi: Ksawery Smido- 
wicz, Józef Nowak, Józef Tuszyński, 7 komisarzy II rangi, 8 inspektorów i podinspek
torów, 15 starszych urzędników i kancelistów, 10 aplikantów, 50 żandarmów kon
nych, 20 pieszych i 143 policjantów uzbrojonych w kije, pałasze i karabiny. Dyrekcja 
Policji miała nadto na zawołanie, oprócz różnych woźnych, pachołków, posługaczy, 
szprycmajstrów, stróżów nocnych i trębaczy, dwie kompanie regularnego wojska 
w sile 317 żołnierzy austriackich, pochodzących z Galicji, przebranych w mundury 
milicji krajowej i dowodzonych przez ad hoc przysłanych austriackich oficerów* 412.

111 Dz. Praw 1846, nr 1671 Dziennika Rady Administracyjnej.
412 J. Wawel-Louis, Kronika rewolucyi..., s. 9-10.
413 ANKr, WMI< - III/18/1, brak paginacji (druk 4-stronicowy), nr 1853 D.G.S. Do pierwszej klasy 

organów władzy publicznej zaliczono: prezesa Senatu Rządzącego, Senat Rządzący, prezydu- 
jącego w Zgromadzeniu Reprezentantów, Radę Wielką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sąd Naj
wyższy Karny. Do drugiej klasy należały: Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie Rzą
dzącym, Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu, senator czuwający nad instytutami i opieką 
małoletnich, Konsystorz Generalny Diecezji, Sąd Wyższy, Dyrekcja Ogólna Szpitali Krakow
skich, komisarz rządowy przy insytutach naukowych, Senat Akademicki, Rektor Uniwersytetu, 
Komitet Skarbowy i Prawodawczy w Zgromadzeniu Reprezentantów, Komisja Obrachunkowa 
„między jednym a drugim Zgromadzeniem Reprezentantów”. Z kolei do czwartej klasy zali
czono wszystkie inne władze, urzędy łub oddziały służby publicznej, niewymienione w trzech 
poprzednich klasach.

414 Zasady intytulacji były następujące: „1) Władze i urzędy jednej i tej samej klasy odezwy wzajemne

Dnia 18 kwietnia 1845 r. Senat Rządzący, „uznawszy potrzebę ustanowienia 
klasyfikacji władz publicznych kraju Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu pod 
względem zachowania etykiety urzędowej we wzajemnych pomiędzy nimi ko
respondencjach” ustanowił podział organów władzy publicznej na cztery klasy. 
Dyrekcja Policji zaliczona została do trzeciej klasy wraz z takimi instytucjami 
jak Trybunał, sądy pokoju, wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektorowie 
szkół i wizytator szkół początkowych, komendant milicji, protomedyk, Rada We- 
terynarska, Biuro Rachuby, Rada Ogólna Towarzystwa Dobroczynności, „a także 
wszelkie komitety, rady, dyrekcje i komisje zawiązane przez Senat Rządzący, któ
rym albo senator przewodniczy, albo w których jako komisarz zasiada, Komisja 
Emerytalna"413. Choć podział na klasy wynikający z tego reskryptu Senatu ustalał 
jedynie normy dotyczące intytulacji „wzajemnych odezw i raportów przez władze 
czynionych”, to mimo wszystko klasyfikacja ta ukazywała miejsce, które zajmowa
ły poszczególne organy państwowe Wolnego Miasta Krakowa w układzie hierar
chicznym tej władzy414.
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Wybuch powstania krakowskiego oraz rządy władz powstańczych miały rów
nież wpływ na organizację i działalność Dyrekcji Policji. Dnia 18 lutego 1846 r. 
ewakuowano z Krakowa m.in. dyrektora policji F. Kroebla. Po przejęciu władzy 
przez powstańców obowiązki dyrektora policji pełnił Karol Stróżecki. Wniosek 
taki wynika z komunikatu wydanego przez dyrektora policji z 25 lutego 1846 r., 
który został podpisany właśnie przez I<. Stróżeckiego oraz sekretarza S. Tyrchow- 
skiego. W komunikacie tym dyrektor policji, w nawiązaniu do odezwy dyktatora 
powstania również z 25 lutego 1846 r., obwieścił powołanie Antoniego Stojow- 
skiego na inspektora przedmieścia krakowskiego „Podgórzem zwanego, które 
odtąd stanowić będzie gminę VI miasta Krakowa” Do obowiązków inspektora 
gminy VI należały przedmioty „czysto policyjne - a mianowicie zabezpieczenie 
ludzi i własności obywateli” Do jego obowiązków należało również zorganizowa
nie straży bezpieczeństwa, straży ogniowej, urządzenie szpitali i zabezpieczenie 
kas rządowych. Inspektor miał także dwa razy dziennie składać raporty dyrekto
rowi policji415.

pisać mają per extensum, kładąc naprzód swoją intytulację od góry a następnie intytulację wła
dzy lub urzędu, do których odezwa jest stylizowaną. Jednakże Rada Wielka Uniwersytetu i Sąd 
Najwyższy Karny w odezwach swoich do Senatu Rządzącego i prezesa Senatu zachowywać będą 
dotąd praktykowaną etykietę - że przed swoją pierwej kłaść mają intytulację Senatu lub jego 
prezesa. 2) Władze i urzędy klas wyższych reskrypta lub rezolucje do władz i urzędów klas 
niższych pisać będą per extensum, kładąc intytulację swoją równie na czele per extensum, a in
tytulację władzy lub urzędu klasy niższej na dole przy końcu reskryptu lub rezolucji. 3) Władze 
i urzędy klas niższych winny pisać odezwy lub raporta do władz lub urzędów klas wyższych 
fracta pagina, zaczynając od intytulacji do władzy lub urzędu po prawej ręce, a swoją intytu
lację kładąc po lewej ręce, w miejscu gdzie się pierwsza intytulacja kończy. Jednakże Dyrekcja 
Ogólna Szpitali korespondować będzie z władzami w klasie I zamieszczonymi per extensum. 
Urzędy podwładne do swoich bezpośrednich lub pośrednich naczelników pisać mają raporta 
fracta pagina. 4) Odezwy do prezydujących w wydziałach, komitetów, dyrekcjach etc. pisane 
być mają w formie tej, jak do samych władz lub urzędów, którym ciż przewodniczą. 5) Forma 
odezw do władz zagranicznych, jak niemniej forma reskryptów i rezolucji do stron prywatnych, 
dotąd praktykowana i nadal się utrzymuje. 6) Numer odezwy, reskryptu, rezolucji lub raportu 
winien się znajdować na czele po lewej ręce, data na dole tychże. 7) Intytulację na kopertach 
mają odpowiadać porządkowi na instytucje wewnątrz pisma wskazane” ibidem.

I1:’ S. Wachholz, Akty prawne Rewolucji Krakowskiej z roku 1846, „Czasopismo Prawno- 
-Historyczne" R. 8, 1956, z. 1, s. 331-332; W. M. Bartel, Rewolucja krakowska..., s. 213.
S. Wachholz, Akty prawne..., s. 334-335.

H’ Ibidem, s. 338.

Dnia 26 lutego 1846 r. dyktator powstania, Jan Tyssowski, ogłosił, że w miejsce 
komisarzy dystryktowych i Wydziału Sądowego w Dyrekcji Policji sprawy kar
ne rozstrzygać będą sądy podsędkowskie, „stosownie do przepisów zawartych 
w rozdziale III statutu sądowego w roku 1833 wydanego”. Wstępne inkwizycje 
miał przeprowadzać Wydział Policji przy magistracie miasta Krakowa, a w gmi
nach okręgowych wójtowie416. Dzień później, tj. 27 lutego 1846 r., dyktator po
wstania, J. Tyssowski, ogłosił zmianę nazwy dyrektora policji na burmistrza mia
sta Krakowa417.
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Powyższe zmiany miały jedynie charakter epizodyczny, bo wraz z upadkiem 
powstania krakowskiego organizacja i funkcjonowanie Dyrekcji Policji wróciło 
do poprzednich zasad. Na jej czele ponownie stanął F. Kroebl418.

418 Dyrektor policji poinformował Senat Rządzący o komisarzach policji dystryktowych i cyrkuło
wych, którzy byli podejrzewani o udział w powstaniu krakowskim. W związku z zawieszeniem 
ich w obowiązkach służbowych, Senat zadecydował, że „aktualni" komisarze mają pobierać 
jedynie 1/4 pensji, natomiast komisarzom powołanym w charakterze zastępców wstrzymana 
została pensja w całości, ANKr, WMK - V - 487, k. 253, nr obr. 1130. Na przykład Aleksander 
Swolkien z uwagi na to, że brał udział w powstaniu, nie otrzymał od Senatu Rządzącego no
minacji na posadę zastępcy strażnika lasów i został usunięty z Dyrekcji Policji, ibidem, k. 284, 
nr 1257.

419 Maurycy Deym - hrabia, austriacki radca gubernialny, starosta Pragi, w listopadzie 1846 r. 
przejmował Kraków w ręce austriackie. Od grudnia tego roku do jego likwidacji w 1848 r. spra
wował urząd nadwornego komisarza, Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów mia
sta Krakowa (1228-2010), red. B. Kasprzyk, Kraków 2010, s. 775.

4211 „Dziennik Rządowy Miasta Krakowa i Jego Okręgu" 1846, nr 127, s. 510, nr 20701.
421 A. Kamiński, op. cit., s. 6-8; K. Rolle, op. cit., s. 127. Dyrekcja Policji we Lwowie została znie

siona kilka miesięcy później, z dniem 13 VI1848 r., a czynności policyjne przekazano magistra
towi, A. Kurka, op. cit., s. 5.

422 K. R o 11 e, op. cit, s. 44, 46.

Po likwidacji Rzeczypospolitej Krakowskiej, w związku z jej wcieleniem do Au
strii, rządy objął komisarz nadworny (ministerialny) hr. Maurycy Deym419. Dyrek
cja Policji Wolnego Miasta Krakowa przekształcona została w Cesarsko-Królewską 
Austriacką Dyrekcję Policji Miasta Krakowa, na czele której nadal stał F. Kroebl420.

Komisarz nadworny M. Deym rozporządzeniem z 20 grudnia 1847 r. zniósł 
Radę Administracyjną Cywilną od 1 stycznia 1848 r., a na jej miejsce utworzył 
dla Krakowa Urząd Obwodowy i ustanowił Dyrekcję Policji, jako austriacki pań
stwowy organ administracji policyjnej. Nad krakowską Dyrekcją Policji oraz ko
misarzami dystryktowymi w okręgu ustanowiono Urząd Cyrkularny, który pełnił 
funkcję organu II instancji421. Na podstawie najwyższego postanowienia z 30 lipca 
1848 r. wraz z ustanowieniem w Krakowie Rady Miejskiej, pochodzącej z wybo
rów, doszło do likwidacji Dyrekcji Policji. Dla okręgu zaprowadzono Radę Admi
nistracyjną. Radzie Miejskiej podporządkowano komisarzy pięciu cyrkułów mia
sta. Rada Miejska miała się składać z 40 członków (30 chrześcijan i 10 izraelitów) 
i 12 zastępców (9 chrześcijan i 3 izraelitów). Na czele Rady Miejskiej stał prezes. 
Została ona podzielona na dwa 5-osobowe wydziały, jeden ds. policyjnych, a dru
gi ds. ekonomicznych. Radzie Miejskiej przydzielono oprócz zarządu miastem 
także i funkcje zniesionej Dyrekcji Policji, której dyrektor został zamianowany 
generalnym sekretarzem Rady Miejskiej422.

2.4. Mundury urzędników Dyrekcji Policji
Senat Rządzący już 14 września 1816 r., czyli już po rozpoczęciu działalności, 
w oparciu o Urządzenie wewnętrzne z 15 lipca 1816 r., przyjął projekt munduru 
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odróżniającego urzędników publicznych pozostających w służbie czynnej, jak rów
nież tych, którzy ją opuścili423. Projekt obejmował też urzędników policyjnych.

',2’ Uchwała określała mundur obywatelski, mundur członków Senatu, urzędników administracyj
nych, policyjnych, oficjalistów, którzy podzieleni zostali na 4 stopnie, oraz urzędników sądo
wych, ANKr, WMK - V - 7, k. 41-46.

4-' Do tej grupy należeli również wójtowie, intendent dóbr narodowych, inspektor dochodów pu
blicznych, asesor prawny, protomedyk, sekretarze wydziałowi Senatu, sekretarz ekspedient Se
natu, inspektor kopalń, inspektor budownictwa, pierwszy rachmistrz Senatu, kasjer generalny, 
dyrektor poczt (§ 3).

l2:' Do tej grupy należeli również adiunkci i aplikanci przy sekretarzach wydziałowych, tłumacze jeży
ków obcych, sekretarz dziennika Senatu, archiwariusz Senatu, drugi rachmistrz Senatu, kontroler 
Kasy Głównej, rewizor generalny poborów niestałych, nadleśniczy, budowniczy miejski i okręgo
wy, szychtenmajster kopalni, ekonom miejski, fizyk miejski i okręgowy, sekretarze poczty (§ 4).

426 Do tej grupy urzędników administracyjnych i policyjnych należeli także adiunkci, ekspedyto
rzy Senatu, buchalter Kasy Głównej, kanceliści Senatu, adiunkci archiwariusza, adiunkci Biura 
Rachuby, kasjerzy, kontrolerzy i rewizorzy I klasy dochodów niestałych, adiunkt ekonoma miej
skiego, asystent szychtenmajstra, „pisarz składu produktów zapalnianych" „ekspedytorzy poczt 
stacyjnych” leśniczy, chirurdzy (§ 5).

,2' Do urzędników i oficjalistów IV stopnia zaliczano także kancelistów wydziałowych, burgrabiów 
gmachów rządowych, poborców, rewizorów 11 klasy i pisarzy dochodów niestałych, aplikantów 
wszelkiego stopnia „oprócz w § 4 napomnianych" (§ 6).

Intendent policji zaliczony do urzędników administracyjnych I stopnia424 miał 
prawo noszenia munduru standardowego, przewidzianego „dla obywateli i władz 
tutejszokrajowych” Kolor i krój munduru był następujący:

a) Kolor sukni zwierzchniej będzie granatowy, kamizelka tej formy, co i teraz, bia
ła, spodnie granatowe lub białe, do trzewików zaś białe krótkie, wyłogi u sukni 
zwierzchniej amarantowe; b) Krój sukni zwierzchniej niemiecki, bez zapiętych 
fałdów, zachowując formę na przodzie zapinania sukni jak w mundurach zagra
nicznych cywilnych, na jeden rząd; c) Guziki z herbem Miasta żółte; d) Szpada 
pozłacana na pendencie dawniejszej formy; e) Kapelusz stosowany gładki z agrafą 
srebrną z tasiemki lub sznurka zrobioną i kokardą białą (§ 1).

Do tego standardowego munduru dla urzędników I stopnia, a więc również 
dla intendenta policji, przewidziano po dwie gałązki dębowe, „złotem haftowane 
na końcach kołnierza” (§ 3).

Adiunkci Urzędu Policji Pośredniej, zaliczeni do urzędników II stopnia, mieli 
mieć mundur standardowy przyozdobiony w jedną tylko gałązkę dębową, „złotem 
wyszywaną przy końcach kołnierza” (§ 4)425. Urzędnikiem policyjnym III stop
nia był dziennikarz policji pośredniej, który uprawniony był do noszenia mun
duru standardowego z dwiema złotymi haftowanymi linijkami wzdłuż kołnierza 
po obydwu stronach (§ 5 ) 426. Kanceliści policji pośredniej, rewizorzy policji oraz 
aplikanci należeli do urzędników IV stopnia i mieli prawo do używania mundu
ru standardowego z jedną linijką złotą wzdłuż kołnierza, haftowaną po obu jego 
stronach427. Oprócz standardowego munduru wraz z ww. ozdobami urzędnicy 
policyjni wszelkiego stopnia mieli mieć dodatkowo „czerwoną wstążkę wąską, na 
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trzy cale długą, na lewym ramieniu przyszytą w podłuż od kołnierza, przy sukni 
zaś cywilnej czerwoną kokardę u kapelusza" (§ 6).

Urzędnicy policyjni zobowiązani zostali również do czuwania nad tym, aby 
wyłącznie osoby do tego uprawnione używały strojów urzędowych. „W razie nie- 
uskutkowania przestrogi” mieli zawiadomić o tym władzę zwierzchnią (§ 9).

Jednak dopiero 9 lutego 1818 r. Senat Rządzący na wyraźne żądanie Komisji 
Organizacyjnej wydał reskrypt ustalający uroczysty „ubiór dla władz tutejszokra- 
jowych”428. Jego podstawę stanowił ww. projekt z 14 września 1816 r., do którego 
wprowadzono drobne zmiany. Prawo noszenia munduru przysługiwało - tak jak 
przewidywał to poprzedni projekt - wszystkim urzędnikom publicznym pozosta
jącym w służbie czynnej, jak i tym, którzy z niej już odeszli.

428 Reskrypt z 9 II1818 r., nr 372, ANKr, WMK - V - 7, k. 111-119.
429 Grupa urzędników I stopnia nie uległa zmianie w porównaniu do projektu z 14IX 1816 r. Kwes

tię tę regulował również § 3.
4,0 W porównaniu do projektu z 14IX 1816 r. do urzędników II stopnia dodano adiunkta intenden

ta dóbr narodowych (§ 4).
431 W porównaniu do projektu z 14 IX 1816 r. do urzędników III stopnia dodano dozorcę pociągów 

skarbowych (§ 5).
4,2 W porównaniu do projektu z 14 IX 1816 r. do urzędników IV stopnia dodano konduktora przy 

inspektorze dróg i mostów (§ 6).

Intendent policji, zaliczany do urzędników administracyjnych I stopnia429, miał 
prawo do noszenia munduru standardowego „dla obywateli i władz tutejszokrajo- 
wych”. Kolor i krój munduru był następujący:

a) Kolor sukni zwierzchniej będzie granatowy z podszewką tego samego koloru, 
kamizelka tej formy, co i teraz, biała, spodnie granatowe lub białe, do trzewików 
zaś białe krótkie, wyłogi u sukni amarantowe; b) Krój sukni zupełnie taki, jaki jest 
munduru dotąd używanego; c) Guziki z herbem Miasta żółte; d) Szpada pozłacana 
na pendencie dawniejszej formy; e) Kapelusz stosowany gładki z agrafą złotą i ko
kardą białą (§ 1).

Do tego standardowego munduru dla urzędników I stopnia przewidziano do
danie „gałęzi dębowej złotem haftowanej po obu stronach kołnierza i na wyło
gach u rękawów”. Dodatkowo intendent policji miał mieć szarfę koloru czerwone
go z „kitajki z frędzlą złotą" (§ 3). Z kolei adiunkci Urzędu Policji Pośredniej, jako 
urzędnicy II stopnia, mieli mieć przyozdobiony mundur standardowy „z przyda
niem gałęzi dębowej na samym tylko kołnierzu po obu stronach złotem haftowa
nym, wyłogi zaś u rękawów gładkie" (§ 4)430. Urzędnikiem policyjnym III stopnia 
był dziennikarz policji pośredniej, który uprawniony był do noszenia munduru 
standardowego z „dwiema małymi gałązkami dębowymi złotem haftowanymi na 
obu końcach kołnierza” (§ 5)431. Kanceliści policji pośredniej, rewizorzy policji 
oraz aplikanci należeli do urzędników IV stopnia i mieli prawo do używania mun
duru standardowego z „jedną gałązką małą dębową na obu końcach kołnierza 
haftowaną”432. Oprócz standardowego munduru wraz z ww. ozdobami urzędnicy 
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policyjni wszelkiego stopnia mieli mieć dodatkowo „czerwoną wstążkę wąską, na 
trzy cale długą, na lewym ramieniu w podłuż od kołnierza przyszytą, przy sukni 
zaś cywilnej czerwoną kokardę u kapelusza” (§ 6).

Urzędnicy policyjni zobowiązani zostali również do czuwania nad tym, aby 
wyłącznie osoby do tego uprawnione używały strojów urzędowych. „W razie nie- 
uskutkowania przestróg" mieli „donieść o tym władzy przyzwoitej” (§ 8).

Przepisy te jednak nie weszły w życie, gdyż decyzją Senatu Rządzącego z nie
znanych powodów zostały zawieszone. Jednak w 1820 r. zaszła potrzeba wprowa
dzenia w życie oznaczeń policyjnych. Było to spowodowane incydentem, który 
wydarzył się 28 stycznia 1820 r. „Niejaki Karol Erbert [...], przybywszy na główny 
hauptwach, poważył się wziąć wartę" i, podając się za rewizora policji, poszedł 
z nią na nocny patrol. Choć sprawca został zatrzymany i ukarany, to jednak Wy
dział Policji uznał, że konieczne jest używanie znaków odróżniających funkcjona
riuszy policji pośredniej, aby więcej tego typu sytuacji się nie zdarzało. W związku 
z tym Wydział ten, pismem z 5 lutego 1820 r., zwrócił się do Senatu Rządzącego 
o wprowadzenie w życie

urządzenia przepisującego uniform dla urzędników Rzeczypospolitej Krakowskiej 
pod dniem 9 lutego r. 1818, do nr 372 wydanego, a dotąd w zawieszeniu zostające
go, i upowszechnić raczył publicznym ogłoszeniem mundury i znaki przynajmniej 
dla urzędników policyjnych, którzy bez uniformu właściwego i oznaków służbowi- 
tości policyjnej, narażeni częstokroć bywają na liczne nieprzyjemności i zniewagę 
osobistą'133.

Senat Rządzący w dniu 11 lutego 1820 r. podjął decyzję o określeniu mun
durów dla urzędników policyjnych, zgodnie z uchwałą z 9 lutego 1818 r., „ażeby 
urzędnicy policyjni, działając z obowiązku służby swej, znajdowali wiarę w tym, 
co w imieniu rządu oświadczać mają polecenie, lub, w razie potrzeby, od osób tak 
wojskowych, jak cywilnych żądając pomocy, takową bezsprzecznie uzyskiwali”.

Od tego dnia każdy urzędnik policyjny, działając z urzędu, powinien mieć 
„na sobie znak odróżniający, a ten jest: przy ubiorze uroczystym wstążka wąska 
czerwona, na trzy cale gruba, na lewym ramieniu w podłuż od kołnierza przy
szyta, przy sukni zaś zwyczajnej czerwona kokarda u kapelusza”. Jednocześnie 
Senat wskazał, że osoby, które nie okażą posłuszeństwa urzędnikowi policyjnemu 
posiadającemu taki znak, narażą się na surową odpowiedzialność. Podobnie jak 
osoby bezprawnie używające takich znaków* 434.

413 ANKr, WMK - V - 7, k. 265.
434 Ibidem, k. 266-267. Informacja o wprowadzeniu znaków urzędników policyjnych opublikowana 

została w Dz. Rządowym WMK 1820, nr 7, s. 27, nr 449 D.G.S., z dnia 11 lutego.

Intendent policji pismem z 24 lutego 1820 r. zwrócił się jednak do Wydzia
łu Policji z przedstawieniem, aby zrezygnować z konieczności umieszczania na 
rękawie munduru urzędników policji pośredniej czerwonej wstążki i ograni
czyć się jedynie do czerwonej kokadry przy kapeluszu. Zdaniem intendenta ele
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ment ten stanowił wystarczający znak identyfikujący funkcjonariusza policji435. 
Dnia 9 marca 1820 r. Senat Rządzący na posiedzeniu uznał, że funkcjonariusze 
policji pośredniej mają używać wszystkich znaków identyfikujących określonych 
w uchwale z 9 lutego 1818 r., a więc również czerwonej wstążki na rękawach mun
duru436. Tym samym nie przychylił się do wniosku intendenta policji.

435 ANKr, WMK - V - 7, k. 271-272.
436 Ibidem, k. 269-270.
437 ANKr, WMK - IV - 14, k. 441, nr obr. 1903. Komunikat o wprowadzonych znakach identyfiku

jących komisarzy policji opublikowany został w Dz. Rządowym WMK 1827, nr 27, s. 105-106, 
nr 3688.

438 ANKr, WMK - V - 7, k. 389-390.
439 Ibidem, k. 389-390. Komunikat o wprowadzonych znakach identyfikujących rewizorów policji 

opublikowano w Dz. Rządowym WMK 1829, nr 8, s. 29-30, nr 609 D.G.S. Zobacz także: Zbiór 
okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 589, k. 12, nr 600 D.G.S.

Dyrektor policji - senator F. Grodzicki - składając w dniu 3 sierpnia 1827 r. 
raport związany z rozpoczęciem działalności Dyrekcji Policji, zwrócił się z prośbą 
do Senatu o wyjaśnienie, „jakie znaki mają nosić komisarze policji” W odpowiedzi 
Senat podjął uchwałę, że „komisarze oprócz kokardy koloru czerwonego u kape
lusza wszystkim urzędnikom policyjnym wspólnej, używać mają szarfy ponsowej 
na lewą rękę zawdzianej z kokardą takiegoż koloru i frendzelką złotą”437.

Dyrektor policji, Jan Chrzciciel Mieroszewski, pismem z 12 lutego 1829 r. 
zwrócił się do Senatu z wnioskiem o zmianę wyglądu mundurów urzędników Dy
rekcji Policji. Zwócił on uwagę na to, że noszenie przepisanych mundurów na 
co dzień jest kłopotliwe, więc chcąc mieć jakąś oznakę władzy urzędowej, któ
ra pozwoli im podejmować działania, przeprowadzać inspekcje, interwencje na 
miejscu, lepiej byłoby dla porządku i skuteczności działania policji, gdyby Senat 
pozwolił urzędnikom Dyrekcji Policji,

na wzór ościennego a stosunkami najbardziej zbliżonego państwa [Austrii - P. C.], 
noszenie sukien krojem cywilnym koloru granatowego z kołnierzem czarnym ak
samitnym, przy których mają być guziki żółte z herbem krajowym, ubiór takowy 
byłby jeszcze nader użyteczny rewizorom extra inspekcji - często bowiem strona 
wymawiać się może nieznajomością urzędnika438.

Senat Rządzący po rozpatrzeniu ww. wniosku dyrektora policji, dnia 17 lutego 
1829 r., postanowił, aby rewizorzy policji oprócz czerwonej kokardy u kapelusza, 
stosownie do rozporządzenia z 1820 r.,

dla odznaczenia ich stopnia używali szarfy koloru jasnoniebieskiego z frendzelką 
srebrną, którą na prawej ręce w każdym wypadku w służbie używać mają i takowe 
nosić przy sobie powinni, aby w ten czas, gdy nie jest w służbie przeznaczonej, użył 
tej kokardy, założywszy ją na rękę dla okazania, że jest urzędnikiem policji. Równie 
więc każdy, kto by rewizorowi policji taki znak okazującemu powolności lub po
mocy odmówił, ściągnąłby na siebie odpowiedzialność, jak i ten, kto by, nie mając 
tego stopnia, namienionego znaku używał439.
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W okresie reorganizacji służb policyjnych prowadzonej przez dyrektora policji, 
F. Gutha, podjęto kolejną próbę zmiany wyglądu munduru urzędników policyj
nych. Dyrektor policji pismem z 7 grudnia 1838 r. zwrócił się do prezesa Senatu 
z wnioskiem o wprowadzenie „znaków służby zewnętrznej, po których publicz
ność poznając tychże, nieświadomością wymawiać by się nie mogła” Dyrektor 
uznał, że dotychczasowe przez urzędników policyjnych „dla odróżnienia noszone 
furażerki z obwódką amarantową nie odpowiadają celowi, albowiem często i słu
żący do liberii takowe noszą" w związku z tym wnosił, aby dla komisarzy policyj
nych i dystryktowych, „furażerki granatowe z obwódką złotą na dwa palce szeroką 
tudzież dla inspektorów i adiunktów z obwódką złotą na półtora palca zaprowa
dzone zostały"

Prezes Senatu, odpowiadając pismem z 19 grudnia 1838 r., nie przychylił się 
do tego wniosku i polecił urzędnikom Dyrekcji Policji używać dotychczasowych 
znaków. Jednocześnie zlecił Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie 
opracowanie projektu nowych mundurów dla wszystkich władz krajowych w tym 
urzędników Dyrekcji Policji. W związku z przeciągającymi się pracami nad tym 
projektem dyrektor policji pismem z 4 lutego 1839 r. prosił o przyśpieszenie prac 
nad uchwaleniem wzoru nowego munduru.

Na posiedzeniu Senatu Rządzącego w dniu 20 sierpnia 1839 r. został przed
stawiony projekt nowego munduru dla urzędników Dyrekcji Policji, który bez 
poprawek został zatwierdzony. Projekt ten opracowany został przez Wydział 
Spraw Wewnętrznych i Policji, stosownie do ww. polecenia Senatu z 19 grudnia 
1838 r.

Wszyscy urzędnicy policyjni zobowiązani zostali do zaopatrzenia się w kom
pletny mundur uszyty według nowego wzoru w ciągu trzech miesięcy440. W uza
sadnieniu swojego reskryptu Senat wskazał powody, które uzasadniały zmianę 
dotychczasowych przepisów w tym zakresie, tj. uchwały Senatu z dnia 9 lutego 
1818 r. W szczególności przemawiała za tym przeprowadzona niedawno reorga
nizacja służb policyjnych, jak również potrzeba, aby „urzędnicy policyjni łatwo 
być mogli poznawani w wszelkich wypadkach, gdzie by pomoc i wprost działanie 
ich okazały się być potrzebnymi"441.

1'KI ANKr, WMK -V - 7, Projekt munduru dla Dyrekcji Policji, k. 663-670.
141 Ibidem, k. 657.

Zgodnie ze wspomnianym powyżej reskryptem Senatu wszyscy urzędnicy 
Dyrekcji Policji mieli nosić

mundur granatowy z kołnierzem i mankietami paliowymi ze srebrnymi haftami. 
Przy mundurze miały być białe guziki z herbem Miasta. Mundur miał być z przo
du zapinany na jeden rząd 9 guzików, kołnierz stojący, mankiety rozcinane, na 
2 mniejsze guziki zapinane, przy klapach kieszeniowych po 3 guziki, 2 w stanie i po 
jednym na połach, pantalony białe ze strzemiączkami, kapelusz stosowany z ku- 
szellami i kokardą ponsową i agrafą na guziku z herbem Miasta.
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Elementami munduru były czarny halsztuk, białe skórkowe rękawice, „szpada 
płaska, biało okuta, na białej bandulierce zawieszona, przy szpadzie porte-epec 
białe”. Stopnie urzędników Dyrekcji Policji miały się odróżniać haftami i innymi 
elementami munduru442.

112 Ibidem, k. 663.
112 Ibidem, k. 661-666.

Dyrektor policji miał mieć na kołnierzu i mankietach girlandę w całej szeroko
ści wyłogów haftowaną, „wkoło tej girlandy będzie obwódka w zęby ku girlandzie 
idące podług podanego wzoru graficznego A. Przy kapeluszu agrafa i [fragment 
nieczytelny - P. C.] z bulionem i około kapelusza czarne pióra strusie. Przy szpa
dzie porte-epec z bulionami, przy pantalonach galonek srebrny na cal szeroki, 
przy butach ostrogi”.

Komisarz I rangi miał mieć na kołnierzu i mankietach „girlandę wąską czwartej 
części szerokości wyłogów nieprzenoszącą” i tylko z boków i od góry wyhaftowaną, 
powyżej tych obwódka wąska równie według wzoru graficznego B. Przy kapeluszu

kuszelle ze sznureczkami i agrafą z taśmy. Porte-epec ze sznureczkami. Na obu ra
mionach dragonki z bulionów cieńszych, przy pantalonach galonek na 1/2 cala. 
Komisarze 2 rangi tym tylko różnić się będą od poprzednich, że jedną tylko dra- 
gonkę na lewym ramieniu nosić będą. Sekretarz może nosić mundur komisarza 
2 rangi. Inspektorowie obwódkę u wyłogów jak komisarze po obu stronach kołnie
rza i po jednej stronie mankietów, po dwie belki trzy cale długie, 3/4 cala szerokie, 
z resztą wszystkie oznaki dla komisarzy drugiej rangi przepisane, [fragment nie
czytelny - P. C.] galonków przy pantalonach. Podinspektorowie różnią się od in
spektorów tym, że na kołnierzu i mankietach po jednej belce mieć będą. Komisarz 
targowy, dziennikarze, archiwista i ekspedient nosić mogą mundur inspektora, ale 
bez dragonki. Kanceliści mogą nosić mundur podinspektorów tylko bez dragonki.

Fizyk miejski miał nosić mundur, jak komisarz I rangi, ale „bez dragonki”. Chi
rurdzy miejscy - mundur, jak inspektorzy, ale również „bez dragonki”

Inspektorzy i podinspektorzy mieli mieć ponadto

surduty mundurowe granatowe z wyłogami paliowymi, przy tym będą dragonki i fu
rażerki z lampasem paliowym. Dyrektor policji i komisarze tak I, jak i II rangi prócz 
wielkiego [uroczystego - P. C.] munduru, powyżej opisanego, winni mieć mundur 
mały [codzienny - P. C.], który tym różnić się będzie od wielkiego, że będzie bez 
haftów i że pantalony do niego używane będą granatowe z lampasem paliowym.

Z powyższego wynika, że część urzędników policyjnych, tj. dyrektor policji, 
komisarze I i II rangi, inspektorzy i podinspektorzy, zobowiązani zostali do zaopa
trzenia się w mundur urzędowy w przeciągu trzech miesięcy i do jego noszenia 
w trakcie służby. Pozostali urzędnicy nie byli zobowiązani do noszenia munduru, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy uczestniczyli w wykonywaniu czynności policyjnych. 
Wówczas obowiązkowo musieli stawić się w urzędowym stroju443.
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Dyrektor policji, Filip Wolfarth, w piśmie do Senatu Rządzącego z dnia 16 
września 1839 r., nawiązując do ww. reskryptu, zwrócił uwagę na pewne trudno
ści związane ze sprawieniem sobie mundurów przez urzędników służby policyj
nej. Zauważył on, że urzędnicy policyjni zamianowani zostali jedynie zastępczo 
na dwa lata, wobec tego nie mają pewności, czy zostaną później zamianowani 
„aktualnymi” (bezterminowymi) urzędnikami. Wobec tego sprawienie sobie 
munduru galowego, jak również codziennego, wiązało się ze znacznymi wydat
kami, a gdyby nie zostali zamianowani, to ponieśliby szkodę. Dlatego też dyrektor 
„ośmielił się” przedstawić Senatowi propozycję, aby sprawienie mundurów galo
wych zostało zawieszone i poprzestano jedynie na obowiązku sprawienia sobie 
munduru „mniejszego” czyli „zwyczajnego” Dodatkowo dyrektor zauważył, że 
w ww. reskrypcie Senatu nie ma wzmianki o tym, czy inspektorzy i podinspekto
rzy mogą używać „zwyczajnych” mundurów także na inspekcjach na balach, kon
certach itp., wobec tego prosił o rozstrzygnięcie kwestii, czy byłby im potrzebny 
osobny surdut czy mundur galowy444.

444 Ibidem, k. 669-670.
445 O podjęciu ww. uchwały Senat polecił w dniu 27IX 1839 r. zawiadomić Dyrekcję Policji, ibidem, 

k. 669-670.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w dniu 27 września 1839 r. przeka
zał powyższą sprawę na posiedzenie Senatu, na którym uchwalono, że komisarze 
cyrkułowi mogą tymczasowo korzystać z „vice mundurów” czyli mundurów zwy
czajnych, które powinni sobie sprawić w terminie określonym ww. reskryptem. 
Jeśli zaś chodzi o inspektorów i podinspektorów, to Senat nakazał im zastosować 
się do poprzedniego postanowienia, tj. do obowiązku sprawienia sobie munduru 
galowego. Nie przewidziano bowiem dla nich „vice mundurów” Wobec tego pod
czas wykonywania wszystkich czynności służbowych, w tym również odbywania 
inspekcji na balach, koncertach itp., mieli chodzić w mundurze galowym. „Zwy
czajne mundury nie są im dozwolone”445.

Kilkuletnie doświadczenie w używaniu przez służby policyjne przepisanych 
mundurów dało asumpt do wystąpienia w dniu 13 stycznia 1841 r. F. Wolfartha, 
ówczesnego dyrektora policji, do prezesa Senatu z prośbą o rozważenie przez 
Senat wprowadzenia zmian w wyglądzie tych mundurów. W uzasadnieniu swo
jej prośby dyrektor, powołując się na doświadczenie życiowe, wskazał, że wyłogi 
munduru w kolorze paliowym są bardzo widoczne i już z daleka anonsują urzęd
ników policyjnych, przez co utrudniają im skuteczne wykonywanie czynności 
służbowych. Poza tym „znać na nim najmniejsze zabrukanie, dlaczego urzędnicy 
policyjni zmuszeni są, chcąc zawsze porządnie wystąpić, często sukna u wyło
gów odmieniać, co ich naraża na koszta, których by oszczędzić mogli”. Zdaniem 
dyrektora kolor ten był niepraktyczny, dlatego też prosił prezesa o przedstawie
nie Senatowi propozycji zamiany wyłogów munduru na kolor czarny oraz koloru 
kokardy w kapeluszu z ponsowej „nader krzyczącej, na niebieską” Jednocześnie 
dyrektor policji poinformował prezesa, że w oczekiwaniu na jego decyzję wstrzy
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mał tymczasowo wykonanie reskryptu Senatu z dnia 7 stycznia 1841 r., zobo
wiązującego nowo nominowanych urzędników policyjnych do sprawienia sobie 
munduru w przeciągu jednego miesiąca446.

wfi Nr 298, reskrypt z 18 I 1841 r., ibidem, k. 707.
+17 Ibidem.
'■"I Senat polecił też zawiadomić o podjętej decyzji Prezydium Senatu, Wydział Spraw Wewnętrz

nych i Policji, Dyrekcję Policji oraz ogłosić informację na ten temat w „Dzienniku Rządowym" 
ANKr, WMK - V - 5, k. 441-443. Komunikat ogłoszono w Dz. Rządowym WMK 1843, nr 20, 
s. 77-78, nr6817D.G.S.
Dz. Praw 1842, art. 62, s. 34, nr 6513 D.G.

Prezes Senatu pozytywnie odniósł się do propozycji dyrektora policji, wsku
tek czego Senat Rządzący reskryptem z dnia 18 stycznia 1841 r., „uznawszy za 
stosowniejsze i więcej z porządkiem służby policyjnej zgodne” znowelizował 
wcześniejszy reskrypt dotyczący wyglądu munduru policyjnego. Senat zarządził 
„w miejsce wyłogów paliowych przy mundurach - teraz czarne wyłogi, a w miej
sce kokardy ponsowego koloru przy kapeluszach - niebieski”447.

Dnia 22 grudnia 1842 r. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, rozpatrując 
przedstawienie dyrektora policji względem odpowiedzialności osób obrażają
cych urzędników policyjnych, skierował do Senatu wniosek, że zachodzi potrzeba 
zwrócenia uwagi inspektorów policyjnych na ścisłe zachowanie § 7 instrukcji dla 
byłych rewizorów, w 1833 r. wydanej, dotąd obowiązującej, który brzmi:

W każdym wypadku służby w miejscu publicznym winni być w uniform dla nich 
przepisany ubranymi, w innych zaś razach służby winien mieć zawsze przy sobie 
znak, który go jako urzędnika publicznego odznaczać, a tym samym wszystkich do 
uległości i szanowania jego rozkazów zobowiązywać będzie.

Senat Rządzący po rozpatrzeniu ww. sprawy w dniu 28 grudnia 1842 r. przy
chylił się do prozycji prezesa Senatu, Jana Schindlera, „aby jak za dawnych przepi
sów, urzędnicy policyjni nosili kokardę, której pokazanie umożliwiało uzyskanie 
posłuszeństwa” W związku z tym Senat zadecydował, że każdy urzędnik poli
cyjny wykonujący zewnętrzną służbę (komisarze, inspektorzy, podinspektorzy) 
„w dniach wolnych od ścisłej służby, w których nie ma obowiązku przywdzie
wania munduru, winien jest mieć przy sobie kokardę koloru białego z niebie
skim". W razie potrzeby był upoważniony okazać tę kokardę i na jej podstawie 
żądać zastosowania się do wydanych przez niego poleceń448. Na przykad przepisy 
przeciwpożarowe przewidywały obowiązek przypięcia przez urzędników poli
cyjnych do munduru kokardy biało-niebieskiej w razie udziału w czynnościach 
gaśniczych449.

Problem z używaniem munduru urzędowego funkcjonariuszy policji pojawił 
się jeszcze w 1843 r. w związku z tymczasowym wykonywaniem obowiązków fi
zyka miejskiego. Dyrektor policji pismem z dnia 28 sierpnia 1843 r. przesłał do 
Senatu Rządzącego prośbę Zawadzińskiego o zwolnienie go z obowiązku zaopa
trzenia się w mundur z uwagi na to, że jedynie w zastępstwie pełnił funkcję fizyka 
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miejskiego. Dyrektor pozytywnie zaopiniował tę prośbę, do czego przychylił się 
także Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji. Pismem z dnia 4 września 1843 r., 
Senat Rządzący zawiadomił dyrektora policji, że Zawadziński, jako lekarz ordy
nujący w szpitalu św. Łazarza i tylko czasowo zastępujący fizyka miasta, uwolnio
ny został przez Senat z obowiązku sprawienia munduru450.

45(1 ANKr, WMK-V - 7, k. 801-802.
451 ANKr, WMK - IV - 14, k. 441, nr obr. 1903.
452 Ogłoszenie o zmianie siedziby Dyrekcji Policji opublikowane zostało przez Senat Rządzący 

w Dz. Rządowym WMK 1830, nr 18-19, s. 72, nr 2898 D.G.S. (do raportu nr 5252).
453 Komunikat o tej zmianie, wprowadzonej na mocy reskryptu Senatu z 7 V 1841 r., nr 2255, opu

blikowany został w Dz. Rządowym WMK 1841, nr 53-54, s. 217, nr 2675, dnia 26 V 1841 r.
454 Dnia 2 V 1844 r. miała się odbyć licytacja na remont tego budynku „według kosztorysu na kwotę 

3571 złp 80 gr". Warunkiem przystąpienia do niej było wpłacenie wadium w wysokości 358 zip, 
Dz. Rządowy WMK 1844, nr 61, s. 246-247, nr 2862.

455 ANKr, WMK - III/18/11, k. 1-65.

2.5. Siedziba Dyrekcji Policji
Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa początkowo odziedziczyła swoją sie
dzibę po Biurze Policji Pośredniej. Dyrektor policji, F. Grodzicki, po przeprowa
dzeniu inspekcji w związku z rozpoczęciem działalności przez Dyrekcję Policji 
w swoim raporcie z 3 sierpnia 1827 r. zasugerował konieczność wykonania re
montu gmachu Dyrekcji, zarówno pomieszczeń biurowych („na górze”), jak i po
mieszczeń aresztowych i gospodarczych („na dole”)451.

Z dniem 1 czerwca 1830 r. biura Dyrekcji Policji zostały przeniesione do nowej 
siedziby, znajdującej się w domu rządowym przy ul. Kanonnej nr 129 (obecnie 
ul. Kanonicza)452. W 1841 r. do gmachu Dyrekcji Policji przeniesiona została sie
dziba sądu pokoju okręgu I Miasta Krakowa453. W 1844 r. władze Wolnego Miasta 
Krakowa zdecydowały się na remont budynku przy ul. Kanonnej 129454, a później 
budynek został sprzedany.

W związku z powyższym siedziba Dyrekcji Policji została przeniesiona do 
innego dwupiętrowego budynku rządowego, znajdującego się przy ul. Kanonnej 
168 (pałac biskupa Ciołka, obecnie oddział Muzeum Narodowego). Po remon
cie tego budynku sporządzony został szczegółowy inwentarz, który 30 kwietnia 
1844 r. został zatwierdzony przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w Se
nacie Rządzącym. Inwentarz ten zawiera szczegółowy opis wyremontowanego 
gmachu wraz z rzutami poziomymi budynku455.

Do budynku prowadziła duża brama, której wrota pomalowane były na nie
biesko w białe pasy. Na parterze budyku znajdowało się mieszkanie stróża, 7 po
mieszczeń aresztowych, mieszkanie dozorcy, stajnia, 4 pomieszczenia archiwum, 
kasa, depozyt, kordegarda, podwórze i ogródek. Na pierwszym piętrze znajdowa
ły się 23 pomieszczenia, a na drugim piętrze - 7 pomieszczeń. Gabinet dyrektora 
policji znajdował się na pierwszym piętrze.





Rozdział 3

SKŁAD DYREKCJI POLICJI 
WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

Dyrekcja Policji była organem o wieloosobowym, zróżnicowanym składzie, któ
ry ulegał zmianom w oparciu o kolejne regulacje prawne dotyczące jej organi
zacji, tj. Statut Dyrekcji Policji z 13 lipca 1827 r.456, Nową instrukcję z 1 listopada 
1833 r.457 oraz Statut Dyrekcji Policji z 18 lutego 1840 r.458 Wśród urzędników 
Dyrekcji Policji wymienionych w tych aktach prawnych wyróżnić możemy - 
w oparciu o kryterium kompetencyjne - trzy kategorie funkcjonariuszy. Pierw
szą grupę tworzyli członkowie Dyrekcji Policji posiadający samodzielne lub 
kolegialne uprawnienia władcze, związane z realizacją kompetencji Dyrekcji Po
licji. Do tej grupy zaliczyć należy dyrektora policji, komisarzy oraz adiunktów. 
Drugą grupę tworzyli pracownicy kancelaryjni pełniący funkcje biurowe. Byli 
to: sekretarz, dziennikarz, archiwista, kanceliści, registrator, kasjer i kontroler, 
ekspedytor, rewizor. Trzecią grupę funkcjonariuszy tworzyli pracownicy służby 
dozorczej, do których należy zaliczyć rewizorów policji, podrewizorów policji, 
inspektorów policji, podinspektorów policji, dozorcę aresztów, stróża, stróżów 
nocnych, ordynansa, szprycmajstrów, trębaczy na wieży straży ogniowej, wyko
nawcę sprawiedliwości karnej.

456 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
457 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
458 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

Już w tym miejscu można zauważyć, że w skład Dyrekcji Policji wchodziła 
liczna grupa zawodowych urzędników, tworzących podmiotowy element biuro
kratyczny administracji Wolnego Miasta Krakowa, który służył bezpośrednio lub 
pośrednio do realizacji zadań i kompetencji Dyrekcji Policji. W dalszej części tego 
rozdziału omówiony zostanie status oraz zakres kompetencji każdego z funkcjo
nariuszy Dyrekcji Policji.

Jak wykazano w rozdziale drugim niniejszej pracy, okres związany z działal
nością Dyrekcji Policji nie był jednorodny i stabilny, lecz wiązał się z jej liczny
mi przeobrażeniami, podejmowanymi z inicjatywy przedstawicieli mocarstw 
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opiekuńczych. Szereg zmian dotyczył także stuktury organizacyjnej oraz obsady 
personalnej w Dyrekcji Policji.

Dlatego też, chcąc ustalić pełny i ostateczny skład Dyrekcji Policji, konieczne 
jest uwzględnienie postanowień wszystkich trzech statutów.

Warto również zaznaczyć, że w niniejszej pracy w składzie Dyrekcji Policji 
uwzględniono jedynie urzędników rzeczywiście wchodzących w skład Dyrekcji 
Policji, czyli pracowników sensu stricto. Dlatego też w rozdziale tym nie omówio
no urzędników, którzy pozostawali pod funkcjonalnym zwierzchnictwem Dyrek
cji Policji. Zostali oni omówieni w rozdziale 4.4. Rozróżnienie to wynika z faktu, 
że niniejsza praca poświęcona jest wyłącznie Dyrekcji Policji, natomiast charak
terystyka współpracujących urzędników, mających własne, rzeczowe kompeten
cje, ograniczona została do niezbędnego minimum, potrzebnego do właściwego 
ukazania statusu prawnego i zadań Dyrekcji Policji.

W rozdziale tym omówiona zostanie również polityka kadrowa władz Wol
nego Miasta Krakowa, realizowana w służbach policyjnych po 1827 r., czyli od 
momentu utworzenia Dyrekcji Policji. Problematyka ta obejmuje nie tylko zmia
ny personalne zachodzące w samej Dyrekcji Policji, ale również związane z po
wołaniem jej lokalnych organów w postaci komisarzy dystryktowych. Szersze 
ujęcie tych zagadnień umożliwia wyeksponowanie dwóch kolejnych wątków, tj. 
roli dyrektora policji jako zwierzchnika osobowego i służbowego nad wszystkimi 
funkcjonariuszami policji oraz roli Dyrekcji Policji jako centralnego organu quasi 
resortu policji, odpowiadającego za sprawy spokoju, porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na całym terytorium Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

3.1. Członkowie Dyrekcji Policji
Jak już wyżej wspomniano, do członków Dyrekcji Policji zaliczyć można jedynie 
dyrektora policji oraz pozostających pod jego bezpośrednimi rozkazami komisa
rzy i adiunktów.

3.1.1. Dyrektor policji

Statut urządzający Dyrekcję Policji z dnia 13 lipca 1827 r. przewidywał, że na 
jej czele stać będzie urzędnik z tytułem „dyrektora policji kraju Wolnego Miasta 
Krakowa, co do rangi w ustanowionym przez Komisję Organizacyjną porządku, 
mający tęż samą, co sędziowie apelacyjni” (art. I)459. Już na samym początku sta
tutu (art. 3) wyraźnie wskazano, że jako „naczelnik urzędu Dyrekcji” był on osobi
ście odpowiedzialny przed rządem „za wszelkie uchybienia i nieregularność służ
by policyjnej” Ponosił więc pełną odpowiedzialność za stan organizacyjny, jak 
i tok urzędowania Dyrekcji Policji oraz podległych jej urzędników, słowem za całą 
działalność sui generis resortu policji. Z powyższego wynika, że pełnił on funkcję 

159 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
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szefa policji i, zgodnie z zasadami centralizacji i hierarchicznego podporządko
wania, stał na czele struktur policyjnych Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu. 
Co ciekawe, statut nie określał wprost organu właściwego ani trybu powoływania 
dyrektora policji. Dopiero kolejne statuty Dyrekcji Policji expressis verbis przy
znawały tę kompetencję Senatowi Rządzącemu.

Pomimo powyższych braków w statucie z 1827 r., to właśnie Senat Rządzący, 
jako organ, który powołał do istnienia Dyrekcję Policji, zamianował także dyrek
tora policji. W okresie obowiązywania Statutu Dyrekcji Policji z 1827 r., funkcję 
dyrektora policji pełnili jedynie zastępczo delegowani przez Senat senatorowie. 
Nie pobierali również wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji.

Dyrektor policji nie był w pełni samodzielnym organem administracji pań
stwowej, gdyż za swoją działalność, jak również podległych mu urzędników, od
powiadał przed Senatem Rządzącym, a w szczególności przed Wydziałem Spraw 
Wewnętrznych i Policji, a także przed prezesem Senatu, do którego należała 
wyższa policja w Wolnym Mieście Krakowie. W tym znaczeniu dyrektor policji 
oraz kierowana przez niego instytucja działały pod zwierzchnictwem rządu i jego 
szefa.

Analizując opisane w statucie z 1827 r. kompetencje dyrektora policji, moż
na zauważyć, że większość z nich przysługiwała mu do samodzielnej realizacji, 
a tylko nieliczne wiązały się z kolegialną działalnością w Oddziale Sądowniczym 
Dyrekcji Policji. Samodzielne kompetencje dyrektora miały zarówno charakter 
wewnętrzny (wobec funkcjonariuszy Dyrekcji Policji), jak i zewnętrzny (wobec 
osób spoza grona pracowników tej instytucji). Wśród tych pierwszych można wy
różnić dwie kategorie: związane ze sprawowaniem zwierzchnictwa służbowego 
wobec podwładnych oraz organizacyjne, dotyczące kształtowania struktury we
wnętrznej Dyrekcji.

Dyrektor policji jako bezpośredni przełożony wszystkich funkcjonariuszy po
licyjnych miał prawo wydawać im polecenia i rozkazy, które musieli bezzwłocznie 
wykonywać. Mogły one także wykraczać poza podstawowy zakres ich obowiąz
ków służbowych. Pod jego bezpośrednimi rozkazami zostawali komisarze i ad
iunkci, czyli członkowie Dyrekcji Policji.

Z racji sprawowania zwierzchnictwa służbowego dyrektor miał prawo napomi
nania i karania w drodze dyscyplinarnej podległych mu urzędników. Zakres jego 
uprawnień w tym obrębie zależał od rodzaju popełnionego wykroczenia oraz od 
rangi urzędnika. W stosunku do niższego personelu zakres tych uprawnień był 
szerszy niż w przypadku urzędników wyższych, których samodzielnie mógł uka
rać tylko napomnieniem. Jego orzeczenia nie podlegały zaskarżeniu, o ile dotyczy
ły przewinień i kar nie wyższych niż oznaczone uchwałą Senatu „z dnia 25 stycznia 
1817 roku do liczby 276 w punktach a i b” W przypadku konieczności wymierzenia 
surowszej kary konieczne było zawiadomienie o zdarzeniu Wydziału Spraw We
wnętrznych i Policji, „który po rozpoznaniu zasłużoną karę kolegialnie ostatecznie 
orzecze” Z kolei w sytuacji popełnienia wykroczenia pociągającego za sobą karę 
zawieszenia pensji lub urzędu, albo które „tym więcej zaś na kasację zasługiwało 
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[odebranie pensji lub usunięcie z urzędu - P. C.J, rzecz wprost Senatowi przedsta
wioną być będzie powinna" Urzędnicy wyżsi, komisarze i adiunkci, w przypadku 
uchybień służbowych podlegali napomnieniu, które mógł wymierzyć dyrektor po
licji, „w razie jednak potrzeby użycia jakiej kary, mają być Senatowi Rządzącemu 
przedstawieni” (art. 3). Z powyższego wynika, że stosowanie kar dyscyplinarnych 
należało nie tylko do dyrektora policji, ale również do Wydziału Spraw Wewnętrz
nych i Policji, jak również Senatu in pleno.

Dyrektor policji, działając w granicach określonych w statucie, miał także pra
wo do określenia struktury wewnętrznej i organizacji pracy w Dyrekcji oraz do 
zorganizowania służby dozorczo-patrolowej, kierując się właściwymi potrzeba
mi. Były to następujące kompetencje:

1. Zorganizowanie Biura Paszportowego i sprawowanie nadzoru nad jego 
działalnością (art. 6)460;

2. Zorganizowanie pracy rewizorów policji zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w tym statucie (art. 14);

3. Ułożenie i przedłożenie do zatwierdzenia Senatu krótkiego461 projektu in
strukcji dla żołnierzy milicji „warty ruchome odbywać mających” (art. 28)462;

4. Zorganizowanie pracy biura Dyrekcji Policji463 oraz określenie zakresu obo
wiązków poszczególnych urzędników (art. 29), a także akceptowanie przygoto
wanych projektów pism (art. 30);

5. Wydawanie członkom Oddziału Dozorczo-Administracyjnego rozkazów 
dotyczących wykonywania przez nich zadań (art. 12);

6. Zgłaszanie Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji potrzeby dokonania 
napraw narzędzi ogniowych - w oparciu o raporty komisarza policji (art. 24)*64.

W statucie wyraźnie wskazano na to, aby biuro to zostało zorganizowane w sposób gwarantują
cy szybkość działania w sprawach paszportowych „zarazem z jak największą dla podróżujących 
wyrozumiałością i delikatnością, nie bez należnej jednakże przezorności", (art. 6). Według Zda
nia sprawy... z 1827 r. (za 1826 r.) policja wydała 8365 paszportów, a wizowała 3662 paszporty 
zagraniczne, Dz. Praw Rl< 1827, nr 5415.

161 „[...] w sposobie jak najkrótszym i pamięci nieobciążającym [...]”.
462 Instrukcja ta w szczególności miała określać, na co powinien zwracać uwagę żołnierz odbywają

cy wartę oraz określać sposób postępowania „z ludźmi podejrzanymi, żebrakami lub też ludźmi, 
którzy by postępkami swoimi zgorszenie jakie dawać mogli; a na koniec względem możności 
aresztowania, w czym uchwała Senatu z dnia 10 czerwca 1825 r., do liczby 2447 D.G. zapadła, za 
zasadę służyć powinna będzie” (art. 28).
Na przykład dyrektor policji F. Grodzicki przedłożył wniosek o wyasygnowanie środków na 
zakup wyposażenia dla rozpoczynającej działalność Dyrekcji Policji, ANKr, WMK - IV - 14, 
k. 452, nr obr. 1960.

461 Informacje w tym zakresie w postaci raportów miał bezzwłocznie otrzymywać od komisarza 
policji, który będąc obecny podczas dokonywania zwyczajnych „rewizji narzędzi ogniowych” 
czyli rutynowych kontroli, dostrzegł potrzebę dokonania reperacji sprzętu przeciwpożarowego 
(art. 24).

Jeśli chodzi o kompetencje zewnętrzne dyrektora policji, to miały one ogrom
ne znaczenie dla faktycznej realizacji zadań Dyrekcji Policji. Do tej grupy możemy 
zaliczyć następujące kompetencje:
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1. Podpisywanie dokumentów paszportowych, co de facto oznaczało ich 
wydawanie* 465;

2. Wydawanie i podpisywanie rozkazów i poleceń wychodzących z Dyrek
cji Policji, a kontrasygnowanych wcześniej przez sekretarza, „którym nikt nie 
mógł odmówić posłuszeństwa"466. W nagłych przypadkach lub w tajnych spra
wach wystarczający był sam podpis dyrektora, a nawet wydanie ustnego rozkazu 
(art. 5)467;

3. Wyrokowanie w „sprawach właściwie policyjnych” czyli w sprawach lekkich 
przestępstw policyjnych rozstrzyganych w trybie administracyjnym (art. 11);

4. Podejmowanie decyzji o przedłużeniu aresztu wobec osoby zatrzymanej, 
względnie o podjęciu wobec niej innych kroków prawnych lub o zwolnieniu jej 
z aresztu (art. 13)468;

5. Wydawanie pisemnych rozkazów dotyczących przeprowadzenia rewizji, 
które należało okazać w czasie podjęcia tych czynności (art. 33).

lfo Józef Dropsy wspominał, że uzyskanie paszportu w Wolnym Mieście Krakowie było rzeczą ła
twą. „Rzeczpospolita wydawała paszport za opłatą stempla 20 gr do wszystkich części świa
ta bez najmniejszego trudu. Ale bez podpisu jednego z Trzech Opiekuńczych Dworów na nic 
się nie zdał. Nie było to jednakże bagatelną rzeczą od konsula któregokolwiek z Opiekuńczych 
Dworów, czyli od tak zwanego rezydenta, otrzymać taki podpis. Należało, aby starający się o to 
złożył świadectwo od dwóch obywateli własność nieruchomą w Rzeczypospolitej mających, iż 
nie należał do rewolucji polskiej z 1830 r. Rzetelność podpisów obywateli stwierdzić rnusiał wójt 
gminy, a na tej dopiero podstawie dyrektor policji wydawał świadectwo ze swojej strony, które 
przy paszporcie do podpisu oddawano rezydentowi. Obywatele krakowscy nie odmawiali swego 
podpisu, uspokajając swoje sumienie, że oni kiedyś walczyli, to dlaczego i nie młodzi, wójtowie 
też nie odmawiali, a dyrektor policji patrzył przez palce”, J. Dropsy, Wspomnienia z czasów 
Rzeczypospolitej Krakowskiej, Warszawa 1914, s. 33-34.
Szereg rozkazów i poleceń Dyrekcji Policji ogłaszanych było w „Dzienniku Rządowym Wol
nego Miasta Krakowa i Jego Okręgu”. Widnieją na nich podpisy dyrektora policji oraz sekreta
rza. W przypadku spraw niezwykle ważnych odpowiednie komunikaty ogłaszano także „przy 
trąbie”.

4f’' Na przykład na podstawie ustnego rozkazu dyrektora policji komisarz dystryktu Liszki, Józef 
Tuszyński, sporządził protokół przesłuchania (wywód słowny) z zastępcą pachołka w tym dys
trykcie, Ignacym Popielem, oskarżonym o niedopełnienie obowiązków służbowych i niesubor
dynację, ANKr, WMK - III - 47, k. 105-106.
Decyzja w tym zakresie miała być utrwalona na tzw. wywodzie słownym, sporządzonym wcześ
niej przez adiunkta Oddziału Dozorczo-Administracyjnego. Powinna ona zapaść w ciągu 24 go
dzin od momentu aresztowania, chyba że zatrzymany znajdował się w stanie uniemożliwiają
cym składanie przez niego wyjaśnień (art. 13).

Z powyższego wynika, że samodzielne kompetencje dyrektora policji miały 
ścisły związek z pełnieniem przez niego roli szefa policji, który, działając w grani
cach określonych statutem, sprawował zwierzchnictwo nad członkami Dyrekcji 
oraz personelem urzędniczym. Dyrektor policji był także monokratycznym orga
nem administracyjnym, realizującym samodzielnie przyznane mu kompetencje 
rzeczowe.

Z drugiej strony, statut określał kompetencje dyrektora policji związane z ko
legialnym trybem działania Oddziału Sądowniczego Dyrekcji Policji. W tym 
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zakresie dyrektor z urzędu przewodniczył posiedzeniom tego oddziału oraz 
uczestniczył w kolegialnym podejmowaniu decyzji dotyczących przekazywania 
według właściwości spraw organom sądowniczym. W razie równości głosów dy
rektor „drugą kreską rzecz rozwiąże”469. W razie nieobecności dyrektor wyzna
czał na swojego zastępcę jednego z adiunktów tego oddziału (art. 11).

169 Przebieg narady miai być zapisany na samym exhibicie, a każdy z uczestników miał swoje zdanie 
krótko zapisać i opatrzyć je własnym podpisem (art. 11).

470 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Statut z 1827 r. nie przewidywał stałego zastępcy dyrektora policji z tytułem 
wicedyrektora. Jednak podczas nieobecności dyrektora, wynikającej zarówno 
z powodu choroby, jak i „legalnego oddalenia się lub innej ważnej przeszkody” 
czasowe zastępstwo wykonywał pierwszy komisarz (art. 8). A zatem dyrektor po
licji, choć stanowił konstytutywny element Dyrekcji Policji, mógł być tymczaso
wo zastępowany przez pierwszego komisarza, który w pełnym zakresie realizował 
jego kompetencje.

Można zatem stwierdzić, że pierwotnie ukształtowana pozycja ustrojowa dy
rektora policji wskazywała na dychotomiczność jego działalności — samodzielną 
oraz kolegialną w ramach Oddziału Sądowniczego.

Podczas reorganizacji służb policyjnych na mocy Nowej instrukcji z 1 listo
pada 1833 r. naczelne kierownictwo tą instytucją nadal pozostawiono w rękach 
dyrektora policji. Statut ten w dalszym ciągu mocno akcentował scentralizowa
ny charakter struktur policyjnych, a zarazem rozszerzał katalog samodzielnych 
kompetencji dyrektora policji, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 
W ten sposób wzmocniono jego zwierzchnią rolę nad działalnością wszystkich 
funkcjonariuszy policji. Nowością było wyraźne wskazanie, że dyrektora policji 
mianować będzie Senat Rządzący (art. I)470.

Dyrektor policji, stojąc na szczycie hierarchii policyjnej, ponosił pełną odpo
wiedzialność za działalność Dyrekcji, zarówo za swoje czynności, jak i za działania 
swoich podwładnych, „za porządny bieg służby publicznej", a także „za wykonanie 
praw i przepisów” (art. 32). Dlatego też, pełniąc rolę zwierzchnika służbowego, 
zachował uprawnienia do napominania, karania, a nawet zawieszania w prawach 
swoich podwładnych z uwzględnieniem zasad rozporządzenia Senatu „z 25 stycz
nia 1817 r. do 1. 276 i art. 3 statutu organicznego Dyrekcji Policji z dnia 13 lipca 
1827 r.” (art. 33).

Rozszerzając katalog środków dyscyplinarnych, upoważniono dyrektora do sa
modzielnego wymierzania kar pieniężnych. W przypadku zastosowania tej kary 
dyrektor, podpisując listę płac, w rubryce oszczędności powinien wpisać kwotę 
kary, która od razu miała być potrącona z wypłacanego wynagrodzenia. Uprasz
czało to procedurę wymierzania kar pieniężnych, jak również ich egzekwowa
nia. Jedynie w przypadku zastosowania najsurowszych kar pieniężnych, w posta
ci zawieszenia pobierania pensji (suspensy) lub jej odebrania (kasacji), dyrektor 
zobowiązany był w ciągu 24 godzin złożyć stosowny raport Wydziałowi Spraw 
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Wewnętrznych i Policji w Senacie „z wykazaniem przekroczeń urzędnika suspen- 
dowanego”471. Raport ten - jak się wydaje - miał jedynie charakter informacyjny 
i nie warunkował wykonania tych kar, gdyż statut nie przyznawał Wydziałowi 
prawa do uchylenia wymierzonej przez dyrektora kary (art. 7).

171 Kary pieniężne miały być wymierzane również urzędnikom policyjnym „za spóźnienie do pracy, 
nieprzyzwoite zachowanie, zajmowanie się sprawami, które były przeciwne służbie, za każdy 
postępek naruszenia obowiązków urzędniczych". Kara miała być wymierzana w sposób określo
ny w art. 7 (art. 8), ibidem, s. 6-8.

Nowością było zobowiązanie dyrektora do prowadzenia spraw osobowych 
urzędników Dyrekcji Policji. W tym celu osobiście miał prowadzić księgę służ
by wewnętrznej, zawierającą wpisy dotyczące m.in. ukarania urzędników poli
cyjnych (art. 39). Księga ta stanowić miała podstawę listy konduity urzędników 
policyjnych przekazywanej corocznie Senatowi.

Dyrektor policji, jako przełożony wszystkich funkcjonariuszy, nadal miał 
bezpośredni wpływ na realizację zadań kierowanej przez niego instytucji. Sta
tut z 1833 r. zobowiązywał go do czuwania nad bezpieczeństwem i spokojno- 
ścią mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa. Miał to czynić osobiście oraz za 
pośrednictwem swoich podwładnych. Zobowiązano go również do dbania o to, 
aby „prawa i przepisy były wykonywane” (art. 42). W związku z tym miał czuwać 
nad tym, aby każdy urzędnik skrupulatnie wykonywał swoje obowiązki służbowe. 
Miał też prawo wydawać rozporządzenia i rozkazy poszczególnym urzędnikom. 
Podwładni, a zwłaszcza komisarze i adiunkci (art. 50, 56, 58), nie mieli prawa od
mówić wykonania jego polecenia, nawet gdyby z powodu pośpiechu miało formę 
ustną (art. 6).

Dyrektor policji zobowiązany był również dokładnie zapoznać się z raportami 
składanymi przez rewizorów policji, a także komisarzy oraz adiunkta „codziennie 
delegowanego do nadzoru ogólnego służby zewnętrznej" W oparciu o nie „w swej 
roztropności" miał układać polecenia i rozkazy, które w tym samym lub następ
nym dniu miały być wykonywane przez jego podwładnych. Zobowiązanie dyrek
tora do osobistego kierowania biegiem spraw wiązało się z jego odpowiedzialno
ścią „za wszystko [co dotyczyło bezpieczeństwa i spokoju - P. C.] i za każdy krok 
z prawem niezgodny mieszkańca” (art. 42).

Przeglądanie wpływów było okazją do przydzielania spraw konkretnemu ad
iunktowi, oznaczenia terminu ich załatwienia, a także do udzielania wytycznych 
co do sposobu ich merytorycznego załatwienia (art. 70). Wszystko to odbywało 
się w formie uwag czynionych na otrzymanym piśmie, czyli dekretacji, będących 
w istocie formą wydawania poleceń służbowych.

Nowością było powierzenie dyrektorowi policji pieczy nad kasą policyjną 
i upoważnienie go do wydawania rozkazów dotyczących przyjęcia kar zasądzo
nych, jak również do depozytu przedmiotów znalezionych u osób podejrzanych, 
czy to w pieniądzach czy „effektach" (art. 77). Co miesiąc zobowiązany był spraw
dzać stan w kasie policyjnej („rewidować kasę”), podpisywać dzienniki przycho
du i rozchodu oraz depozytów i strzec „pilnie, aby grosz publiczny lub prywatny 
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złożony w depozycie uronionym nie został. Dlatego wszystkie jego asygnacje wy
dawane na rozchód winny być oznaczone numerem kontroli przez niego samego 
lub adiunkta zaufanie jego posiadającego utrzymywanej” (art. 38).

W sprawach większej wagi - jedynie przykładowo wymienionych w art. 43 
statutu472 wymagano osobistej obecności dyrektora policji na miejscu zdarzenia 
i bezpośredniego wydawania stosownych rozkazów. W tym zakresie miał kiero
wać się zasadą proporcjonalności i dopiero w ostateczności „użyć siły zbrojnej” 
(art. 44). W tym ostatnim wypadku konieczne było „zniesienie się” z prezesem 
Senatu lub jego zastępcą, którzy wyrażali zgodę na użycie siły, wydając odpo
wiednie rozkazy dowódcy milicji, „który działaniom jego przez Senat Rządzący 
zatwierdzonym moc wykonawczą nadać powinien".

472 „Zamieszanie lub rozruch, pożar w mieście, zgromadzenia ludzi przypadkowe i bez jego wiedzy 
odbywające się. Nadzwyczajny wylew wody, który by zagrażał bezpieczeństwu osób, przypadki 
śmierci gwałtownej lub wszystkie inne, które by w widokach dobra publicznego bytności jego 
potrzebowały" (art. 43). Na przykład dnia 4 IX 1839 r. w Dz. Rządowym WMK 1839, nr 58, 
s. 229-230, nr 5001 D.G.S. z dnia 30 VIII 1839 r., zamieszczono obwieszczenie Senatu, że z po
wodu nadzwyczajnego wylewu Wisły w dniach 24-26 września, który dotknął mieszkańców 
zwłaszcza niezamożnych i z przedmieść Krakowa, wskutek czego zniszczone zostały mieszka
nia, sprzęty oraz powstały przerwy w możliwości zarobkowania, otwarta zostanie „składka na 
wsparcie tych nieszczęśników". W związku z tym dyrektor policji wezwał wszystkich obywateli 
Wolnego Miasta Krakowa do pomocy, wyrażonej w formie składanych ofiar. Do ich odbierania 
upoważniony został dyrektor policji za pośrednictwem komisarzy dystryktowych. Również Dy
rekcja Policji podała swój komunikat w tym dzienniku (s. 232, nr 14040 z dnia 30 VIII 1839 r.) 
o zbieraniu składek przez komisarzy cyrkuływych.

473 Na przykład prezydujący w Senacie w oparciu o raport dyrektora policji pochwalił komisarza 
dystryktowego. „Dyrektor policji w czasie objazdu swego okręgu w celu zlustrowania urzędów 
dystryktowych znalazł wzorowy porządek we wszelkich gałęziach służby komisariatu dystryktu 
Jaworzno, ale nadto staraniem i pod kierunkiem pana Nowaka, pełniącego obowiązki zastępcy 
komisarza w dystrykcie Jaworzno, zbudowana została szosowa droga przez całą wieś Jaworzno 
środkami miejscowymi pozostającymi w dyspozycji władz miejscowych. Droga ta «pod wzglę
dem piękności i trwałości nic do życzenia nie pozostawia». Senat, oceniając pracę Nowaka 
w dopełnieniu obowiązków publicznych i gorliwości w ich wykonaniu, postanowił pochwalić go 
poprzez ogłoszenie w «Dzienniku Rządowym». Miało to także posłużyć jako zachęta dla innych 
osób, aby obudzić szlachetne naśladownictwo i przyczynić się do dobra kraju, spoczywające
go na utrzymaniu wewnętrznego porządku", Dz. Rządowy WMK 1840, nr 108-109, s. 527-528, 
nr 7112 D.G.S.

Dyrektor policji oprócz służby wewnętrznej w biurze miał także obowiązek 
osobiście przeprowadzać kontrole urzędników policyjnych w terenie, w celu 
sprawdzenia, czy właściwie pełnią służbę zewnętrzną, tj. „w wyznaczonych miej
scach i wedle zasad i przepisów ich obowiązujących”473. W przypadku stwierdze
nia nieprawidłowości miał wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do ta
kich urzędników, a w ich miejsce wyznaczyć innych.

Dyrektor udzielał też pozwoleń na dostęp do akt oraz na sporządzanie z nich 
wyciągów (art. 66). Do jego obowiązków należało również sprawowanie nadzo
ru nad funkcjonowaniem aresztu policyjnego. W tym zakresie osobiście decy
dował o:
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1) przenoszeniu osób z izby zatrzymań do izby aresztowanych (art. 85),
2) wpuszczaniu do aresztu osób postronnych (art. 89),
3) zezwoleniu na udzielenie pomocy medycznej aresztowanym (art. 91).
Zakres kompetencji zewnętrznych dyrektora policji nie uległ zasadniczym 

zmianom. Do jego obowiązków należało:
1. Wydawanie rozkazów o wykonaniu wyroku wydanego przez Dyrekcję Poli

cji (art. 18);
2. Zatwierdzanie i podpisywanie wszystkich rezolucji i rozkazów wychodzących 

z Dyrekcji Policji, kontrasygnowanych wcześniej przez sekretarza (art. 34)474;
3. Wydawanie rozkazów aresztowania podejrzanych osób, z wyjątkiem tych, 

które w nocy zostały zatrzymane podczas kontroli lub na gorącym uczynku po
pełnionego występku (art. 35). W związku z powyższym statut zastrzegał odpo
wiedzialność dyrektora za „przyaresztowanie osoby niewinnej, naruszenie wol
ności osobistej, jeżeliby to z rozkazu jego nastąpiło, a co więcej jakiegokolwiek 
bądź rodzaju słowne obrazy” (art. 36);

4. Codzienne (niezwłocznie po przybyciu do biura) sprawdzanie zasadności 
aresztowania osób zatrzymanych w nocy lub na gorącym uczynku. Osobiście 
miał ustalić powody ich zatrzymania poprzez wysłuchanie rewizora pełniącego 
służbę „z przyzwoitą łagodnością i spokojną powolnością” W przypadku braku 
„poszlak winy” dyrektor zobowiązany był natychmiast uwolnić osobę aresztowa
ną. Natomiast w razie „domniemanych poszlak” dyrektor miał polecić adiunktowi 
właściwego oddziału, aby z przyaresztowanym zrobił krótki sumaryczny wywód 
i takowy po zawiązaniu sesji kolegialnej przedłożył do rozpoznania i rozstrzy
gnięcia. Na jego podstawie oddział miał podjąć decyzję, czy osoba zatrzymana ma 
pozostać w areszcie w celu prowadzenia dalszego dochodzenia i oddana w ręce 
sprawiedliwości, czy też ma być natychmiast uwolniona (art. 37);

5. Wydawanie paszportów oraz kontrola paszportów cudzoziemców (wizo
wanie475) i przekonywanie się o ich ważności (art. 40, 62);

4,4 Jedynie wyjątkowo bez kontrasygnaty (art. 34).
4 :’ Dyrekcja Policji miała obowiązek wizować paszporty cudzoziemców. Jednak na tym polu spo

tykała się z dużym problemem w zakresie współpracy z przedstawicielami mocarstw opiekuń
czych. W związku z tym Dyrekcja Policji często w tej sprawie interweniowała w Senacie Rzą
dzącym, który przychylając się do próśb Dyrekcji, apelował do rezydentów o współpracę z nią 
na tym polu. Na przykład 1 V 1840 r. Dyrekcja Policji zawiadomiła Senat, że na rogatce X za
trzymano 2 osoby z paszportami cesarstwa austriackiego, które do dyliżansu poczty Królestwa 
Polskiego bez wizy zostały przyjęte. Dopiero „drogą prywatną do Wrocławia zostały im prze
słane wizy Dyrekcji Policji”. W związku z tym Dyrekcja Policji prosiła Senat, aby zwracał uwagę 
rezydentów na informowanie swoich poddanych przybywających do Krakowa o konieczności 
dopełnienia obowiązku wizowego. Jak również, aby dopilnowali, by urzędy pocztowe przestrze
gały zasad wizowych, ANKr, WMK - V - 5, k. 373-380. Sprawę tę na wniosek Dyrekcji Policji 
wielokrotnie poruszano na posiedzeniach Senatu. Przykładowo, w grudniu 1836 r. Dyrekcja Po
licji poskarżyła się na brak współpracy z misjami dworów opiekuńczych, które wbrew obowią
zującym przepisom samowolnie przyznawały wizy, pomimo tego iż cudzoziemiec wcześniej zo
bowiązany był uzyskać wizę w Dyrekcji Policji. W ten sposób Dyrekcja Policji nie była w stanie
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6. Delegowanie komisarza do pracy w terenie celem weryfikacji legalności po
bytu osób nowo przybyłych do Wolnego Miasta Krakowa (art. 41).

Dyrektor policji oprócz jednoosobowych kompetencji związanych ze zwierzch
nictwem oraz z władztwem organizacyjnym nad Dyrekcją Policji zachował także 
kompetencje związane z kolegialną działalnością Oddziału Sądowego (zwanego 
wcześniej Sądowniczym, art. 14)* 476. Dyrektor policji był z urzędu przewodniczą
cym tego oddziału (art. 47). Z tej racji wyposażony został w nadzwyczajne upraw
nienie mające na celu przeciwdziałanie uniewinnieniu osób, które - jego zdaniem 
- były winne, a wypuszczenie ich byłoby szkodliwe dla społeczeństwa lub mogło
by zagrozić naruszeniu porządku publicznego. W związku z tym, w przypadku 
przegłosowania uwolnienia podejrzanego, dyrektor miał prawo wstrzymać wyko
nanie decyzji lub wyroku, a „winnego pod ścisłą obserwacją zatrzymać, ale w ta
kim razie raport stosowny, z napisem: przedmiot niecierpiący zwłoki, prezesowi 
Senatu przesłać” A zatem dyrektor policji mógł jedynie tymczasowo wstrzymać 
wykonanie orzeczenia podjętego przez Oddział Sądowy, natomiast ostateczne 
rozstrzygnięcie w tym zakresie należało do prezesa Senatu, który mógł je za
twierdzić, względnie odmówić dalszego zatrzymania takiej osoby. Niewątpliwie 
uprawnienie to miało charakter dyskrecjonalny i pozwalało dyrektorowi policji na 
daleko idącą uznaniowość działania w tej sprawie. Choć ostateczna decyzja nale
żała do prezesa Senatu, to jednak stanowisko dyrektora policji mogło w znaczący 
sposób na nią wpłynąć.

w pełni kontrolować ruchu cudzoziemców na terenie Wolnego Miasta Krakowa. W związku 
z powyższym Senat po raz kolejny zwróci! się do rezydentów o lepszą współpracę z Dyrekcją 
Policji, ANKr, WMK - IV - 25, k. 274, nr obr. 3562. Ponowna skarga Dyrekcji Policji w tej spra
wie wpłynęła na posiedzenie Senatu w lutym 1837 r. Wówczas Senat ponownie zaapelował do 
rezydentów o dobrą współpracę z Dyrekcją Policji zgodnie z przepisami prawa, ANKr, WMK 
- IV - 26, k. 25, nr obr. 335.

476 W statucie pojawiają się także nazwy: Wydział Sądowo-Policyjny (art. 47), Policyjno-Sądowy 
(art. 57), Sądowniczo-Policyjny (art. 87).

Dyrektor policji przygotowywał także różne instrukcje dla swoich podwład
nych, na przykład „Urządzenie Biura Zagranicznych”, „Instrukcję dla pisarzy i straż
ników rogatkowych” „Instrukcję dla pachołków aresztów dystryktowych” itp.

Nowa instrukcja z 1833 r. nie regulowała w sposób wyczerpujący zasad i form 
działania Dyrekcji Policji, dlatego też, w przypadku pojawienia się problemów, 
których sposób załatwienia nie został uregulowany, dyrektor policji zobowią
zany był skontaktować się z prezesem Senatu, który „jako mający inicjatywę, 
przedstawi sprawę na posiedzenie Senatu zwyczajne lub nadzwyczajne i decyzję 
Senatu przed upływem 24 godzin prześle dyrektorowi policji” (art. 48). Świad
czy to wyraźnie, że dyrektor policji, choć zajmował najwyższe miejsce w hie
rarchii służb policyjnych, to jednak podlegał zwierzchniemu nadzorowi całego 
Senatu. Z kolei w sprawach policji wyższej bezpośrednio podlegał nadzorowi 
prezesa Senatu, w związku z tym zobowiązany był codziennie składać mu pi
semne raporty, a w szczególnych i nadzwyczajnych wypadkach nawet ustnie 



3.1. Członkowie Dyrekcji Policji 135

donosić „celem zniesienia się, czy wspólnego naradzenia się” (art. 49). Raporty 
dyrektora, zarówno pisemne, jak i ustne, stanowić mogły cenny materiał przy 
podejmowaniu działań. W rezultacie decyzje prezesa były w poważnej mierze 
uzależnione od zakresu i stopnia prawdziwości informacji dostarczanych przez 
dyrektora policji. Z drugiej strony, tego typu raporty pozwalały mu uzyskać też 
w miarę pełny i wszechstronny pogląd na stan bezpieczeństwa publicznego 
w Krakowie.

W razie „słabości lub innej przyczyny, która by mu pełnić urzędowanie prze
szkadzała” dyrektora policji miał zastępować jeden z komisarzy wyznaczony przez 
prezesa Senatu (art. 50). Natomiast w przypadku niemożności osobistego prze
wodniczenia w Wydziale Sądowym, miał go zastępować komisarz samodzielnie 
wyznaczony przez dyrektora (art. 51). Zapewne było to podyktowane względami 
praktycznymi (szybkością działania), ale również faktem, że dyrektor, choć pełnił 
swą służbę, to jednak z powodu nadmiaru obowiązków, które rnusiał wykonać 
w danej chwili, nie był w stanie równocześnie przewodniczyć obradom Oddziału 
Sądowego. Warto podkreślić, że w zakresie wyznaczenia zastępstwa w Oddziale 
Sądowym nastąpiła istotna zmiana, gdyż zastępcą miał być komisarz, a nie - jak 
wcześniej - adiunkt.

Dalsze zmiany w pozycji prawno-ustrojowej dyrektora policji, jak również 
w zakresie jego kompetencji, nastąpiły na mocy drugiego Statutu Dyrekcji Poli
cji z 18 lutego 1840 r. Decyzja o nominacji dyrektora, a także o jego odwołaniu 
lub zawieszeniu w urzędowaniu i pensji, nadal należała do kompetencji Senatu 
Rządzącego, „z zachowaniem jednakże przepisów statutu Urządzenia wewnętrz
nego Senatu' (§ 10)477. W ten sposób wyraźnie nawiązywano do znowelizowane
go w 1837 r. przepisu, który uzależniał nominację dyrektora policji od aprobaty 
rezydentów. Od 1843 r., w związku z wydaniem nowego Statutu Organicznego 
dla Senatu Wolnego Miasta Krakowa, Senat nie mógł przystąpić do nominacji 
dyrektora policji, „aż dopiero po zniesieniu się w tej mierze przez organ preze
sa swego z rezydentami Trzech Wysokich Protegujących Dworów” (art. 15 ) 478. 
A zatem nominacja dyrektora policji przebiegać miała niejako w dwóch etapach. 
W pierwszej kolejności prezes Senatu w porozumieniu z rezydentami miał wy
brać odpowiedniego kandydata na to stanowisko, a następnie Senat miał dokonać 
formalnej nominacji na stanowisko dyrektora policji.

177 Dz. Praw 1840, nr 10 D,.K.
I7K Statut Organiczny dla Senatu Wolnego Miasta Krakowa z 22 III 1843 r., Dz. Praw 1843, nr 6 D.G.S.

W dalszym ciągu dyrektor policji sprawował zwierzchnictwo nad wszystkimi 
urzędnikami i oficjalistami służby policyjnej (§ 9). Nowością było wyraźne pod
kreślenie, że dyrektor policji jest „szefem wykonawczej policji w kraju” (§ 46). 
Pozycję dyrektora policji wobec prezesa Senatu, Senatu Rządzącego, jak i sądow
nictwa określono na wzór stosunków Dyrekcji Policji z władzami rządowymi 
i sądowymi. A zatem pozycja dyrektora policji uległa znacznemu wzmocnieniu 
w stosunku do poprzedniego stanu (§ 47).
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W Statucie z 1840 r. wyraźnie podkreślono konieczność współdziałania dy
rektora z prezesem Senatu przy powoływaniu urzędników Dyrekcji Policji. Nadal 
utrzymano wyłączną kompetencję dyrektora policji do wskazywania prezesowi 
Senatu kandydatów do pracy w służbie policyjnej, tj. zarówno w Dyrekcji Poli
cji, jak i w komisariatach dystryktowych. Dotyczyło to i pracowników etatowych, 
i pozaetatowych479.

179 Dyrektor policji pismem z dnia 20 V 1839 r. przestał prezesowi Senatu rezygnację ze służby 
Antoniego Żołdaniego z funkcji zastępcy adiunkta przy komisariacie dystryktu Trzebinia. Jed
nocześnie dyrektor policji zarekomendował prezesowi na to stanowisko Leona Wilskiego, od 
pięciu lat aplikującego przy Dyrekcji Policji, który „prócz usposobienia teoretycznego nabył 
znakomitego praktycznego wykształcenia, a szczególniej dał wiele dowodów zdatności swo
jej służby wykonawczej". Prezes Senatu przychylił się do tych zmian, ANKr, WMK - III - 47, 
k. 125-127. Dyretor policji w raporcie z dnia 17 VI 1839 r„ nawiązując do wcześniejszego pisma 
z dnia 13 czerwca tegoż roku, na miejsce dymisjonowanego zastępcy pachołka Antoniego Wy
sockiego, podejrzanego o ułatwienie ucieczki z aresztu Michała Kapustniaka, zaproponował 
Tomasza Barzańskiego, ostatnio pełniącego służbę ordynansa w Dyrekcji Policji. Prezes Senatu 
przychylił się do wniosku dyrektora odnośnie dymisji A. Wysockiego oraz zamianowania T. Ba
rzańskiego na zastępcę pachołka w dystrykcie Trzebinia (k. 117-120). Dyrektor policji w rapor
cie z dnia 20 VI 1839 r. wnioskował o zgodę na dymisję zastępcy pachołka Jana Zdziechowicza 
w dystrykcie czernichowskim, który wg raportu komisarza tego dystryktu „nie jest dosyć pilnym 
i zdolnym do służby, a nadto nieuległym dla komisarza”. W jego miejsce zaproponował Wojcie
cha Rucińskiego. Prezes Senatu przychylił się do tych propozycji (k. 113-115). Dyrektor policji, 
na przykład w raporcie z dnia 7 VII 1839 r. skierowanym do prezesa Senatu, wnioskował o zgodę 
na dymisję zastępcy pachołka Jana Malibrowskiego w dystrykcie chrzanowskim, który został 
oskarżony o pomoc w ucieczce aresztanta Stanisława Chylińskiego. W jego miejsce zapropono
wał Wojciecha Kasprzyckiego. Prezes przychylił się do tych propozycji, (k. 109-112).

Z kolei, przedstawiając kandydatów na bezpłatnych aplikantów (§ 9), zobowią
zany był wskazać ich kwalifikacje i predyspozycje, dzięki czemu prezes Senatu, wy
dając akt nominacyjny, od razu określał, czym ma zajmować się konkretna osoba.

Zasady nominacji pracowników etatowych były bardziej złożone. Prezes Se
natu powoływał osobiście inspektorów policji na wniosek dyrektora policji. Nato
miast pozostałych urzędników Dyrekcji Policji oraz komisariatów dystryktowych 
mianował kolegialnie wspólnie z dwoma przybranymi sobie senatorami. O każdej 
nominacji lub odwołaniu ze służby prezes zobowiązany był poinformować Senat. 
Wyjątek dotyczył kasjera i kontrolera kasy policyjnej, którzy mieli być mianowani 
przez Senat Rządzący (§ 10).

Dyrektor pozostał zwierzchnikiem służbowym urzędników Dyrekcji Policji, 
ale uzyskał większą samodzielność w zakresie ich karania. Katalog kar obejmo
wał upomnienie oraz karę pieniężną, którą mógł wymierzyć w przypadku bra
ku poprawy zachowania urzędnika. Statut określał maksymalną wysokość kary 
pieniężnej, wynoszącą równowartość pensji danego urzędnika. Dyrektor uzyskał 
prawo stosowania takiej kary wobec wszystkich urzędników policyjnych „bez róż
nicy stopnia, w miarę ich przekroczeń w służbie popełnionych”. O każdym takim 
wypadku miał poinformować prezesa Senatu, przy czym Statut nie przewidywał 
możliwości uchylenia tej kary przez prezesa. Gdyby wymierzenie maksymalnej 
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kary pieniężnej nie przyniosło poprawy zachowania urzędnika, dyrektor zobo
wiązany był w formie pisemnego raportu zawiadomić o tym prezesa Senatu, który 
uprawniony był do wymierzenia wyższej kary finansowej, w wysokości sześcioty
godniowej pensji. Gdyby i taka kara nie poskutkowała po jednokrotnym jej wy
mierzeniu, wówczas na „umotywowane przedstawienie dyrektora policji odda
lenie tegoż od służby policyjnej zarządzone zostanie” Z chwilą złożenia takiego 
wniosku dyrektor miał prawo samodzielnie zawiesić urzędnika w obowiązkach 
służbowych i w pensji (§ 59)480. Z powyższego zapisu wynika, że jednorazowe wy
mierzenie kary pieniężnej przez prezesa Senatu i brak poprawy urzędnika skutko
wało obowiązkiem zwolnienia go z pracy w trybie dyscyplinarnym481.

Na przykład dnia 8 II 1843 r. Sąd Wyższy poinformował Senat Rządzący, że Tomarz Burzyński, 
będący adiunktem komisarza targowego, prawomocnie uznany został przez sądy obu instancji 
(wyrok Trybunału z dnia 17 I 1843 r. oraz wyrok Sądu Wyższego z dnia 8 II 1843 r.) „za prawnie 
poszlakowanego dopuszczenia się zbrodni z § 88, cz. 1 kodeksu karnego" tj. nadużycia władzy. Jed
nocześnie „do odpowiadania w inkwizycji zwyczajnej z dobrodziejstwa prawa z § 306, cz. 1 k.k., 
zakwalifikowany zostafl W oparciu o powyższą informację, Senat Rządzący w dniu 17 II 1843 r. 
polecił dyrektorowi policji zawiesić T. Burzyńskiego w urzędowaniu i pobieraniu pensji. Jednocze
śnie polecono dyrektorowi policji wyznaczenie zdolnego kandydata na to stanowisko i przedsta
wienie go Senatowi do nominacji. W dniu 23 II1843 r. prezes senatu, J. Schindler, w piśmie do Se
natu Rządzącego zwrócił uwagę, że nie ma zastrzeżeń, co do zawieszenia ww. urzędnika, niemniej 
jednak zauważył, iż zgodnie z § 10 Statutu Dyrekcji Policji z 1840 r. mianowanie i odwołanie tego 
urzędnika należy jednak do kompetencji prezesa, w związku z tym widział potrzebę zmiany kon
kluzji reskryptu Senatu z dnia 17 II 1843 r., nr 788, o zawieszeniu T. Burzyńskiego. Jednocześnie 
prezes zauważył, że dyrektor policji informację o kandydacie na nowego adiunkta przy komisarzu 
targowym powinien przesłać bezpośrednio prezesowi, a nie Senatowi. Prezes zalecił również, by 
Senat poinformował Sąd Wyższy, „aby tego rodzaju przedstawienia, donoszące o orzeczeniu kwa
lifikacji w drodze kryminalnego postępowania względem urzędnika od nominacji prezesa Senatu 
zależącego, wprost do Prezydium Senatu stylizował". Pismem z dnia 24II1843 r. Senat wystosował 
odpowiednie pisma w tej sprawie do Sądu Wyższego oraz dyrektora policji, zgodnie z sugestiami 
prezesa Senatu, ANKr, WMI< - V - lOb, k. 1437-1439.

lKI Na przykład 26 I 1837 r. Senat Rządzący po zapoznaniu się z wywodem słownym, sporządzo
nym przez dyrektora policji na temat okoliczności znieważenia Hilarego Meciszewskiego przez 
rewizora policji Stanisława Maciejowskiego na balu publicznym w dniu 27 XII 1836 r„ podjął 
decyzję o oddaleniu ze służby tego rewizora. Z informacji przekazanych Senatowi przez dyrek
tora policji wynikało, że rewizor Maciejowski już kilkakrotnie był oskarżony o „nieregularność 
w służbie i nadużycia". W 1835 r. przedstawiony został do dymisji, ale otrzymał wówczas ostrze
żenie, że w razie kolejnego doniesienia o niewłaściwym zachowaniu bezwarunkowo zostanie 
zwolniony ze służby. Senat Rządzący, podejmując decyzję o oddaleniu ze służby Maciejowskie
go, podkreślił, że „rewizor Maciejowski, mając służbę na balu w dniu 21. b.m., głowę trunkiem 
zagrzał, osoby na balu będące zaczepiał, bez żadnej przyczyny znieważał i dał powód do znie
ważenia siebie samego przez uderzenie go w twarz, przez co zmusza rząd do użycia kroku, 
który by był zdolnym położyć tamę postępowaniu urzędnika policyjnego, jakie prócz zgorszenia 
publicznego wystawia powagę władzy policyjnej na uszczerbek" Jednocześnie Senat zobowiązał 
Dyrekcję Policji do zorganizowania stosownego zastępstwa w miejsce Maciejowskiego, ANKr, 
WMI< - IV - 26, k. 21, nr obr. 263.

Dodatkową karą, którą dyrektor policji mógł samodzielnie wymierzyć inspek
torowi policji był 6-dniowy areszt. Gdyby maksymalna kara pieniężna lub kara 
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aresztu nie pomogły, dyrektor miał obowiązek niezwłocznie pisemnie poinfor
mować o tym prezesa Senatu. W przypadku braku dalszej poprawy, na zawia
domienie dyrektora, prezes miał go oddalić ze służby. Z chwilą złożenia takiego 
wniosku, dyrektor miał prawo samodzielnie zawiesić inspektora policji w obo
wiązkach służbowych i w pensji (§ 60). Na podobnych zasadach mógł także karać 
komisarzy dystryktowych.

Dyrektor policji był osobiście odpowiedzialny za kierunek służby, porządek 
i punktualność jej działania, za czynności urzędników i oficjalistów mu podle
głych, które wynikały z jego rozporządzeń i poleceń. A zatem dyrektor policji 
ponosił pełną osobistą odpowiedzialność za działalność służb policyjnych wy
konujących jego polecenia (§ 51). Aby słusznie przerzucić na niego taką odpo
wiedzialność, Statut Dyrekcji Policji wyraźnie stanowił, że wszystkie „rezolucje, 
rozkazy lub polecenia" wydawane w imieniu Dyrekcji Policji wymagały wcze
śniejszego zatwierdzenia przez dyrektora policji lub jego zastępcę. Ponadto, ze 
względu na to, że „zachowanie osobistego bezpieczeństwa obywateli do naj pierw
szych obowiązków dyrektora policji” należało, zobowiązany był niezwłocznie po 
przybyciu do biura rozkazać podwładnym, aby stawili przed nim wszystkie osoby 
zatrzymane w porze nocnej,

zbadać naprędce przyczynę aresztowania onychże, i w braku takowej, zaraz na 
wolność puścić przytrzymanych, alboli też rozkazać z nimi sporządzić sumarycz
ny wywód słowny w przeciągu 24 godzin, a potem rozstrzygnąć, czyli aresztant 
na mocy powodów za i przeciwko niemu przemawiających ma być na wolną nogę 
puszczonym lub nie (§ 52).

Dyrektor w dalszym ciągu zachował władztwo organizacyjne związane z to
kiem urzędowania Dyrekcji, jak również z przydzielaniem spraw poszczególnym 
referentom (§ 35). W związku z tym miał obowiązek osobistego przeglądania 
wpływającej korespondencji i opatrzenia jej dekretacjami. Uprawniony był do wy
dawania ustnych i pisemnych poleceń, które powinny być punktualnie i bez zwło
ki wykonywane (§ 51). Miał również określać zakres obowiązków poszczególnych 
urzędników. W tym zakresie powinien uwzględniać ich zdolności, a także czuwać 
nad rzetelnym wypełnianiem przez nich obowiązków służbowych. Z tych wzglę
dów ciążył na nim obowiązek osobistego przeprowadzania systematycznych 
kontroli, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej służby „w wszelkich jej rozga
łęzieniach” (§ 54). Poza sytuacjami wyjątkowymi dokonanie rewizji lub aresztu 
wymagało od dyrektora policji (lub jego zastępcy) wydania pisemnego rozkazu.

Nowym uprawnieniem dyrektora policji, wynikającym z wprowadzenia kolej
nej kategorii funkcjonariuszy (komisarzy cyrkułowych), było - kierując się potrze
bami służby - powierzanie i odbieranie im zarządu cyrkułu miejskiego (§ 53).

Nie uległy poważniejszym zmianom zasady sprawowania przez dyrektora 
nadzoru nad kasą policyjną i depozytem (§ 58). Nadal miał osobiście wydawać 
polecenia dotyczące przyjęcia do depozytu rzeczy znalezionych przy osobach po
dejrzanych, „czy to z rzeczy, czy z pieniędzy”. Miał też prawo kontrolowania stanu 
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depozytu w celu zabezpieczenia wszystkich znajdujących się w nim przedmiotów, 
stanowiących zarówno publiczną, jak i prywatną własność.

Na dyrektora nałożono obowiązek sprawozdawczy, polegający na codzien
nym raportowaniu prezesowi Senatu o wszystkich wydarzeniach z zakresu spraw 
policyjnych z poprzedniego dnia i nocy. Niewątpliwie wprowadzało to daleko 
idące zbiurokratyzowanie działalności policji, a zarazem zwiększało bezpośred
ni wpływ prezesa Senatu na działalność służb policyjnych (§ 50). W sprawach 
trudniejszych, ważniejszych lub wątpliwych dyrektor zobowiązany był osobiście 
skonsultować się z prezesem Senatu i „oczekiwać jego w tej mierze rozkazów". 
Z kolei w sprawach tajnych, dyrektor policji zobowiązany był zdawać ustne ra
porty prezesowi Senatu aż do czasu ich ostatecznego zakończenia. Na żądanie 
prezesa dyrektor miał jednak sporządzać pisemne raporty w tych sprawach.

Tak jak dotychczas:
1. Od decyzji dyrektora zależała wykonalność wyroków Dyrekcji Policji (§ 27);
2. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń, tj. pożaru, wylewu rze

ki, zbiegowiska, morderstwa itp., dyrektor zobowiązany był osobiście udać się na 
miejsce zdarzenia i bezpośrednio z niego kierować działaniami policji. Wyjątko
wo dyrektor policji uprawniony był do posłużenia się siłą zbrojną (§ 55)482.

182 Prezes Senatu mógł upoważnić komendanta milicji do wspierania siłą zbrojną działań dyrektora 
policji w „nadzwyczajnych wypadkach”. W takim wypadku przydzielony oddział zbrojny miał 
ściśle „stosować się do rozporządzeń dyrektora policji" (§ 55).

Dyrektor policji osobiście podpisywał wszystkie nowo wydawane paszporty. 
Z kolei w zakresie wizowania paszportów cudzoziemców uprawniony był posłu
giwać się inną osobą („indywiduum policyjnym”) z zachowaniem pełnej osobistej 
odpowiedzialności w tym zakresie (§ 57).

Odmiennie od dotychczasowej praktyki wprowadzono obowiązek dyrektora 
policji w zakresie niezwłocznego i własnoręcznego rozpieczętowywania i prze
glądania korespondencji adresowanej bezpośrednio do niego. Po przeczytaniu jej 
miał wpisać datę, „a w naglącym razie i godzinę podania” (§ 56).

Oprócz przedstawionych wyżej jednoosobowych kompetencji dyrektor po
licji zachował także uprawnienia związane z kolegialną działalnością Oddziału 
Sądowego. Dyrektor policji lub jego zastępca obligatoryjnie wchodzili w skład 
Oddziału Sądowego, który w komplecie 3-osobowym, wspólnie z dwoma ko
misarzami, wydawał wyroki. Z głosem doradczym brał w nim udział sekretarz, 
który jednocześnie pełniąc rolę protokolanta, „trzymał pióro” (§ 16). Dyrektor 
zachował także dyskrecjonalne uprawnienie do zawieszenia wykonania decyzji 
lub wyroku podjętego większością głosów o uwolnieniu podejrzanych, gdy zda
niem dyrektora „wypuszczenie ich narażałoby na niebezpieczeństwo lub szkodę 
społecznego porządku i spokojności publicznej” W takim wypadku „winowajcę 
pod ścisłą strażą trzymać, wszakże jednocześnie powinien o tym raport upowo- 
dowany naczelnikowi rządu” złożyć z napisem „«przedmiot zwłoki niecierpiący» 
i jego w tym względzie decyzji oczekiwać” (§ 19).
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Warto zauważyć, że dyrektor policji rnusiał być osobą niezwykle dyspozycyjną 
i tylko wyjątkowo mógł oddalić się od obowiązków służby. W przypadku nie
obecności trwającej do 10 dni pozwolenie na to wydawał samodzielnie prezes 
Senatu, a w razie dłuższej nieobecności wymagano zgody Senatu Rządzącego. 
Podobna zasada obowiązywała w stosunku do wszystkich urzędników policyj
nych, „z wyjątkiem mianowanych przez prezesa Senatu, którym tenże pozwolenie 
do oddalenia się na czas dłuższy sam udzielać będzie mocen” (§ 48). Na wypadek 
nieobecności, odmiennie od dotychczasowej zasady, dyrektor policji wyznaczał 
już samodzielnie komisarza policji, który miał go zastępować (§ 49).

Reasumując, stwierdzić należy, że każdy kolejny statut Dyrekcji Policji przy
nosił nowe kompetencje rzeczowe dla dyrektora policji, które wzmacniały jego 
pozycję jako zwierzchnika służbowego wszystkich funkcjonariuszy policyjnych. 
Razem wzięte dawały mu silną pozycję w strukturze administracyjnej Wolnego 
Miasta Krakowa. Istotne znaczenie ma także fakt, że dyrektor występował w po
dwójnej roli. Z jednej strony jako monokratyczny organ, którego kompetencje 
rzeczowe ulegały zwiększeniu, a z drugiej strony jako przewodniczący i członek 
kolegialnie działającego Wydziału Sądowego Dyrekcji Policji.

Dyrektor policji czuwał także nad bieżącą sytuacją finansową kierowanej 
przez siebie instytucji. W przypadku konieczności pokrycia nieprzewidzianych 
wydatków dyrektor zwracał się do Senatu Rządzącego o asygnację odpowiednich 
środków. Wskazywał również cel, na jaki środki te miały zostać przeznaczone483.

',ra Na przykład 30 VIII 1833 r. Senat Rządzący na wniosek dyrektora policji o przyznanie 500 zip 
w związku z nieprzewidzianymi wydatkami przyznał taką kwotę, ANKr, WMK - IV - 22, k. 39, 
nr obr. 2071. Dyrektor policji wiele razy wnioskował też o przyznanie środków finansowych na 
utrzymanie aresztów politycznych. Okoliczność ta wskazuje, iż Dyrekcja Policji bezpośrednio 
była zaangażowana w działania represyjne wobec osób aresztowanych za faktyczną lub rzekomą 
działalność antypaństwową, na przykład ANKr, WMK - IV - 28, k. 47, 75, 83, nr obr. 971, 1868, 
2097; ANKr, WMK - IV - 30, k. 3, 11, 163, nr obr. 1, 278, 4330.

Isl Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.

W całym okresie Wolnego Miasta Krakowa obowiązki dyrektora policji pełni
ło siedem osób, spośród których czterej pierwsi byli polskimi senatorami delego
wanymi do zastępczego pełnienia tych obowiązków, a trzej ostatni Austriakami, 
powoływanymi za zgodą Konferencji Rezydentów. Byli to: Feliks Grodzicki (1827- 
-1829); Jan Chrzciciel Mieroszewski (1829-1830); Wojciech Kucieński (1830- 
-1833); Ludwik Sobolewski (1833-1836); Franciszek Guth (1836-1839); Filip Wol- 
farth (1839-1845); Franciszek Kroebl (1845-1846).

3.1.2. Komisarze policji

Według Statutu z 1827 r. członkami Dyrekcji Policji byli dwaj komisarze (art. 9) 484, 
z których pierwszy - jak już wcześniej wspomniano - zastępował dyrektora 
policji w przypadku jego nieobecności (art. 8). Wchodzili oni w skład Oddzia
łu Dozorczo-Administracyjnego, który zajmował się różnego typu sprawami 
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administracyjnymi. Do pomocy przydzielono im jednego adiunkta (art. 12). A za
tem kompetencje komisarzy były ściśle związane z działalnością tego oddziału. 
W zastępstwie dyrektora policji jeden z komisarzy mógł bezpośrednio z miejsca 
zdarzenia kierować akcją ratunkową w czasie pożaru, powodzi lub innego groźne
go wypadku (art. 21)485. Z kolei obligatoryjnie miał być obecny podczas inspekcji 
sprzętu przeciwpożarowego (art. 24). Jednemu z nich dyrektor policji miał także 
powierzyć drugi klucz do depozytu policyjnego (art. 29e).

485 Na przykład Senat Rządzący na posiedzeniu 10 X 1827 r., w związku z pożarem na ul. Stolar
skiej, który wybuchł z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa, polecił dyrektorowi policji, 
aby delegował komisarza policji łącznie z inspektorem budownictwa i miejscowym wójtem na 
miejsce pożaru w celu ustalenia, jakie elementy pomieszczeń wykonane zostały niezgodnie z za
twierdzonym planem oraz przepisami budowlanymi, i ich rozebrania na koszt właściciela domu, 
ANKr, WMK - IV - 14, k. 558, nr obr. 2464.

486 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
487 Analizując ogłoszenia i komunikaty Dyrekcji Policji publikowane w „Dzienniku Rządowym", 

zauważyć można, iż w zdecydowanej większości podpisywali je dyrektor policji i sekretarz. Na
tomiast do wyjątków należały sytuacje, gdy podpisywali je komisarz policji działający w zastęp
stwie dyrektora policji. Pozwala to domniemywać, że nieobecności dyrektora policji w pracy 
zdarzały się bardzo rzadko.

Nowa instrukcja z 1833 r.486 nie zmieniła liczby komisarzy (nadal miało być 
ich dwóch - art. 10), jak również ich usytuowania wspólnie z jednym adiunktem 
w Oddziale Dozorczo-Administracyjnym (art. 22). W konsekwencji zakres ich 
kompetencji nadal determinowany był przedmiotem działalności tego oddziału. 
Niezależnie od tego doszło jednak do rozszerzenia samodzielnych kompetencji 
komisarzy, które mieli wykonywać pod bezpośrednim zwierzchnictwem dyrek
tora policji (art. 50).

Komisarz wyznaczony przez prezesa Senatu zastępował dyrektora policji 
w czasie jego nieobecności (art. 50)487. Z kolei komisarz wyznaczony samodziel
nie przez dyrektora miał go zastępować w przewodniczeniu posiedzeniom Od
działu Sądowego (art. 51). Komisarz mógł być także delegowany przez dyrektora 
policji do miejsca pobytu przybysza, celem sprawdzenia legalności jego przyjazdu 
i pobytu w Wolnym Mieście Krakowie (art. 41). Również wyznaczony komisarz 
miał nadzorować zewnętrzną służbę policyjną, a także sporządzać raporty z jej 
działalności (art. 42).

Utrzymano kompetencję komisarzy do kierowania w zastępstwie dyrektora 
akcją w czasie groźnych wypadków (art. 102). Jeden z komisarzy odpowiadał za 
prowadzenie księgi meldunkowej w oparciu o cedułki składane przez rewizorów 
policji (art. 116). Wyznaczony komisarz miał kontrolować sprzedaż biletów na 
spektakle teatralne i inne widowiska, nie dopuszczając do sprzedaży większej 
liczby biletów niż liczba wolnych miejsc. W ten sposób miał zapobiegać ewentu
alnym szkodom, które mogłyby powstać w wyniku „ścisku i natłoku ludzi w jed
nym miejscu” (art. 131). Do jego obowiązków należało również przeprowadzanie 
inspekcji miar i wag (art. 150). Wspólnie ze starszymi cechów miał także kon
trolować jakość wyrobów oferowanych przez rzemieślników (art. 153). Miał też 



142 Rozdział 3. Skład Dyrekcji Policji...

nadzorować akcje gaśnicze w razie wybuchu pożaru oraz zabezpieczać rzeczy po
gorzelców przed kradzieżą (art. 169, 172-173).

Kolejny statut Dyrekcji Policji z 1840 r.488 jeszcze bardziej rozszerza! kom
petencje komisarzy policji, a także wprowadzał podział na komisarzy I i II ran
gi489. Istotną zmianą było umieszczenie dwóch komisarzy w Oddziale Sądowym 
w miejsce adiunktów, którzy wspólnie z dyrektorem podejmowali kolegialne de
cyzje w zakresie spraw należących do właściwości tego oddziału (§ 16).

■|KS Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
Rota przysięgi na zastępcę komisarza policji brzmiała: „Ja, Teofil Karol, będąc powołanym na 
zastępcę komisarza Dyrekcji Policji przysięgam, że Senatowi Rządzącemu wiernym i posłusz
nym, zwierzchnikom zaś moim powolnym będę. Obowiązki do tego urzędu przywiązane ściśle 
i wiernie wypełniać nie omieszkam, przyrzekam nadto, iż w badaniu osób o występki podejrza
nych wszelką łagodność i bezstronność zachowam, nie uwodząc się tak w tym, jak i w sądzeniu 
spraw policyjnych, gdy do tego powołanym zostanę, żadnym względem przyjaźni, nienawiści, 
pokrewieństwa lub korzyści prywatnych, tak się sprawować będę, jak na uczciwego i bogobojne
go męża przystoi. Tak mi, Panie Boże, dopomóż, tak przysięgam” ANKr, WMK - V - 9, k. 239. 
Rota przysięgi na zastępcę komisarza II rangi brzmiała: „Ja, Stanisław, będąc powołanym na 
zastępcę komisarza policji II rangi, przysięgam, iż Senatowi Rządzącemu wiernym i posłusznym 
będę, zwierzchnikom moim wszelką powolność w odbieranych poleceniach okazywać przyrze
kam, obowiązki służby, jakimi instrukcją.lub innymi rozporządzeniami zostaną wskazane, ściśle 
i wiernie pełnić będę, szczególniej zaś w badaniu osób o występki podejrzanych wszelką łagod
ność i bezstronność zachowam, nie uwodząc się tak w tym, jak i w sądzeniu spraw policyjnych, 
gdy do tego powołanym zostanę, żadnym względem przyjaźni, nienawiści, pokrewieństwa lub 
korzyści prywatnych, i tak się sprawować będę, jak na uczciwego i bogobojnego męża przystoi. 
Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Tak przysięgam [...]” ibidem, k. 591.

Jeden z komisarzy, wyznaczony osobiście przez dyrektora, miał go zastępować 
podczas nieobecności (§ 49). Komisarze policji mogli zostać skierowani przez 
dyrektora policji do pracy w charakterze komisarzy cyrkułowych lub członków 
Oddziału Sądowego (§ 53).

Warto podkreślić, że dopiero w drugim Statucie Dyrekcji Policji z 1840 r. wy
raźnie określono wymagania, które musieli spełniać kandydaci ubiegający się 
o stanowisko komisarzy policji. Oczekiwano od nich:

a) ukończenia kursu prawa,
b) „złożenia egzaminu według prawideł w tej mierze przepisanych celem prze

konania się o zdatności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego w wypad
kach ciężkich przestępstw policyjnych tudzież o praktycznej znajomości zagad
nień administracyjnych”,

c) odbycia co najmniej dwuletniej praktyki po złożeniu egzaminu przy Dy
rekcji Policji lub przy Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policji lub przy jednym 
z trybunałów w charakterze urzędnika przysięgłego (§ 64).

Posiadanie tak wysokich kwalifikacji przez komisarzy wynikało z tego, że byli 
oni głównymi współpracownikami dyrektora policji i to właśnie na nich spoczy
wał ciężar merytorycznej pracy w służbie wewnętrznej, jak i zewnętrznej Dyrekcji 
Policji. Komisarze pozostawali pod bezpośrednimi rozkazami dyrektora policji, 
które mieli dokładnie i bez zwłoki wykonywać. Ponosili też odpowiedzialność 
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przed dyrektorem za wykonane czynności (§ 65). Komisarze odznaczający się 
„zdolnościami i gorliwością w służbie” mieli zagwarantowany awans na wyższe 
stopnie „w razie wydarzonego wakansu” (§ 66). Główne obowiązki i atrybucje 
komisarzy policji wchodzących w skład Wydziału Sądowego określały przepisy 
dotyczące działalności tego wydziału (§ 67).

Wśród komisarzy policji wyodrębiono komisarzy cyrkułowych, którzy mieli 
wykonywać swoje obowiązki na terenie miasta Krakowa. Służbę dozorczą bez
pośrednio wykonywali z pomocą inspektorów, według zasad określonych m.in. 
w § 42-43 Statutu z 1840 r. (§ 68). Oprócz wykonywania dozoru w swoim cyrku
le mieli także zajmować się sprawami policyjno-administracyjnymi w Oddziale 
Służby Wewnętrznej (§ 69). Byli oni zobowiązani zamieszkiwać na terenie swoje
go cyrkułu, najlepiej w jego środku. Dom powinien być oznaczony tablicą z napi
sem „Komisariat cyrkułowy NN”. Z kolei swoją kancelarię mieli mieć w gmachu 
Dyrekcji Policji, gdzie „o ile służba wykonawcza nie będzie na przeszkodzie, prze
pisane godziny pracy poświęcą” (§ 70).

Komisarze cyrkułowi ponosili osobistą odpowiedzialność za utrzymanie spo
kój ności i porządku w cyrkule. Dlatego też „o wszelkich zdrożnościach i niedo
pełnieniu przepisów policyjnych, jakie by komisarz cyrkułowy odkrył” powinien 
zawiadamiać dyrektora policji, który miał decydować o przeciwdziałaniu takim 
negatywnym zjawiskom. Wyraźnie też wskazano, że opieszałość w zdawaniu po
dobnych raportów spada na komisarza cyrkułowego respective powierzonego 
jego pieczy zakresu (§ 71).

Zakres kompetencji komisarzy cyrkułowych został ograniczony tylko do 
podejmowania doraźnych czynności mających na celu utrzymanie porządku 
i bezpieczeństwa w cyrkule. W zakresie spraw kryminalnych mieli jedynie po
dejmować czynności wobec osób już uznanych za winne (§ 72). A zatem ko
misarze cyrkułowi w ogóle nie posiadali uprawnień do orzekania w sprawach 
policyjnych. Ich rola była czysto wykonawcza w stosunku do działań Dyrekcji 
Policji (§73).

W celu zapewnienia skuteczności podejmowanych przez nich działań władzę 
ich rozciągnięto na wszystkie osoby bez różnicy stanu. Jeśli zaś chodzi o przed
miot ich działań, to władza ich stosownie do okoliczności „jest rozciągła albo 
ścieśniona, według tego, o ile na wydarzone wypadki istnieją już przepisy lub nie, 
w ostatnim zaś przypadku, o ile wypadek dopuszcza zwłoki lub o ile zwłoka ta
kowa pociągnęłaby za sobą szkodliwe skutki” W związku z powyższym w sytu
acjach uregulowanych przepisami prawa należało postępować stosownie do obo
wiązujących regulacji. W pozostałych wypadkach, nieuregulowanych przepisami, 
w których bierność komisarza groziłaby powstaniem szkody, komisarz cyrkułowy 
miał prawo samodzielnie zadecydować o podjęciu stosownych działań, kierując 
się zasadami ogólnymi, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Dzia
łania te również miały charakter doraźny i nie wolno było komisarzowi w tych 
sprawach prowadzić wcześniejszej korespondencji. O podjętych działaniach na
tychmiast miał złożyć raport (§ 73).
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Komisarze cyrkułowi w zakresie służby dozorczej bezpośrednio podlegali Dy
rekcji Policji, która wydawała im polecenia. W statucie wyraźnie też wskazano, 
że powinni być uważani za organ Dyrekcji Policji, sprawujący dozór w jej imie
niu, gdyż w mieście wyłącznie Dyrekcji służyło prawo „urzędowania i orzekania 
w obrębach jej władzy właściwych” (§ 159). Każdego ranka komisarz cyrkułowy 
zobowiązany był składać pisemny raport dyrektorowi policji, oczekując następnie 
jego rozkazów. Podstawą takich sprawozdań były wcześniejsze raporty (ustne lub 
pisemne) składane komisarzowi cyrkułowemu przez podlegających mu inspekto
rów, działających w jego cyrkule (§ 74).

W przypadku przygotowania przez inspektora poprawnego pisemnego rapor
tu, komisarz cyrkułowy miał prawo opatrzyć go „wizą” i „odnoszące się do tego 
przedmiotu zlecenie Dyrekcji Policji tym sposobem załatwić” Komisarz cyrkuło
wy ponosił pełną osobistą odpowiedzialność za rzetelność raportów i nie zwal
niała go z niej „nieregularność w służbie” czy też nierzetelność raportów inspek
tora (§ 74).

Komisarz cyrkułowy miał prawo bezpośrednio wydawać świadectwa, certyfi
katy i consensa, szczególnie takie, jakie wcześniej wydawali wójtowie gmin miej
skich, pod warunkiem, że

treść takowych dokumentów zasadza się na bezpośrednim urzędowym postrze
żeniu komisarza cyrkułowego tudzież gdy wydanie to nie zawisło od zachować się 
mających poprzednio formalności urzędowych, jako to: spisania protokołu itp., 
w którym to wypadku załatwienie takiej czynności winno należeć do Dyrekcji Po
licji (§ 75).

Przepis ten wyraźnie potwierdza postawioną wcześniej tezę, że komisarze cyr
kułowi pełnili jedynie rolę czysto wykonawczą, z możliwością dokonywania we 
własnym zakresie jedynie czynności o charakterze materialno-technicznym. Nie 
posiadali natomiast samodzielnych kompetencji władczych.

Komisarz cyrkułowy sprawował bezpośrednie zwierzchnictwo nad inspekto
rem policji, który był mu przydzielony do pomocy w cyrkule (§ 76). Z tego wzglę
du, kierując się potrzebami służby, miał prawo decydowania o sposobie posłuże
nia się inspektorem w zakresie służby dozorczej. Zalecano jednak, aby komisarz 
osobiście zajmował się ważniejszymi sprawami, a inspektorzy wykonywali służbę 
w terenie, dozorując w szczególności zachowanie czystości i porządku na ulicach 
i placach (§ 77). Komisarz cyrkułowy winien również odpowiednio zorganizować 
pracę inspektorów w zakresie kontroli komisarza targowego i jego adiunktów. 
Ponosił też odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów policyjnych w tym za
kresie na terenie cyrkułu. Do jego obowiązków należało również wykonywanie 
dozoru dziennego i dozoru w teatrze (z wyjątkiem kwestii cenzury, czym zajmo
wał się referent cenzury) (§ 78).

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. dopuszczał możliwość zastąpienia komisarzy 
policji, tak w wewnętrznej, jak i zewnętrznej służbie, przez aplikantów referen
tów wyznaczonych przez dyrektora policji, stosownie do posiadanych przez nich 
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umiejętności (§ 79). Umieszczenie tego przepisu na końcu serii przepisów o ko
misarzach cyrkułowych zdaje się wskazywać, że takie zastępstwo możliwe było 
również w odniesieniu do komisarzy cyrkułowych.

Pierwsze nominacje na komisarzy w Dyrekcji Policji odbyły się już 20 lipca 
1827 r. Senat nominował I komisarzem Jacka Księżarskiego i II komisarzem - 
Maksymiliana Bartynowskiego. Były to nowe osoby, które wcześniej nie pełniły 
tych funkcji w Biurze Policji Pośredniej490.

490 ANKr, WMK - IV - 14, k. 431, nr obr. 1787.
191 Ibidem, k. 433, nr obr. 1865.
492 W związku z wakującymi stanowiskami komisarzy policji dyrektor policji L. Sobolewski 

zwrócił się z prośbą do prezesa Senatu o obsadzenie tych stanowisk „w celu zapewnienia nale
żytego toku służby policyjnej”. Dyrektor policji zarekomendował dotychczasowych pracowni
ków Dyrekcji Policji, tj. sekretarza I. Paprockiego oraz adiunkta administracyjnego W. Majera. 
Podkreślił, iż obaj kandydaci są bardzo uzdolnieni, „gorliwością w służbie i przykładną kon- 
duitą celując”. Podkreślił również, iż już poprzednio przez zastępcę dyrektora policji J. Księ
żarskiego byli polecani. Nabyte przez nich doświadczenie i zasługi uzasadniały awansowanie 
ich na wyższe stanowisko, ANKr, WMK - III - 47, k. 1535-1536. Senat Rządzący w dniu 23 
IX 1833 r. na posiedzeniu przeprowadził głosowanie na komisarzy policji i najwięcej głosów 
uzyskali I. Paprocki oraz W. Majer. Senat zamianował ich komisarzami policji, o czym za
wiadomił Komisję Reorganizacyjną (k. 1529, 1533). Zajęli oni miejsce J. Księżarskiego, któ
ry dotyczas sam jeden wykonywał obowiązki komisarza (przeniesiony na urząd prokuratora 
przy Sądzie III Instancji). Pensje mieli pobierać od dnia 1 X 1833 r., nominacja odbyła się dnia 
24 XI 1833 r. (k. 1576). Warunkiem nominacji na komisarza policji było złożenie przysięgi na 
posiedzeniu Senatu, a także złożenie opłaty stemplowej celem sporządzenia aktu nominacji. 
Senat pismem z dnia 26 IX 1833 r. zawiadomił dyrektora policji, aby wezwał ww. komisarzy do 
zgłoszenia się celem wykonania przysięgi, jak również złożenia papieru stemplowego, ANKr, 
WMK - V - 3a, k. 1576.

493 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 25.

Dnia 30 lipca 1827 r. Senat, uwzględniając prośbę Jacka Księżarskiego o uwol
nienie go z obowiązków komisarza policji, zamianował na jego miejsce Józefa 
Stolińskiego, który wcześniej nominowany został na sekretarza Dyrekcji Policji491. 
Kolejne nominacje na komisarzy policji odbyły się w 1833 r. Dnia 24 listopada 
1833 r. Senat Rządzący zamianował na urząd komisarzy policji Ignacego Paproc
kiego i Wojciecha Majera492. W 1834 r. funkcję komisarzy policji w Dyrekcji Poli
cji nadal pełnili I. Paprocki i W. Majer493.

Od 1838 r. wszystkie nominacje na stanowiska komisarzy policji przebiegały 
w dwóch etapach. Pierwszy etap wiązał się z nominacją na stanowisko zastępcy 
komisarza policji na okres dwóch lat, przy czym zdarzały się przypadki dłuższe
go zajmowania takiego stanowiska. Nominacji dokonywał kolegialnie Komitet 
Nominacyjny, któremu przewodniczył prezes Senatu. W akcie nominacyjnym, 
wskazywano, że nominacja ta jest na dwa lata, po upływie których zastępca może 
otrzymać nominację na „aktualnego” (bezterminowego) komisarza policji, o ile 
okaże się „zdolnym, pilnym, moralnym”

Drugi etap wiązał się z nominacją na „aktualnego" komisarza policji, której do
konywał prezes Senatu Rządzącego na wniosek dyrektora policji. Taka nominacja 
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miała charakter uznaniowy, w związku z tym upływ dwóch lat zastępczego peł
nienia obowiązków komisarza policji nie uprawniał do automatycznego żądania 
awansu na „aktualnego” komisarza494.

491 Na przykład prezes Senatu pomimo pozytywnej rekomendacji ze strony dyrektora policji „na 
teraz jeszcze” nie przychylił się do nominacji na „aktualnego” komisarza II rangi Fortunata Cho
rubskiego, Józefa Konopnickiego, Feliksa Madejskiego, ANKr, WMK - III - 47, k. 953-954.

495 Ibidem, k. 553-562.
496 Ibidem, k. 49-52.
197 Ibidem, k. 25, 27. Komisarz policji A. Weinberger zginął z rąk własnych żołnierzy, którzy omył

kowo wzięli go za powstańca (szerzej na ten temat zob. J. Louis, Sądownictwo Rzeczypospoli
tej..., s. 119).

49S ANKr, WMK - III - 47, k. 951-952.
499 Ibidem, k. 1011-1027.
5I” Ibidem, k. 935-937.
r’"1 Dz. Rządowy WMK 1844, nr 39-40, s. 159, nr 1676.

Dnia 30 października 1838 r. Komitet Nominacyjny zamianował na zastępców 
komisarzy II rangi Ignacego Ciszewskiego, Jacka Habowskiego, Józefa Lasockiego, 
Napoleona Kotowskiego, Józefa Konopnickiego, Ksawerego Smidowicza, Wincen
tego Kasznicę, Piotra Klimaszewskiego i Józefa Tuszyńskiego495. Dnia 19 sierpnia 
1839 r. Komitet Nominacyjny zamianował zastępcami komisarzy policji II rangi 
Karola A. Hoffmanna oraz Gustawa Poha496. Dnia 23 października 1839 r. zastęp
cami komisarzy policji II rangi zostali Józef Nowak i Antoni Weinberger497. Dnia 
22 grudnia 1843 r. na wniosek dyrektora policji prezes Senatu Rządzącego zamia
nował „aktualnymi” komisarzami policji II rangi Antoniego Weinbergera, Jana 
Cukrowicza, Seweryna Wiśniowskiego498.

Dnia 3 maja 1843 r. Komitet Nominacyjny zamianował Józefa Nowaka za
stępcą komisarza policji I rangi. Tego samego dnia Komitet zamianował zastęp
cą komisarza policji II rangi Konrada Żłowadzkiego. Przy okazji tej nomina
cji prezes Senatu zobowiązał dyrektora policji do ustalenia, czy K. Żłowadzki 
ukończył studia prawnicze, bo tylko pod tym warunkiem mógł zostać dopusz
czony do egzaminu na komisarza policji oraz mieć szansę na awans na „aktu
alnego” komisarza499. Dnia 13 maja 1844 r. na wniosek dyrektora policji prezes 
Senatu zamianował Fortunata Chorubskiego „aktualnym” komisarzem policji 
II rangi500.

W obwieszczeniu dyrektora policji z dnia 1 marca 1844 r. podano do publicz
nej wiadomości dyslokacje komisarzy policji: Józef Nowak przeznaczony został 
jako zastępca komisarza policji I rangi do sprawowania od 1 kwietnia obowiąz
ków komisarza cyrkułu I, Fortunat Chorubski jako zastępca komisarza II rangi do 
pełnienia obowiązków komisarza cyrkułu III, Józef Tuszyński, zastępca komisa
rza policji II rangi z Chrzanowa, do pełnienia obowiązków komisarza cyrkułu IV, 
a w miejsce tegoż Teodor Łuszczyński, komisarz policji II rangi, do sprawowania 
obowiązków komisarza dystryktu Chrzanowa501.

W 1844 r. w składzie Dyrekcji Policji było dwóch komisarzy I rangi: Ksawery 
Smidowicz i Józef Nowak (zastępca). Komisarzami II rangi lub ich zastępcami 
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przy Dyrekcji Policji i w komisariatach dystryktowych byli Teodor Łuszczyński, 
Fortunat Chorubski (zastępca), Antoni Weinberger (zastępca), Jacek Lorentski 
(zastępca), Jan Szałas (tymczasowy zastępca), Stanisław Bogdziński (tymczasowy 
zastępca), Franciszek Boroński (zastępca), Seweryn Wiśniowski (zastępca), Józef 
Konopnicki (zastępca), Feliks Madejski (zastępca), Józef Michniewski (tymczaso
wy zastępca), Józef Tuszyński, Jan Cukrowicz (zastępca), Józef Popielecki (zastęp
ca), Adolf Ambros (zastępca protokolisty Biura Meldunkowego przeznaczony 
tymczasowo do sprawowania obowiązków komisarza II rangi), Konrad Żłowadz- 
ki (aplikant tymczasowy pełniący obowiązki komisarza II rangi), Jan Nepomucen 
Brudzyński (tymczasowy zastępca komisarza II rangi)502.

302 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 32.
3113 ANKr, WMK - III - 47, k. 893-896. Komunikat dyrektora policji o tych nominacjach z dnia 19II 

1845 r. ogłoszono w Dz. Rządowym WMK 1845, nr 32-34, s. 129, nr 2912.
504 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 25-26.
505 Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.
306 We wrześniu 1833 r. dyrektor policji L. Sobolewski w związku z przesunięciami kadrowymi 

w Dyrekcji Policji w piśmie do prezesa Senatu zaproponował powołanie na stanowisko adiunkta

Dnia 1 lutego 1845 r. prezes Senatu zamianował na „aktualnego" komisarza
I rangi, po zastępczym pełnieniu obowiązków komisarza I rangi, Józefa Nowaka. 
Na tych samych zasadach zamianował komisarzami II rangi Józefa Konopnickie
go, Franciszka Borońskiego, Józefa Popieleckiego503.

W 1846 r. komisarzami policji w Dyrekcji Policji byli: Ksawery Smidowicz 
(I rangi); Józef Nowak (I rangi, a zarazem komisarz cyrkułu I); Józef Tuszyński 
(II rangi, a zarazem komisarz cyrkułu II); Jan Nepomucen Brudzyński (zastępca
II rangi, a zarazem komisarz cyrkułu III); Teofil Zawisza (tymczasowy zastępca II 
rangi, a zarazem komisarz cyrkułu IV); Antoni Weinberger (zastępca II rangi, 
a zarazem komisarz cyrkułu V). Komisarzami policji II rangi w Oddziale Sądo
wym byli: Józef Konopnicki, Julian Estreicher (zastępca), Filip Krawczyński (tym
czasowy zastępca), Karol Stróżecki (tymczasowy zastępca)504.

3.1.3. Adiunkci

Członkami Dyrekcji Policji - zgodnie ze statutem z 1827 r. - było także czterech 
adiunktów (art. 9)505. Podlegali oni służbowo dyrektorowi policji, przy czym jako 
urzędnicy wyższego stopnia ponosili odpowiedzialność służbową na analogicz
nych zasadach jak komisarze policji (art. 3). Trzech z nich wchodziło w skład Od
działu Sądowniczego, w związku z tym zakres ich kompetencji był determinowa
ny zadaniami tego oddziału (art. 11). W szczególności przyjmowali oni wnioski 
lub skargi od poszkodowanych lub żalących się, wyprowadzali inkwizycje suma
ryczne, a także brali udział w kolegialnym podejmowaniu decyzji w sprawach na
leżących do właściwości tego oddziału.

Natomiast jeden adiunkt wspólnie z komisarzami policji wchodził w skład Od
działu Dozorczo-Administracyjnego (art. 12)506. Do obowiązków tego adiunkta 
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należało również przesłuchanie zatrzymanych w ciągu 24 godzin od aresztowania 
i sporządzenie z nimi krótkiego wywodu słownego (art. 14).

Podczas reorganizacji Dyrekcji Policji na mocy Nowej instrukcji z 1833 r.507 
liczba adiunktów zmniejszyła się do trzech: dwaj wchodzili w skład Oddziału Są
dowego, a jeden do Oddziału Administracyjnego (art. 10). Od adiunktów przy
dzielonych do Oddziału Sądowego wymagano kwalifikacji, które były niezbędne 
do należytego wykonywania zadań tego oddziału. Adiunkci tam zatrudnieni wy
stępowali w potrójnej roli. Po pierwsze, byli referentami w sprawach należących 
do kompetencji tego oddziału (art. 53). Po drugie, pełnili funkcję inkwirentów 
dla osób zatrzymanych i doprowadzonych przez wójtów lub przez patrole mili
cji lub żandarmerii (art. 54). Pełniąc te dwie funkcje, podlegali zwierzchnictwu 
dyrektora policji, który przydzielał im sprawy, jak również określał termin ich 
załatwienia. W trakcie przesłuchania adiunkci zobowiązani byli ściśle przestrze
gać przepisów prawa, a także „skrupulatnie ich [zatrzymanych - P. C.] wybadać" 
(art. 56). Po trzecie, byli sędziami orzekającymi kolegialnie w sprawach należą
cych do właściwości Oddziału Sądowego (art. 55). W tym zakresie byli niezawiśli 
włącznie z możliwością złożenia votum separatum do protokołu lub przesłania go 
wprost prezesowi Senatu (art. 57). W przypadku wyznaczenia ich do składu orze
kającego zobowiązani byli stawić się na posiedzenie, gdyż ich nieobecność wyklu
czała możliwość podjęcia wyroku lub decyzji. Ponadto zobowiązani byli w mia
rę potrzeby i rozkazów udzielać dyrektorowi policji wszelkiej pomocy również 
w czynnościach administracyjnych (art. 58). Mieli odbywać inspekcje w „domach 
publicznych zabaw”, przeprowadzać rewizje, inspekcje służby zewnętrznej, „sło
wem wszystko, co zaufanie dyrektora w nim położone im do wypełnienia wskażę, 
bez żadnego względu na to, że do Oddziału Sądowego należą, wyrabiając nawet 
przedmioty związek istotnie z drugim mające, gdy im to poleconym zostanie” 
(art. 59). A zatem adiunkci Oddziału Sądowego mieli działać w szerokim zakresie, 
wszędzie tam, gdzie dyrektor policji potrzebował posłużyć się osobami godnymi 
zaufania.

administracyjnego - w miejsce W. Majera rekomendowanego na komisarza policji - J. Lasockie
go. Dyrektor policji w swoim wniosku podkreślił, iż kandydat ten ma doświadczenie w sprawach 
administracyjnych i sądowych, gdyż zajmował się nimi już od 2 i pół roku, bezpłatnie aplikując 
przy Dyrekcji Policji. Zauważył również, że kandydat odznacza się właściwym usposobieniem 
i pilnością, a także nieskazitelną konduitą. Był więc wzorowym urzędnikiem, który zasłużył na 
awans, tym bardziej że otrzymał od Senatu zapewnienie, że przy najbliższym wakansie będzie 
do niego przedstawiony, ANKr, WMK - III - 47, k. 1535-1536.

:'"7 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Adiunkci w Oddziale Sądowym nadal zajmowali się ustalaniem istoty czynu 
oraz „wyprowadzali pierwszą inkwizycję” we wszystkich sprawach kryminalnych, 
poprawczych i policyjnych (art. 14). Adiunkt indagujący sporządzał protokół 
indagacji, przynosił go na posiedzenie Oddziału Sądowego, gdzie stanowił on 
podstawę orzekania w konkretnej sprawie. Jeden z adiunktów miał także prowa
dzić księgę wyroków oraz księgę decyzji (art. 15). Adiunkt cieszący się zaufaniem 
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dyrektora policji mógł w jego zastępstwie kontrolować asygnacje środków prze
znaczonych na wydatki Dyrekcji Policji (art. 38).

Również kompetencje adiunkta Oddziału Administracyjnego wpisywały się 
w przedmiot działalności tegoż oddziału. W szczególności miał zajmować się 
sprawami administracyjnymi, kontrolowaniem ksiąg ludności i poprawności ich 
prowadzenia, odbywaniem inspekcji służby zewnętrznej, zastępowaniem na roz
kaz dyrektora w czasie choroby adiunktów Oddziału Sądowego w pracy zespo
łów orzekających (w takim wypadku „wchodził w atrybucje adiunkta sądowego"). 
Adiunkt ponosił odpowiedzialność za niewykonanie rozkazów dyrektora, „za za
ostrzenie prawa lub jego złagodzenie przy wykonaniu, za naruszenie bezprawne 
spokojności mieszkańca i za każdy wypadek, który by z nieakuratnego wypełnie
nia udzielonych mu poleceń w sprawowaniu służby wewnętrznej lub zewnętrznej 
wyniknął”.

Dyrektor policji mógł wysłać adiunkta do miejsca pobytu przybysza w celu 
sprawdzenia legalności pobytu cudzoziemca (art. 41). Mógł także powierzyć mu 
sprawowanie nadzoru nad służbą zewnętrzną (art. 42).

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r.508 nie wspomina już o adiunktach jako człon
kach Dyrekcji Policji. Biorąc pod uwagę, że ich miejsce w Oddziale Sądowym 
zajęli komisarze policji, nasuwa się logiczny wniosek, że adiunkci jako odrębna 
kategoria członków Dyrekcji została zniesiona.

Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
ANKr, WMK - IV - 14, k. 433, nr obr. 1865.
Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 25.

:’11 Komunikat dyrektora policji o nominacji Franciszka Kroebla ogłoszono w Dz. Rządowym WMK 
1845, nr 32-34, s. 129, nr 2912.

Statut wprowadził natomiast dodatkową kategorię lokalnych adiunktów, 
wspierających działalność komisarzy dystryktowych w okręgu. Orzekali oni 
w I instancji w sprawach ciężkich przestępstw policyjnych (z głosem doradczym 
i pełniąc jednocześnie obowiązki pisarza) (§ 30). Adiunkt pełnił jednocześnie 
obowiązki ekspedienta, archiwisty oraz aktuariusza przy inkwizycjach sądowych 
karnych. Uprawniony był również do zastępowania komisarza w nagłych przy
padkach w możliwości stosowania tymczasowych środków zaradczych. Za upo
ważnieniem komisarza miał również sporządzać wywody słowne w sprawach 
administracyjno-policyjnych „bez wydawania wszakże decyzji, bo te wyłącznie 
do atrybucji komisarza należą” (§ 163).

Podczas przekształcania Biura Policji Pośredniej w Dyrekcję Policji w lipcu 
1827 r., Senat Rządzący utrzymał na stanowisku adiunktów Józefa Nonasta, Win
centego Horosiewicza, Stanisława Maciejowskiego. W związku z ustaniem obo
wiązków adiunkta przez Wojnarowicza, Senat zamianował czwartym adiunktem 
Wincentego Tarnowskiego509. W 1834 r. adiunktami Dyrekcji Policji byli Jacek 
Habowski, Józef Nonast, Józef Lasocki510. Dnia 14 lutego 1845 r. prezes Senatu 
zamianował Franciszka Kroebla (dotychczasowego komisarza cyrkułowego) ad
iunktem dyrektora policji511.
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3.2. Pracownicy kancelaryjni
Złożony charakter Dyrekcji Policji wynikający z dwutorowości jej zadań powodo
wał konieczność zatrudnienia licznego personelu kancelaryjnego, którego liczba, 
jak również kompetencje poszczególnych urzędników, ulegały zmianom. Człon
kowie biura Dyrekcji Policji, czyli Kancelarii, tworzyli służbę wewnętrzną i aparat 
pomocniczy zarówno dla dyrektora policji, jak i całej instytucji. Związane z tym 
kwestie organizacyjne (podmiotowe, jak i przedmiotowe, organizacja i podział 
pracy) w szerokim zakresie regulowane były również statutami Dyrekcji Policji 
z 1827 r., 1833 r. oraz z 1840 r.

3.2.1. Sekretarz

Najważniejszym pracownikiem kancelaryjnym Dyrekcji Policji był sekretarz. Za
kres jego kompetencji w statucie z 1827 r. określony został bardzo ogólnikowo 
(art. 29a)512. Zobowiązany był załatwiać wszystkie sprawy zlecone przez dyrek
tora policji („wskazane sobie od dyrektora przedmioty”). Miał sprawować dozór 
nad kancelarią Dyrekcji, co w praktyce mogło oznaczać, że miał być zarówno 
zwierzchnikiem, jak i kierownikiem biura Dyrekcji Policji. Oprócz tego, sekre
tarz kontrasygnował wszystkie „ekspedycje” wychodzące z biura Dyrekcji Policji, 
które przed wysłaniem przekazywał do podpisu dyrektorowi (art. 30). Z kolei pod 
okiem dyrektora wydawał paszporty i pobierał opłaty za ich wystawienie. Miał 
również wydawać schubpassy. Prowadził także rejestr (protokół) wydanych pasz
portów i schubpassów.

12 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
113 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Nowa instrukcja z 1833 r.S13 w sposób bardziej precyzyjny określała zadania 
i kompetencje sekretarza. Wyraźnie w niej wskazano, że sekretarz pełnił funkcję 
dyrektora kancelarii i z tego tytułu sprawował bezpośredni nadzór nad kanceli
stami. Ponosił też odpowiedzialność za zgodność z oryginałem („minutą przez 
dyrektora poświadczoną”) pism wychodzących z biura Dyrekcji (art. 60). Z tego 
względu był zobowiązany osobiście sprawdzić ową zgodność i kontrasygnować 
pisma, które następnie przekazywał do podpisu dyrektorowi policji (art. 34, 61). 
W dalszym ciągu pod nadzorem dyrektora policji wydawał paszporty, a także 
prowadził ich ewidencję (art. 62). W porządku alfabetycznym miał prowadzić re
jestr osób wydalonych (schubpassowanych), co miało mu w szczególności pomóc 
w ustaleniu tożsamości osób, które, ponownie znalazłszy się w Wolnym Mieście 
Krakowie, powinny zostać z niego deportowane. Informację o takich osobach 
zobowiązany był przekazywać dyrektorowi policji (art. 63). Sekretarzowi powie
rzono też pieczę nad archiwum Dyrekcji Policji, nad panującym w nim porząd
kiem oraz regularnym przekazywaniem akt spraw załatwionych. Natomiast oso
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biście miał prowadzić ewidencję tajnych („sekretnych") rozkazów lub doniesień 
kierowanych do dyrektora policji, jak również wydanych przez niego dyspozycji 
w tym zakresie (art. 64).

Drugi Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. w istotny sposób wzmocnił pozycję sekre
tarza, przyznając mu udział w posiedzeniach Wydziału Sądowego, w których nie 
tylko protokołował („trzymał pióro”), ale i miał głos doradczy (§ 16 w zw. z § 84). 
W ten sposób sekretarz uzyskał pewien wpływ na podejmowanie merytorycznych 
decyzji w sprawach należących do kompetencji tego wydziału. Przy tej okazji zo
bowiązano go do prowadzenia dwóch ksiąg obejmujących odpowiednio wyroki 
i decyzje wydawane przez ten wydział. Wpisywał w nich obecnych na posiedze
niach, odbierał wyroki i decyzje celem przekazania ich do podpisu prezydującemu, 
notował też na aktach sprawy „numer bieżący kięgi wyrokowej” (§ 21).

Sekretarz w dalszym ciągu pełnił funkcję dyrektora biura i sprawował bezpo
średnią pieczę nad personelem kancelaryjnym, w szczególności nad kancelista
mi. Utrzymano też jego odpowiedzialność za zgodność z oryginałem („referatem 
przez dyrektora policji zawizowanym”) pism ekspediowanych z Dyrekcji Policji 
(§ 81). Dodatkowo zobowiązano go do kolacjonowania tych pism oraz podpisy
wania przed przekazaniem ich do akceptacji dyrektora policji (§ 82)514.

" „Wszelkie munda ekspediować się mające poprzednio kolacjonować i (wyjąwszy wypadki se
kretnych ex praesidio rozkazów) podpisać winien zanim oneż dyrektorowi policji do podpisu 
przedłoży” (§ 82).

'' ANKr, WMK - IV - 14, k. 433, nr obr. 1865.
We wrześniu 1833 r. dyrektor policji L. Sobolewski w związku z przesunięciami kadrowymi 
w Dyrekcji w piśmie do prezesa Senatu zaproponował powołanie na stanowisko sekretarza Win
centego Kaniewskiego, dotychczasowego archiwisty. Dyrektor w swoim wniosku podkreślił, że

Do obowiązków sekretarza należało również prowadzenie dziennika podaw- 
czego oraz skorowidza (wykazu archiwalnego) wpływających do Dyrekcji Policji 
rozkazów lub doniesień, jak również wydanych dyspozycji (§ 83). Sekretarz miał 
także wydawać na żądanie stron wyciągi wyroków, ponosząc oczywiście odpo
wiedzialność za ich zgodność z oryginałem (§ 85). W dalszym ciągu odpowiadał 
za porządek w archiwum, w tym za regularne przekazywanie do niego akt zała
twionych spraw (§ 86). Przewidziano również możliwość powierzenia sekretarzo
wi przez dyrektora policji lub jego zastępcę innych obowiązków administracyjno- 
- policyjnych, których zakres determinowany był ilością czasu, którą miał jeszcze 
do dyspozycji (§ 87).

Podczas pierwszych nominacji na stanowiska w Dyrekcji Policji, odbywają
cych się 20 lipca 1827 r., funkcję sekretarza powierzono Józefowi Stolińskiemu. 
Z uwagi jednak na rezygnację ze służby przez J. Księżarskiego, nominowanego 
na komisarza policji, J. Stoliński został przesunięty na jego stanowisko. W związ
ku z tym funkcję sekretarza Dyrekcji Policji powierzono Ignacemu Paprockie
mu515. Warto zauważyć, że była to nowa osoba, która wcześniej nie pracowała 
w Biurze Policji Pośredniej. W 1833 r. stanowisko sekretarza Dyrekcji Policji po
wierzono Wincentemu Kaniewskiemu, który pełnił tę funkcję przez wiele lat516.
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Dnia 30 października 1838 r., podczas posiedzenia Komitetu Nominacyjnego, na 
stanowisko zastępcy sekretarza Dyrekcji Policji ponownie powołany został Win
centy Kaniewski517. Stanowiło to wyraźny dowód zaufania, jakie posiadali w sto
sunku do niego zarówno dyrektor policji F. Guth, jak również Senat Rządzący. Od 
1844 r. do końca istnienia Wolnego Miasta Krakowa funkcję sekretarza Dyrekcji 
Policji pełnił Hipolit Duciłłowicz518.

kandydat ten ma doświadczenie w sprawach administracyjnych i sądowych, gdyż się nimi już 
zajmował, odznacza się właściwym usposobieniem i pilnością, a także nieskazitelną konduitą. 
Był więc wzorowym urzędnikiem, który zasłużył na awans na stanowisko dotychczas zajmowa
ne przez I. Paprockiego, zarekomendowanego na stanowisko komisarza policji, ANKr, WMI< 
- V - 4, k. 1535-1536; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 25.

5,7 ANKr, WMK - III - 47, k. 554.
51s Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 33; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.
519 Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.
520 Dzienniki podawcze Dyrekcji Policji (w dwóch częściach za każdy rok kalendarzowy - za pierw

sze i drugie półrocze) za cały okres jej działalności, tj. lata 1827-1846, znajdują się w ANKr, 
WM - 636-699. Repertoria Dyrekcji Policji za lata 1827-1846 znajdują się w ANKr, WM - 
718-759. Za pierwszy pełny rok kalendarzowy działalności Dyrekcji Policji, tj. 1827 r., w dzien
niku podawczym zarejestrowano 8470 wpisów (ANKr, WMK - WM - 638). W ostatnim 
pełnym roku działalności Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa, tj. 1845 r„ w dzienniku 
podawczym zarejestrowano 24 432 wpisy, czyli prawie trzykrotnie więcej niż w 1827 r. (ANKr, 
WMK - WM - 695).

3.2.2. Dziennikarz

Kolejnym urzędnikiem biura Dyrekcji Policji przewidzianym w Statucie z 1827 r. 
był dziennikarz (art. 9)519. Do jego obowiązków należało prowadzenie trzech 
protokołów: podawczego520, meldunkowego oraz protokołu zmarłych. Ponadto 
zobowiązany był codziennie sporządzać pisemny raport o osobach przybyłych 
i „ubyłych” z Wolnego Miasta, który - po uprzednim podpisaniu przez dyrektora 
- przekazywał prezesowi Senatu oraz Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji. 
Dziennikarz miał także otwierać korespondencję kierowaną do Dyrekcji Policji 
i wpisywać ją do dziennika podawczego. W przypadku pism adresowanych do rąk 
własnych dyrektora policji obowiązywały nieco inne zasady rejestracji. Dzienni
karz takie pisma bez naruszenia pieczęci zobowiązany był przekazać dyrektorowi 
i dopiero na jego wyraźne polecenie wciągnąć do rejestru. Dziennikarz zobowią
zany był dwa razy dziennie podawać dyrektorowi policji wpływające podania lub 
ekspedycje, pilniejsze zaś przekazywać natychmiast. Umożliwiało to dyrektorowi 
bezzwłoczne ich przekazanie do załatwienia właściwym referentom względnie 
wydanie stosownych rozkazów. Niewątpliwie taka organizacja pracy dziennika
rza umożliwiała szybsze reagowanie przez dyrektora policji w sprawach niecier- 
piących zwłoki. W przypadku wpłynięcia poufnych pism, dyrektor mógł samo
dzielnie zadecydować o ich zatrzymaniu do czasu, gdy „potrzeba sekretu” ustanie, 
polecając jednocześnie dziennikarzowi pozostawienie w dzienniku podawczym 



3.2. Pracownicy kancelaryjni 153

miejsca in blanco, oznaczonego numerem porządkowym, „który to numer dzien
nikarz, równie jak dzień odebrania, własnoręcznie na exhibicie zapisze i nazwisko 
swoje położy” Dopiero później na polecenie dyrektora policji miał je wciągnąć do 
rejestru pod zarezerwowanym numerem, wpisując także treść pism oraz sposób 
ich załatwienia (art. 29b).

Nowa instrukcja z 1833 r. zmodyfikowała katalog zadań i kompetencji dzien
nikarza521. Nadal jego podstawowym obowiązkiem pozostało prowadzenie proto
kołu podawczego, meldunkowego oraz protokołu zmarłych (art. 69). Zmianom 
uległy zasady prowadzenia dziennika podawczego. Dziennikarz zobowiązany 
został do rejestracji wszystkich pism wpływających do Dyrekcji Policji (ekspedy
cji, doniesień, raportów), zarówno otwartych, jak i zapieczętowanych. Następnie 
przekazywał je dyrektorowi policji celem przydzielenia ich właściwym referen
tom. Dopiero po wpisaniu do protokołu nazwiska referenta dziennikarz przeka
zywał mu sprawę do opracowania (art. 70). W dalszym ciągu obowiązywał zakaz 
rozpieczętowywania pism zaadresowanych do rąk własnych dyrektora policji. 
W takim wypadku dziennikarz miał jedynie oznaczyć kopertę numerem w dzien
niku, „aby po odesłaniu przez dyrektora wciągnienie [do protokołu - P. C.] mogło 
mieć miejsce” (art. 71).

521 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
:’22 W przypadku przyniesienia exhibitu w terminie późniejszym obowiąz.ek wpisania stosownej 

adnotacji do protokołu przechodził na archiwariusza i ekspedienta (art. 75).
:V2i Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

W przypadku raportów przychodzących z rozporządzenia policji od wójtów, 
urzędników stanu cywilnego etc., po wciągnięciu do dziennika miały być one 
oznaczone napisem „do zbioru” i zatrzymane aż do terminu oznaczonego w roz
porządzeniu (art. 72). W przypadku niezłożenia raportów w terminie, dzienni
karz zobowiązany był przygotować ponaglenia do spóźniających się („ekscyta
cję”) i takowe dyrektorowi do podpisu przedłożyć. Natomiast po skompletowaniu 
całego zbioru raportów dziennikarz przekazywał go dyrektorowi celem podjęcia 
decyzji w sprawie (art. 73). W przypadku dołączenia do raportu pieniędzy lub 
jakichś przedmiotów, dziennikarz niezwłocznie miał o tym poinformować dyrek
tora policji celem uzyskania „jego autoryzacji dla odesłania do kasy i zyskania od 
tejże na exhibicie poświadczenia, że przedmiot do raportu dołączony w kasie lub 
magazynie effektów znajduje się” (art. 74). Jeśli ekspedient przyniósł na exhibicie 
ww. poświadczenie w miesiącu prowadzonego dziennika, to wtedy dziennikarz 
miał również uczynić o tym wzmiankę w protokole, wpisując w rubryce „odpo
wiedzi” stosowną adnotację (art. 75 ) 522. Dziennikarz zobowiązany był prowadzić 
dziennik podawczy czysto i starannie. Zabroniono wprowadzania jakichkolwiek 
poprawek (skrobania, przemazywania), a naruszenie tego zakazu skutkować mo
gło odpowiedzialnością służbową dziennikarza (art. 76).

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r.523 ograniczył rolę dziennikarza do prowadze
nia jedynie dziennika podawczego, przy czym poważnym zmianom uległy zasa
dy jego prowadzenia (§ 102). Poza tym dziennik podawczy miał być codziennie 



154 Rozdział 3. Skład Dyrekcji Policji...

sprawdzany („wizowany”) przez dyrektora lub jego zastępcę (§ 110). Pisma adreso
wane do Dyrekcji Policji dziennikarz zobowiązany był zarejestrować w dzienniku, 
a następnie przekazać je archiwiście celem wpisania do repertorium i przekaza
nia dyrektorowi policji do przydziału właściwym referentom. Gdy tak przypisa
ne akta wróciły do dziennikarza, wpisywał on w dzienniku nazwisko referenta 
i przekazywał je do załatwienia (§ 103). Statut zwiększał dyskrecję poufnych pism 
kierowanych zarówno do Dyrekcji, jak i do dyrektora policji. Dziennikarz nie miał 
prawa otwierania takich pism, które powinien przekazać dyrektorowi policji lub 
jego zastępcy. Takie rozwiązanie w praktyce prowadziło do utajnienia poufnych 
spraw nawet wśród urzędników Dyrekcji Policji i wzmacniało uprawnienia dy
rektora policji (w tym czasie już austriackiego poddanego), który mógł w sposób 
zakulisowy (na przykład w porozumieniu z rezydentami mocarstw opiekuńczych) 
takie sprawy załatwiać. Sprzyjało to także wzmocnieniu pozycji dyrektora, który 
stawał się powiernikiem tajnych informacji wpływających do Dyrekcji Policji.

Dopiero po przeczytaniu i przydzieleniu przez dyrektora tajnych spraw re
ferentom, dziennikarz mógł zarejestrować je w dzienniku podawczym. Z tego 
wniosek, że dziennikarz nie zostawiał już w dzienniku pustego pola in blanco dla 
wpisania poufnych pism, tylko rejestrował je w dniu, w którym otrzymał je od 
dyrektora.

Zmodyfikowano także tryb rejestracji raportów sporządzanych na polecenie 
Dyrekcji Policji, ogłaszanych przez pisma okólne. W takim wypadku dziennikarz 
zobowiązany był raporty napływające od komisarzy cyrkułowych, urzędników 
stanu cywilnego etc. „pod jednym numerem w przygotowany na ten cel druko
wany formularz zbierać”. W miarę napływania raportów miał wykreślać z listy 
tych, którzy je przysłali, a spóźniających się już po terminie miał ponaglać. Gdy 
ponaglenie („ekscytacja”) nie pomogło, dziennikarz powinien poinformować 
właściwego referenta, „dla użycia przeciw opieszałym środków zniewalających". 
W przypadku skompletowania raportów dziennikarz miał je przekazać właściwe
mu referentowi do załatwienia (§ 105).

Nie uległa zmianie procedura rejestracji pism, do których dołączono pieniądze 
lub „inne effekta". W takim wypadku dyrektor wydawał kasie policyjnej stosowne 
polecenia o przyjęcie takich rzeczy do depozytu za potwierdzeniem odbioru na 
tym samym exhibicie (§ 106). Podobnie jak to miało miejsce wcześniej dzienni
karz czynił o tym wzmiankę w protokole, o ile potwierdzenie odbioru wpłynęło 
do niego w „biegu miesiąca prowadzonego dziennika”. W innym przypadku obo
wiązek uczynienia stosownej wzmianki w dzienniku przechodził na ekspedienta 
(§ 107).

Akta załatwionych spraw (po wpisaniu ich numeru do książki rewersowej) 
dziennikarz przekazywał archiwiście „dla dalszego z nimi postępowania i repo- 
nowania we właściwe fascykuły". Archiwista potwierdzał ich otrzymanie własno
ręcznym podpisem w ww. książce (§ 108).

Również w statucie Dyrekcji Policji z 1840 r. bardzo wyraźnie zaakcentowano 
obowiązek starannego i czystego prowadzenia dziennika przez dziennikarza oraz 
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zakaz wprowadzania w nim jakichkolwiek poprawek, gdyż „co już raz do dzienni
ka będzie wciągnionym, tego wymazać nie jest mocen" (§ 109).

Podczas pierwszych nominacji na stanowiska w Dyrekcji Policji w lipcu 1827 r. 
funkcję dziennikarza powierzono Franciszkowi Ksaweremu Gąsiorowskiemu, 
dotychczasowemu dziennikarzowi Biura Policji Pośredniej, który pełnił tę funk
cję przez kilka lat524. Od 1844 r. aż do końca Wolnego Miasta Krakowa funkcję 
dziennikarza pełnił Feliks Skarbiński525.

:'21 ANKr, WMK - IV - 14, k. 433, nr obr. 1865; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 25.
■,2·’ Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844-, s. 33; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.
526 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
527 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
528 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

3.2.3. Archiwista i ekspedytor

Statut Dyrekcji Policji z 1827 r. przewidywał zatrudnienie do służby kancelaryj
nej jednego archiwisty (archiwariusza), który jednocześnie pełnił funkcję ekspe
dytora. Do jego obowiązków należało prowadzenie całego archiwum Dyrekcji 
Policji, indeksu archiwum oraz rozsyłanie pism wychodzących z Dyrekcji Policji 
(art. 29c)526.

Podczas reorganizacji Dyrekcji Policji w 1833 r.527 zachowano stanowisko ar
chiwisty, pełniącego również obowiązki ekspedytora. Zobowiązany był on utrzy
mywać porządek w aktach oraz ekspediować pisma podpisane przez dyrektora 
(art. 64). Po ich wysłaniu powinien zapisać „numer oddziału i fascykułu, do które
go akt należy”, a przed wyjściem z kancelarii zobowiązany był wszystkie „wyekshi- 
bitowane przez niego exhibita, złożyć do właściwych fascykułów, aby uronionymi 
nie zostały i nie utrudniały przygotowania referentom, onych żądać mogących” 
(art. 65).

Archiwista nie miał prawa bez wyraźnego pozwolenia dyrektora udostępniać 
stronom akt do wglądu, jak również sporządzać z nich wyciągów (art. 66). Ponosił 
odpowiedzialność za nieporządek lub braki w przekazanych mu aktach (art. 67). 
Prowadził też oddzielną księgę rozporządzeń ogólnych (normaliów), które nie 
były ogłaszane w dziennikach. Wszywał do niej kolejne egzemplarze rozporzą
dzeń i udostępniał ją codziennie pracownikom Dyrekcji Policji (art. 68).

Dopiero Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. rozdzielił obowiązki archiwisty i eks
pedytora. Obowiązki tego pierwszego nie uległy poważniejszym zmianom. Zo
bowiązany był nadal utrzymywać porządek w aktach i repertoriach. „Przedmioty 
i nazwiska winien zapisywać pod rozmaitą nomenklaturą i większymi literami 
dla prędszego spostrzeżenia” (§ 114)528. Na przekazywanych do archiwum aktach 
miał umieszczać „liczbę wydziałów i fascykułów” a także przed zakończeniem 
dnia pracy dołączyć do właściwych akt wszystkie przekazane mu pisma (§ 115). 
W dalszym ciągu archiwista miał zakaz udostępniania stronom akt i wydawania 
z nich wyciągów bez zezwolenia dyrektora policji (§ 116). Utrzymano też jego 
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odpowiedzialność za nieporządek i braki w aktach przechowywanych w archi
wum (§ 117). Nie uległ zmianie również obowiązek prowadzenia księgi norma- 
liów, przy czym wyraźnie określono, że ma ją udostępniać na każde posiedzenie 
sądowe odbywające się w Dyrekcji Policji (§ 118). Do jego obowiązków należało 
także prowadzenie ewidencji rzeczy skradzionych i zagubionych (§ 119).

Wszystkie statuty Dyrekcji Policji przewidywały również ścisłą współpracę 
pomiędzy archiwistą a dziennikarzem, o czym mowa była już wcześniej (roz
dział 3.2.2).

Podczas pierwszych nominacji na stanowiska w Dyrekcji Policji obowiązki ar- 
chiwariusza powierzono Szymonowi Jasieńskiemu, dotychczasowemu dietariu- 
szowi przy Biurze Rachuby529. W 1834 r. na stanowisku archiwisty zatrudniony 
był Napoleon Kotowski530. Dnia 30 października 1838 r. Komitet Nominacyjny 
zamianował zastępcą archiwariusza na okres dwóch lat Jana Soswińskiego531. 
W okresie co najmniej od 1844 r. aż do końca Wolnego Miasta Krakowa funkcję 
archiwisty pełnił Filip Sroczyński532.

529 ANKr, WMK - IV - 14, k. 433, nr obr. 1865.
530 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 25.
531 ANKr, WMK - III - 47, k. 554.
532 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 33; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.
533 ANKr, WMK - III - 47, k. 554; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 33; Kalendarzyk po

lityczny, Kraków 1846, s. 26.
534 Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.

Z kolei do obowiązków ekspedytora (ekspedienta) należało rozsyłanie pism 
wychodzących z Dyrekcji Policji. Wprowadzono zasadę, że wszystkie „zrefero
wane i do ekspediowania nadesłane exhibita” powinny być wysłane tego samego 
dnia, a z adnotacją „pilne” natychmiast. Ekspedytor miał również na bieżąco wy
kreślać numery wysłanych pism z terminów poszczególnych referentów i wpisy
wać je do „księgi rewersalnej” Następnie za potwierdzeniem odbioru przekazywał 
je dziennikarzowi celem odpisania tych numerów (§ 111). Ekspedient miał też 
prowadzić księgę rozporządzeń komisarzy cyrkułowych, „pamiętając o terminach 
onymże wyznaczonych” (§ 112). Utrzymywał również „książkę przedmiotów ter
minowych i reprodukcji ulegających, w którą numer exhibitu i termin oznaczony 
zaciągnąć i onegoż dopilnować winien” (§ 113).

Pierwszej nominacji na stanowisko zastępcy ekspedienta dokonał Komitet 
Nominacyjny w dniu 30 października 1838 r. Funkcję tę powierzono Leonowi 
Boczarskiemu, który pełnił ją do końca istnienia Wolnego Miasta Krakowa533.

3.2.4. Kanceliści

Według Statutu Dyrekcji Policji z 1827 r. etatowymi pracownikami biura byli 
dwaj kanceliści, którzy mieli przepisywać ekspedycje i wykonywać - z polece
nia dyrektora - inne zadania „służby policyjnej” (art. 29d)534. W Nowej instrukcji 
z 1833 r. wyraźnie wskazano, że mieli wykonywać swoje obowiązki pod nadzorem
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sekretarza (art. 60)535. Należało do nich „odpisywanie na czysto wszelkich dyspo
zycji z Dyrekcji Policji" wychodzących, przy czym mieli to robić starannie, czysto 
i zgodnie z ortografią (art. 81). Zabroniono im odpisywania minuty, „która by 
przez dyrektora policji lub jego zastępcę znakiem expediatur oznaczona nie była” 
(art. 82). Ponosili też osobistą odpowiedzialność za zgodność sporządzanych od
pisów z oryginałem (z tego powodu umieszczali na nich adnotację o swoim na
zwisku i dacie ich sporządzenia - art. 83).

r,is Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

1,7 W 1844 r. zastępca protokolisty Biura Meldunkowego pełnił tymczasowo obowiązki komisarza 
II rangi, Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 32. W 1846 r. na tym stanowisku był wakat, 
Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.
Na wniosek dyrektora policji Senat Rządzący na posiedzeniu dnia 19 V 1843 r. jednomyślnie 
zezwolił, aby na kolejny rok do pomocy Biuru Paszportowemu, „do wyrobienia zaległości”, 
utrzymany został dietariusz Maksymilian Homułka, za wynagrodzeniem dziennym 4 złp, wy
płacanym z funduszu nadzwyczajnego 36 000 złp. Jednocześnie Senat wezwał, czyli zobowiązał 
dyrektora, „iżby się postarał o aplikantów, którzy by w drodze zasług" - pomocy w czynno
ściach biurowych, wynagradzani mogli być z jego własnego funduszu. Senat podkreślił, iż nie 
ma płatnej aplikacji, a nawet wypłacane diety nie dają prawa do płatnych posad, ANKr, WMK 
- IV - 32, k. 71, nr obr. 1599.

“ ANKr, WMK - IV - 14, k. 433, nr obr. 1865.
Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 25.
ANKr, WMK - III - 47, k. 485-487.

Podczas kolejnej reorganizacji Dyrekcji Policji w oparciu o statut z 1840 r. 
utrzymano nadzór sekretarza nad kancelistami, przy czym już nie określono do
kładnej liczby tych pracowników (§ 81)536. Ich zadanie, jak również sposób jego 
wykonywania nie uległ zmianie. Nadal mieli zajmować się „mundowaniem” pism 
wychodzących z Dyrekcji Policji (§ 99), pod warunkiem że na exhibicie znajdo
wała się adnotacja expediatur postawiona przez dyrektora lub jego zastępcę. 
Mieli przy tym dbać o zgodność pisma z ortografią, o jego wyrazistość i czystość 
(§ 100). Zachowano też ich odpowiedzialność za zgodność sporządzanych od
pisów z oryginałem („przeto winni są podpisać się na ekspedycjach u dołu, a na 
ekstensji wyrazić: odpisano dnia etc.” - § 101). Statut przewidywał zatrudnienie 
dodatkowych dwóch kancelistów, którzy mieli pomagać protokoliście Biura Mel
dunkowego i Cudzoziemców (§ 88)537 oraz jednego do pomocy protokoliście Biu
ra Paszportowego (§ 94)538.

Podczas pierwszych nominacji na stanowiska w Dyrekcji Policji w lipcu 1827 r. 
funkcje kancelistów powierzono Józefowi Stockiemu i Józefowi Mieczkowskie
mu, dotychczasowym kancelistom Biura Policji Pośredniej539. W 1834 r. kanceli
stami Dyrekcji Policji byli Augustyn Oraczewski i Jan Odrzywolski540. Dnia 8 lipca 
1839 r. Komitet Nominacyjny zamianował Ferdynanda Zabłockiego, Jacka Raj
tara oraz Ludwika Zagajewskiego zastępcami kancelistów w Dyrekcji Policji541. 
Dnia 22 grudnia 1843 r. prezes Senatu na wniosek dyrektora policji zamianował 
„aktualnymi” kancelistami w Dyrekcji Policji Teofila Piotrowskiego oraz Józefa 
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Wyrobisza542. Dnia 15 czerwca 1844 r. zastępcą kancelisty w Dyrekcji Policji został 
Stanisław Żeglikowski (dotychczasowy aplikant)543. W 1844 r. funkcje kancelistów 
w Dyrekcji Policji pełnili Jacek Rajtar, Józef Wyrobisz (zastępca), Jan Zajączkow
ski (zastępca), Teofil Piotrowski (zastępca), Tomasz Kozłowski (zastępca)544.

542 Ibidem, k. 951-954.
™ Ibidem, k. 923-929.
541 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 33.
54:'’ ANKr, WMK - III - 47, k. 891-899. Komunikat dyrektora policji o ich nominacji ogłoszono 

w Dz. Rządowym WMK 1845, nr 32-34, s. 129, nr 2912.
516 Komunikat dyrektora policji z dnia 14 III 1845 r. o tej nominacji ogłoszono w Dz. Rządowym 

WMK 1845, nr 46, s. 184, nr 3854.
:’’47 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.

■4B Dz. Praw RK 1827, s. 36-37, nr 3344 D.G.S.
549 Na przykład bezpłatnym aplikantem był J. Lasocki, który dopiero po 2,5 roku uzyskał etat w Dy

rekcji Policji, ANKr, WMK - III - 47, k. 1535-1536.
550 Dz. Praw 1840, s. 7-8, nr 10 D.K. Na przykład Dyrektor Policji wraz z pismem z dnia 31 XI 

1842 r. zaadresowanym do prezesa Senatu przesłał podanie Konrada Żłowadzkiego o powoła
nie go na bezpłatnego aplikanta przy Dyrekcji Policji wraz ze swoją pozytywną opinią, prosząc 
jednocześnie o upoważnienie do „użycia p. Żłowadzkiego w tej gałęzi służby publicznej, do 

Dnia 1 lutego 1845 r. prezes Senatu na wniosek dyrektora policji zamianował 
„aktualnymi" kancelistami Jana Zajączkowskiego oraz Tomasza Kozłowskiego545, 
natomiast 1 marca 1845 r. zastępcą kancelisty w Dyrekcji Policji został Rudolf No
wak546. W 1846 r. kancelistami w Dyrekcji Policji byli Jacek Rajtar, Jan Zajączkow
ski, Tomasz Kozłowski, Stanisław Żeglikowski (zastępca), Maksymilan Homułka 
(zastępca), Rudolf Nowak (zastępca)547.

3.2.5. Aplikanci i dietariusze

Statut z 1827 r. dopuszczał możliwość powiększenia personelu kancelaryjnego 
poprzez przyjęcie do służby bezpłatnych aplikantów. Choć ich zadaniem miało 
być de facto odciążenie kancelistów w żmudnej pracy przepisywaczy, to jednak 
od kandydatów oczekiwano wykształcenia prawniczego („odbycia nauk prawa 
i administracyjnych”). Akceptowano także innych kandydatów pod warunkiem 
ukończenia przez nich sześciu klas licealnych przy uzyskaniu świadectwa z „na
leżnego postępu i dobrych obyczajów” Z uwagi na zróżnicowanie ich kwalifikacji 
istniała możliwość przeznaczenia aplikantów z wyższymi kwalifikacjami do po
ważniejszych zadań. Decyzję w tym zakresie podejmował dyrektor policji, który 
nota bene występował do Senatu Rządzącego o przyjęcie konkretnej osoby do 
służby kancelaryjnej w charakterze bezpłatnego aplikanta (art. 29d)548.

Nowa instrukcja z 1833 r. nie wspomina o powoływaniu aplikantów, co ozna
cza, że w tej kwestii zachowały aktualność przepisy pierwszego Statutu Dyrekcji 
Policji z 1827 r.549 Natomiast w drugim Statucie Dyrekcji Policji z 1840 r. ponow
nie wskazano na możliwość zatrudniania bezpłatnych aplikantów, których na 
wniosek dyrektora policji powoływał prezes Senatu (§ 9) 550.
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W 1834 r. w Dyrekcji Policji aplikantami byli: Jan Soswiński, Leon Boczarski, 
Tytus Krauz, Józef Tyralski, Napoleon Jędrzejowski, Leon Wilski, Walenty Chwa- 
stowski, Józef Węgrzecki, Antoni Derowski, Fryderyk Ueberscher. Byli również 
aplikanci rewizorzy: Bartłomiej Czechowski, Jakub Wadowski, Augustyn Zurkow- 
ski551. Konieczność zatrudniania aplikantów wynikała zapewne z rozszerzających 
się zadań i kompetencji Dyrekcji Policji, których nie byli w stanie samodzielnie 
wykonywać etatowi pracownicy tego organu. Aplikanci podobnie jak pracownicy 
etatowi zobowiązani byli złożyć przysięgę według przepisanej roty552.

jakiej się usposobionym być okaże”. Prezes Senatu w piśmie z dnia 4 XI1842 r. adresowanym do 
Senatu Rządzącego, jak również dyrektora policji, powołując się właśnie na § 9 Statutu Dyrekcji 
Policji, zamianował na stanowisko bezpłatnego aplikanta Konrada Żłowadzkiego „z przezna
czeniem do służby, do jakiej go dyrektor usposobionym być uzna”. Na ręce dyrektora przesłano 
nominację z załącznikami, z poleceniem, aby aplikant zgłosił się do biura prezydialnego w celu 
ustalenia terminu przysięgi, której złożenie było warunkiem niezbędnym do podjęcia pracy. 
Z kolei w piśmie skierowanym do K. Żłowadzkiego, prezes Senatu wskazał, iż spodziewa się, że 
nowo mianowany urzędnik wykaże się pilnością i rzetelnością w wykonywaniu powierzonych 
mu obowiązków i dzięki temu zasłuży na „zadowolenie zwierzchników swoich". Jednocześnie 
prezes wyjaśnił, iż nominacja na bezpłatnego aplikanta nie daje żadnego tytułu do żądania ja
kiegokolwiek wynagrodzenia w związku z wykonywaną służbą, ANKr, WMK - III - 47, k. 1027. 
Według przepisów dotyczących odbywania aplikacji sądowej z 1842 r., prezes Sądu Wyższego 
mógł także wysłać aplikantów na praktykę m.in. do Oddziału Sądowego w Dyrekcji Policji, o ile 
dyrektor policji zgłosił taką potrzebę, Dz. Praw 1842, art. 8, s. 4, nr 2124 D.G.S.

551 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 26.
552 Rota przysięgi aplikanta Dyrekcji Policji brzmiała: „Ja, Hipolit, będąc powołanym na aplikan

ta przy Dyrekcji Policji, przysięgam, iż Senatowi Rządzącemu wiernym i posłusznym będę, 
zwierzchnikom moim wszelką powolność w spełnieniu odbieranych poleceń przyrzekam, do
jakich zaś czynności naczelnik biura, przy którym mam zostawać, użyje mnie, takowe pilnie 
i gorliwie wypełnię i ścisły sekret o tym wszystkim, co by się w powierzonych mi aktach znajdo
wało, zachowam, tak mi, Panie Boże, dopomóż” ANKr, WMK - V - 9, k. 245.
Na przykład Senat Rządzący w piśmie do Prezydium Senatu poinformował go o upoważnie
niu Kasy Głównej na wniosek dyrektora policji do wypłacenia aplikantom przy Dyrekcji Policji 
Aleksandrowi Swolkienowi oraz Janowi Kantemu Kowalikowi diet po 2 złp, począwszy od dnia 
1 XII 1842 r., ANKr, WMK - III - 47, k. 1045. Z kolei w piśmie do Prezydium Senatu z dnia 28 
VII 1843 r. Senat Rządzący wskazał, iż J. K. Kowalik „z powodu słabości oczów, pracy biurowej 
wykonywać nie może” w związku z tym Senat polecił Kasie Głównej, aby wynagrodzenie to od 
dnia 1 sierpnia wypłacała Janowi Mądrzykowskiemu, aplikantowi Dyrekcji Policji (k. 963).

Choć aplikanci zasadniczo nie otrzymywali wynagrodzenia dyrektor policji, do
ceniając ich zaangażowanie, jak również wzrastające kwalifikacje, niekiedy zwracał 
się do Senatu Rządzącego o przyznanie im gratyfikacji pieniężnej za pełnioną służ
bę. Zgodnie z reskryptem Senatu Rządzącego z dnia 7 listopada 1842 r. wysokość 
dziennej diety dla aplikantów wynosiła 2 złp553 *. Przyznanie tego świadczenia mia
ło charakter uznaniowy i uzależnione było od złożenia umotywowanego wniosku 
przez dyrektora policji, jak również zgody Senatu Rządzącego na taki wydatek. 
Środki na ten cel pochodziły z funduszu nadzwyczajnego, który pozostawał w dys
pozycji Senatu Rządzącego. Zdarzały się również przypadki ustalenia wysokości 
dziennego wynagrodzenia w kwocie wyższej, wynoszącej na przykład 3 lub 4 złp.
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W 1844 r. aplikantami w Dyrekcji Policji byli: Jan Furmankiewicz, Aleksander 
Swolkien, Stanisław Żeglikowski, Rudolf Nowak, Jan Mądrzykowski, Wincenty 
Szymkajło, Piotr Kowalikowski, Hipolit Zajączkowski554. W 1846 r. aplikantami 
byli: Hipolit Zajączkowski, Adam Kolasiński, Józef Służewski, Leopold Lgocki, 
Wojciech Hendel, Andrzej Baranowski, Tadeusz Sobieniowski, Szczepan Ludwiń- 
ski, Edward Gadomski, Józef Baniakowski555.

Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 34.
Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.

556 ANKr, WMK - IV - 26, k. 22, nr obr. 282.
“7 ANKr, WMK - III - 47, k. 487.
™ Dz. Praw RK 1827, s. 37-38, nr 3344 D.G.S.

Zdarzały się również przypadki zatrudniania tzw. dietariuszy, czyli osób, 
którym przyznawano dzienne wynagrodzenie, a okres ich zatrudnienia był uza
leżniony od bieżących potrzeb, dla których ich zatrudniono. Decyzję o przy
jęciu dietariuszy podejmował Senat na wniosek dyrektora policji, przy czym 
nie każdy wniosek o ich przyjęcie był akceptowany przez Senat Rządzący. Na 
przykład 30 stycznia 1837 r. Senat Rządzący na wniosek dyrektora powołał Fiał
kowskiego na dietariusza z przeznaczeniem do nadzwyczajnej służby, z płacą po 
3 złp dziennie od dnia 1 lutego 1837 r. (wypłacaną z funduszu z wpływów z opłat 
Kantoru Służących)556.

Dnia 8 lipca 1839 r. prezes Senatu na wniosek dyrektora policji wnioskował 
na posiedzeniu Komitetu Nominacyjnego o upoważnienie dyrektora do przyjęcia 
dietariusza z płacą 4 złp dziennie, „z przeznaczeniem do pełnienia obowiązków 
dziennikarza, aż do obsadzenia tej posady, na którą obecnie nie ma kandydata”557. 
Podane wyżej przykłady pokazują, że zatrudnienie dietariuszy stanowić miało nad
zwyczajną i krótkotrwałą formę wsparcia pracowników etatowych Dyrekcji Poli
cji. Powierzano im różne obowiązki, stosownie do posiadanych umiejętności.

3.2.6. Rewizor, kasjer i kontroler

Kolejnym etatowym urzędnikiem zatrudnionym w biurze Dyrekcji Policji - we
dług statutu z 1827 r. - był rewizor. Do jego obowiązków należało przyjmowanie 
wpływów z kar policyjnych,

opłaty od muzyk, widowisk i zabaw publicznych za kwitami sznurowymi tudzież 
awansów na żywność aresztantów lub nieprzewidziane wydatki pobieranych; 
równie jak czynić wydatki, z pierwszych za asygnacjami od Wydziału Spraw We
wnętrznych i Policji, z drugich za asygnacjami od dyrektora otrzymanymi.

Rewizor miał także obowiązek składania wszystkich rachunków „stosownie do 
istniejących przepisów o rachunkowości” Rewizorowi powierzono także depozyt 
policyjny, który miałprowadzić według regulaminu opracowanego przez dyrektora 
policji (art. 29e)558. Według Nowej instrukcji z 1833 r. stanowisko rewizora zostało 
utrzymane, a do jego obowiązków należało sporządzanie codziennych raportów 
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dla dyrektora policji, dotyczących osób zatrzymanych w nocy lub zatrzymanych 
na gorącym uczynku (art. 37)559. Z kolei jego dotychczasowe obowiązki związane 
z prowadzeniem kasy policyjnej i depozytu policyjnego (magazynu „effektów”) 
przekazane zostały kasjerowi (art. 10)560. Jego podstawowym obowiązkiem było 
staranne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z zasadami okre
ślonymi w tym statucie561. Wszelkie wpłaty pieniężne, jak również przyjęcie rzeczy 
do depozytu policyjnego mogły mieć miejsce wyłącznie z upoważnienia dyrekto
ra policji (art. 77)562. Statut określał również zasady prowadzenia księgi „składu ef
fektów”, czyli przedmiotów przechowywanych w depozycie policyjnym563 (art. 78). 
Na kasjerze ciążyła daleko idąca odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie 
swoich obowiązków, gdyż odpowiadał nie tylko „za całość grosza publicznego” 
ale również za zniszczenie lub zaniżenie wartości przedmiotów przyjętych do de
pozytu. W związku z tym zobowiązany był utrzymywać je w odpowiednim stanie, 
zapobiegając jednocześnie szkodom, które mogłyby spowodować uszczuplenie 
dochodu publicznego (art. 79).

559 Dz. Praw 1834, nr 27.36 D.G.S.
r,«> Dzienniki podawcze kasy policyjnej znajdują się w: ANKr, WMK - III/18/4 (z 1839 r.); WMK 

- III/18/7 (z 1840 r.); WMK - III/18/8 (z 1843 r.). Dziennik podawczy kasy Dyrekcji Policji z lat 
1844-1845 znajduje się w ANKr, WMK - III/18/3.

361 Księga przychodów powinna obejmować 3 oddziały: w pierwszym wpisywano kwoty przekaza
ne przez rząd na potrzeby Dyrekcji Policji; w drugim - kary policyjne zarówno ściągnięte, jak 
i podlegające egzekucji; w trzecim - kwoty uzyskane ze sprzedaży licytacyjnej przedmiotów 
odebranych osobom podejrzanym, po które nie zgłosili się właściciele. Z kolei do księgi roz
chodów wpisywano wydatki asygnowane przez dyrektora, które miały być podzielone na dwie 
kategorie: etatowe i nadzwyczajne (art. 77).

562 W przypadku wpłat pieniężnych w upoważnieniu powinna być wpisana dokładna kwota, 
a w przypadku przedmiotów składanych do depozytu oznaczenie ilości, stanu tej rzeczy oraz 
jej przybliżonej wartości (art. 77). „Rejestr zbiorczy kar sądowo-policyjnych” za lata 1839-1843 
znajduje się w ANKr, WMK - 111/18/10. Akta kasy sądowo-policyjnej za lata 1846-1852 znajdu
ją się w ANKr, WMK - III/18/1.3.

563 Księga „składu effektów" winna mieć te same rubryki, co ww. księga. W przypadku zwrócenia 
rzeczy prawowitemu właścicielowi kasjer w oddziale rozchodu winien uczynić stosowną adno
tację z powołaniem się na dyspozycję wydania rzeczy od dyrektora policji, a w oddziale przy
chodu w rubryce „adnotacja" zapisać „vide pozycja rozchodu nr..." (art. 78). Księga depozytów 
„Spis effektów, pieniędzy lub kosztowości w depozycie policyjnym tymczasowo składanych" za 
lata 1842-1846 znajduje się w ANKr, WMK - III/18/6.

św w 1834 r. inspektorem Domu Pracy był Antoni Jankowski, Kalendarzyk polityczny..., Kraków 
1834, s. 27.

-,65 Dyrektor policji przedłożył prezesowi wniosek o podwyższenie wynagrodzenia kasjera po
licyjnego, F. Skarbińskiego, uzasadniając to tym, że jego poprzednik pobierał wyższą pensję. 
Senat na posiedzeniu 6 XII 1833 r. uchwalił upoważnienie dla dyrektora policji do opłacenia 
F. Skarbińskiego w miesięcznych ratach z pokładnego 200 złp, a z dochodów Kantoru Służących 
200 złp, czyli razem 400 złp, ANKr, WMK - IV - 22, k. 156, nr obr. 3368.

Na kasjera nałożono także obowiązek prowadzenia księgi przychodu i rozcho
du funduszów Domu Pracy564, dopóki pozostawał on pod bezpośrednim zarzą
dem Dyrekcji Policji (art. 80)565.
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Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. podnosił rangę stanowiska kasjera, wprowa
dzając zasadę, że miał on być mianowany bezpośrednio przez Senat Rządzący, 
a nie jak większość urzędników policyjnych przez prezesa Senatu. W analogiczny 
sposób miał być powołany kontroler kasy policyjnej (§ 10)566. Ich zadaniem było 
prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu według przepisów o rachunkowości, 
przy czym szczegółowy wykaz obowiązków miała określić odrębna instrukcja 
(§120).

r’“ Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
r,f’7 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 25.
:,‘’K Komunikat podał sekretarz generalny Senatu. Osoba otrzymująca stanowisko kasjera zobowią

zana była do złożenia kaucji w gotówce lub fidejussorycznej w wysokości 2000 złp. Pensja prze
widziana etatem wynosiła 1800 złp rocznie. Kandydaci przystępujący do konkursu zobowiązani 
byli złożyć podanie na „stemplu ceny 2 złp wraz z dowodami kwalifikacji, wraz z opisem biegu 
życia na ręce sekretarza w ciągu 14 dni” Dz. Rządowy WMK 1843, nr 122, s. 486, nr 111.

5W Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 34; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.
57u Komunikat o tej nominacji opublikowany został w Dz. Rządowym WMK 1844, nr 62-63, s. 249, 

nr 1579 D.G.S.
5,1 Komunikat o tej nominacji ogłoszono w Dz. Rządowym WMK 1845, nr 96-97, s. 383, nr 3151 

D.G.S.; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 27.

W 1834 r. kasjerem w Dyrekcji Policji był Feliks Skarbiński567. W 1843 r. ogło
szono konkurs na posadę kasjera w Kasie Policyjnej w Dyrekcji Policji568. Od 
1844 r. do końca istnienia Wolnego Miasta Krakowa funkcję kasjera w Kasie Poli
cyjnej w Dyrekcji Policji pełnił Ksawery Brzezański569.

Początkowo funkcję kontrolera kasy policyjnej pełnił Ludwik Kasiewicz, a od 
19 kwietnia 1844 r. Senat Rządzący funkcję tę powierzył Aleksandrowi Swolkie- 
nowi570. Z dniem 1 lipca 1845 r. - na własne żądanie - został on „uwolniony ze 
służby” a na jego miejsce Senat Rządzący powołał Jacka Szalewskiego, dotych
czasowego adiunkta komisariatu dystryktowego, który funkcję tę pełnił do końca 
istnienia Wolnego Miasta Krakowa571.

3.3. Służba dozorcza

3.3.1. Rewizorzy policji

Wśród urzędników pełniących służbę dozorczą najważniejszą rolę odgrywali 
rewizorzy policji. Statut Dyrekcji Policji z 1827 r. przewidywał powołanie sze
ściu rewizorów policji. Pięciu z nich miało pełnić służbę w wyznaczonych rewi
rach, obejmujących gminy miejskie: pierwszy miał dozorować gminę I i II, drugi 
- gminę III i IV, trzeci - gminę V i VII, czwarty - gminę Vili i IX, piąty - gminę 
VI, X i XI (wspólnie z dwoma podrewizorami wyznania starozakonnego). Szó
sty rewizor policji miał pełnić służbę stacjonarną w biurze dyrektora policji. 
W godzinach pracy biura właśnie ten rewizor miał wykonywać jego rozkazy, 
a także utrzymywać, czyli prowadzić, kasę przychodów i wydatków policyj
nych, z obowiązkiem przedkładania w ustalonych terminach „udowodnionych 
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rachunków” (art. 14)572. Szerzej o jego obowiązkach była mowa już wcześniej, 
przy okazji charakterystyki pracowników biurowych Dyrekcji Policji, gdyż był 
on pracownikiem służby wewnętrznej biura Dyrekcji (art. 29e).

572 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
573 Aby ułatwić realizację tego obowiązku Dyrekcja Policji zobowiązana została do wręczenia każ

demu właścicielowi lub administratorowi domu za zwrotem kosztów druku książeczki meldun
kowej, wedle potrzeby z kilku lub kilkunastu arkuszy przez Dyrekcję zaparafowanych składać 
się mającej; z wydrukowanymi wedle wydać się mającego wzoru rubrykami, w którą gospodarz 
domu winien wpisać każdego przybywającego na więcej niż dwadzieścia cztery godziny i do 
Dyrekcji Policji posłać. Z której utrzymujący protokół meldunkowy urzędnik zaciągnie do nie
go pod właściwą gminą i numerem domu przebywającą lub ubywającą osobę, a gospodarzo
wi w książeczce jego zameldowania poświadczy. Niedopełniający tego obowiązku gospodarze 
w miarę okoliczności wedle przepisów ustawy karnej części II po przekonaniu przez Dyrekcję 
Policji ukaranymi, a w razie większego przewinienia do wójta gminy właściwej po ukaranie ode
słanymi być winni.

Aby zwiększyć skuteczność i efektywność służby pełnionej przez pozostałych 
pięciu rewizorów policji, Statut wprowadzał wymóg zamieszkiwania przez nich 
na terenie przydzielonych im rewirów. Do obowiązków wszystkich rewizorów na
leżało (art. 15):

1. Dokonywanie inspekcji w biurach Dyrekcji, „tak w godzinach od pracy wol
nych, jak i w nocy”

2. Patrolowanie w mieście i przedmieściach według dotychczasowych zwycza
jów „z potrzebną ilością milicji krajowej”

3. Kontrolowanie pracy stróżów nocnych,
4. Natychmiastowe zawiadomienie o wszelkich ważniejszych zdarzeniach dy

rektora policji lub jego zastępcy, Senatora przewodniczącego w Wydziale Spraw 
Wewnętrznych i Policji oraz prezesa Senatu.

Statut określał także obowiązki rewizorów działających w terenie - na obsza
rze gmin miejskich. Były to następujące obowiązki:

1. Zwracanie ciągłej uwagi na osoby przebywające w ich rewirach, w szcze
gólności w szynkach, domach gościnnych itp. oraz kontrolowanie prawidłowości 
i terminowości wykonywania obowiązków meldunkowych (zameldowanie, wy
meldowanie, a także przeprowadzanie się) przez właścicieli lub administratorów 
domów (art. 16573).

2. Czuwanie nad przestrzeganiem przez mieszkańców wszystkich przepisów 
policyjnych. W przypadku naruszenia prawa przez właścicieli lub administra
torów domów rewizor miał obowiązek grzecznie ostrzegać. Gdyby w terminie 
zakreślonym w odpowiednich przepisach prawa poprawa nie nastąpiła, rewizor 
miał obowiązek zawiadomić pisemnie o tej sytuacji Dyrekcję Policji, która „niepo
słusznego natychmiast stosownymi środkami zniewolić winna będzie" (art. 17).

3. Stałe kontrolowanie jakości artykułów żywnościowych wystawionych na 
sprzedaż w podlegających im rewirach. Podczas przeprowadzania takich rewizji 
mieli asystować urzędnikom zdrowia, którzy mieli badać dojrzałość owoców, ga
tunki grzybów, świeżość ryb itp. Mieli również kontrolować sprzedaż dziczyzny, 
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aby „w porach do polowania przepisami zabronionych sprzedawana nie była”574. 
Karę za nielegalną sprzedaż dziczyzny określono m.in. w Nowej instrukcji z 1 li
stopada 1833 r. Osoby naruszające przepisy policyjno-administracyjne „co do 
czasu polowania” i przynoszące na sprzedaż w tymże czasie zwierzynę lub ptaki 
na targi podlegały karze konfiskaty dziczyzny oraz karze pieniężnej w wysokości 
18 złp (art. 207, pkt 21). Rewizor miał również od czasu do czasu przeprowa
dzać inspekcje sklepów, kramów, targowisk i innych miejsc, w których odbywał 
się handel, w celu sprawdzenia, czy sprzedawca używa prawidłowych wag i miar. 
W przypadku znalezienia fałszywych odważników i innych przedmiotów służą
cych do określania miar i wagi, rewizor miał je zarekwirować w obecności co 
najmniej jednego świadka i wraz z pisemnym raportem przekazać do Dyrekcji 
Policji (art. 18).

574 Senat Rządzący już 4 III 1818 r. wydal przepisy określające okresy, w których zabronione było 
polowanie. Ponieważ przepisy te nie były przestrzegane, więc Dyrekcja Policji w komunikacie 
z 10 III 1830 r. ostrzegła wszyskich, iż „od początku bieżącego miesiąca marca do końca sierpnia 
nie wolno jest nikomu na swoim nawet gruncie polować, a tym mniej na targi przywozić, sprze
dawać lub kupować zajęcy, sarn, jeleni, kuropatw i wszelkiej dziczyzny, wyjąwszy przelatujące 
ptactwo jako to: dzikie gęsi, cyranki, chruściele, kuliki wszelkiego gatunku, słomki, bekasy, tur- 
kawki, gołębie dzikie, kokoszki wodne i kwiczoły, których polowanie, sprzedaż i nabywanie nie 
jest wzbronionym. Przestępujący zaś przepis niniejszy nie tylko przedmiot sprzedawany skonfi
skowanym mieć będzie, ale nadto do opłaty kary policyjnej pociągniętym zostanie, z której do
nosiciel część w nagrodę otrzyma” Dz. Rządowy WMK 1830, nr 10, s. 40, nr 2313. Tego rodzaju 
zakazy ogłaszane były również „przy trąbie”, na przykład komunikat z 15 III 1833 r. o zakazie 
polowań na ww. zwierzęta oraz zakazie ich sprzedaży, Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, 
WM - 589, k. 44, nr 2366.

4. Sporządzanie raportów z jak największą jasnością, dokładnością i rzetelno
ścią, gdyż dokumenty te - jako że pochodziły od osób zaprzysiężonych - cieszyły 
się dużą mocą dowodową. Dlatego też mieli wystrzegać się bezzasadnych, a tym 
bardziej fałszywych doniesień, a także niedbalstwa i niestaranności w wykony
waniu swych obowiązków. W przypadku naruszenia tych obowiązków rewizorzy 
podlegali odpowiedzialności dyscyplinarnej według zasad określonych w „re
skrypcie Senatu z dnia 25 stycznia 1817 r. do liczby 276” w miarę wielkości lub 
powtarzanego przewinienia (art. 19).

5. Osobiste poznanie wszystkich obywateli i mieszkańców swojego rewiru, co 
pozwoliłoby im łatwiej rozpoznać nowo przybyłych, aby wyśledzić wśród nich 
ludzi podejrzanych, włóczęgów lub żebraków. Tego typu osoby winny zostać za
trzymane przez rewizorów i przekazane Dyrekcji Policji do dalszego względem 
nich postępowania (art. 20).

6. Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora policji, senatora prezydującego w Wy
dziale Spraw Wewnętrznych i Policji, prezesa Senatu lub jego zastępcy o wybu
chu pożaru, większej powodzi lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających 
miejsce w ich rewirach. W tym celu mogli posłużyć się ordynansami wójtowskimi 
działającymi w poszczególnych gminach. Z kolei rewizor miał osobiście udać się 
na miejsce zdarzenia w celu wykonywania rozkazów przybyłego dyrektora policji 
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lub delegowanego komisarza policji. Do czasu ich przybycia rewizor miał osobiście 
kierować akcją ratunkową oraz utrzymywać na miejscu należyty porządek. Pomo
cą miał mu służyć w tym zakresie miejscowy wójt. Rewizor miał także prowadzić 
działania prewencyjne związane z zapobieganiem przestępczości, jak również nie
bezpiecznym zdarzeniom na podległym mu terenie. W tym zakresie zobowiązany 
był do stałej współpracy z Dyrekcją Policji, a także informowania jej o zaistniałych 
zdarzeniach lub incydentach, dla przedsięwzięcia środków zaradczych. Aktyw
ność rewizorów w tej sferze traktowano nie tylko jako ich obowiązek, ale także 
podstawę do uznania ich zasług.

Przedstawione powyżej liczne obowiązki rewizorów policji wyraźnie wskazują, 
że ich rola w utrzymaniu porządku, spokoju i bezpieczeństwa na terenie podległe
go im rewiru była bardzo znacząca. Wiele z tych zadań musieli wykonywać oso
biście, wykazując przy tym czujność i szybkość działania. Ciążył też na nich stały 
obowiązek informowania o podejmowanych czynnościach, przy czym raporty te 
mieli kierować jednocześnie do kilku organów, które łącznie odpowiedzialne były 
za całokształt bezpieczeństwa na terenie Wolnego Miasta Krakowa, tj. Dyrekcji 
Policji, Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji oraz prezesa Senatu (art. 21).

Po reorganizacji służb policyjnych na mocy Nowej instrukcji z 1833 r., służ
bę zewnętrzną pod rozkazami Dyrekcji Policji nadal miało pełnić pięciu rewizo
rów policji, a jeden z rewizorów w dalszym ciągu miał pełnić służbę wewnętrzną 
w biurze Dyrekcji Policji). Utrzymanych zostało również dwóch podrewizorów 
wyznania mojżeszowego575.

575 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S. Wraz z Nową instrukcją Senat Rządzący wydal również obszerną 
„Instrukcję dla rewizorów policji Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu” która szczegółowo 
określała ich obowiązki dozorczo-administracyjne, ANKr, WMK - III/18/12, k. 65-92, nr 7348 
D.G.S.

Zgodnie z zasadami określonymi w Nowej instrukcji rewizorzy policji mieli 
składać raporty z przebiegu swojej służby, zawierające informacje dotyczące bez
pieczeństwa i spokojności mieszkańców (art. 42). Pozwalały one dyrektorowi 
policji sprawować bezpośrednią, ale i bieżącą kontrolę działalności podległych 
mu rewizorów. Z pewnością właśnie te sprawozdania stanowić miały podstawę 
raportu opracowywanego przez dyrektora policji, który następnie przekazywał 
prezesowi Senatu. Na treść tego raportu składały się informacje uzyskiwane od 
urzędników policyjnych, a w szczególności rewizorów policji.

Zakres kompetencji rewizorów uległ rozszerzeniu, co wynikało bezpośrednio 
ze zwiększenia policyjnego charakteru działań administracji Wolnego Miasta 
Krakowa. Do ich obowiązków należało:

1. Przeprowadzanie kontroli (wspólnie z dozorcą aresztów) osób przenoszo
nych z izby zatrzymań do aresztu policyjnego w celu wykrycia niebezpiecznych 
przedmiotów lub materiałów łatwopalnych ukrywanych przez osobę zatrzymaną 
(art. 88);

2. Kontrolowanie legalności pobytu wszystkich osób przebywających w do
mach na terenie podległych im rewirów. Informacje te stanowić miały podstawę 
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do weryfikacji ksiąg ludności i zgłoszeń meldunkowych składanych przez właści
cieli domów (art. 109);

3. Informowanie komisarza policji odpowiedzialnego za prowadzenie księgi 
meldunkowej o przemieszczaniu się osób pomiędzy gminami lub z miasta do okrę
gu lub za granicę w oparciu o cedułki przekazywane im przez wójtów (art. 114);

4. Kontrolowanie o różnych porach dnia domów szynkowych, bilardów, do
mów zajezdnych szczególnie stojących w ustronnym miejscu, domów „kobiet pu
blicznych" domów oddalonych od miasta lub domów pojedyńczych, w celu usta
lenia, czy nie przebywają tam osoby podejrzane lub ukrywające się przed policją, 
które zostały przyjęte na nocleg. Rewizorzy mieli więc stale dozorować podległy 
im teren, obiekty noclegowe i lokale rozrywkowe, w których mogły przebywać 
osoby podejrzane lub nielegalnie przybyłe do Krakowa. Niewątpliwie był to obo
wiązek, który wiązał się z policyjną kontrolą poruszania się i przebywania w róż
nych miejscach (art. 141-142).

Rewizor policji miał być również obecny w miejscach i godzinach sprzedaży- 
produktów konsumpcyjnych w celu kontrolowana miar i wag (art. 151-152)576. 
Rewizor miał również brać udział w sporządzeniu tabeli zawierającej ceny pro
duktów oferowanych w tych dniach do sprzedaży (art. 202).

„Jeżeli nie rewizor policji, tedy żołnierz lub kapral milicji ruchomej szczególniejszym zaufaniem 
opatrzony" (art. 152). W Dz. Rządowym WMK 1839, nr 39-40, s. 159, nr 7955 Dyrekcja Policji 
zamieściła obwieszczenie z dnia 17 V 1839 r. podpisane przez F. Gutha, sekretarza W. Kaniew
skiego. Dyrekcja Policji wydała to obwieszczenie na polecenie Wydziału Spraw Wewnętrznych 
i Policji z dnia 2 maja (nr 2157), ponawiając „rozporządzenie «Dziennikiem Rządowym» nr. 26 
i 27 w r. 1830 ogłoszone, iż na wszelkich statkach, Wisłą do Krakowa z węglem kamiennym 
przybyłych na sprzedaż, winien się znajdować korzec stosowny [wzorcowy - P. C.]” zgodny 
z przepisami Wolnego Miasta Krakowa, każdy z obecnych zaś może zażądać, aby odmierzono 
mu tym korcem, poza tym każdy może żądać węgla na siągi oraz aby węgiel wysypano na brzeg 
i tam w siągi o przepisanej mierze ułożono. Za niedopełnienie tego groziły kary policyjne, a każ
dy, kto by się czuł skrzywdzony, mógł zawiadomić Dyrekcję Policji. W Dz. Rządowym WMK 
1841, nr 49-50, s. 203, nr 8045 zamieszczono obwieszczenie Dyrekcji Policji, że każdy „któren 
by zapłacił nad taksę, sądził się ukrzywdzonym w wadze lub przez zbyteczną dokładkę kości, 
lub też nieprzyjemności jakiej od rzeźnika doznał” mógł zgłosić się do urzędników codziennie 
nadzorujących sprzedaż w jatkach. Urzędnicy po rozpoznaniu interesu skarżącego mieli postą
pić stosownie do tej instrukcji.

s?? ANKr, WMK - V - 4, k. 334-335.

W razie potrzeby rewizor policji uprawniony był prosić o pomoc milicję nie
ruchomą, która zobowiązana była wysłać patrol (art. 106).

Rewizorzy mieli być informowani na bieżąco o:
1) o osobach ukaranych, które wychodziły z aresztu i miały pozostawać pod 

bacznym okiem policji (art. 140),
2) o szynkach i innych lokalach, dla poprawienia spisów swoich art. 30 instruk

cji im wydanej zastrzeżonych (art. 144).
Dnia 10 stycznia 1832 r. Senat na wniosek dyrektora zamianował Stanisława 

Zamoyskiego rewizorem policji z pensją 1500 złp577. Dnia 6 marca 1832 r. Senat 
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na wniosek dyrektora policji mianował Ignacego Ciszewskiego rewizorem policji 
z pensją 1500 złp578. W 1834 r. rewizorami policji byli: Ignacy Ciszewski, Józef 
Borucki, Stanisław Maciejowski, Andrzej Gawroński, Rajmund Starczewski, An
toni Weinberger579. Dnia 21 stycznia 1839 r. prezes Senatu na wniosek dyrektora 
zamianował tymczasowymi rewizorami policji Ignacego Fellera i Jana Kantego 
Zwierzyńskiego580.

578 Ibidem, k. 329-406.
579 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 26.
580 ANKr, WMK - III - 47, k. 419-420.
581 Konkurs na tę posadę ogłoszono w Dz. Rządowym WMK 1838, nr 8, s. 30, nr 34, a także w „Ga

zecie Krakowskiej”. Co ciekawe, informację o utworzeniu tej posady dyrektor policji F. Guth 
uzyskał z gazety, na co zwrócił uwagę w piśmie do prezesa Senatu Rządzącego z 22 II 1838 r.: 
„Powziąwszy wiadomość z gazet o konkursie na wakującą posadę rewizora przy szlachtuzie 
jeneralnym [...]". Dyrektor policji wnioskował, aby Senat wziął pod uwagę, że „przy nadcho
dzącym urządzeniu policji nie wszyscy dotychczasowi rewizorzy policyjni na swych posadach 
utrzymają się”, w związku z tym prosił, aby jeden z dotychczasowych rewizorów policji został 
przeznaczony na rewizora szlachtuzowego. Prezes Senatu uznał jednak, że skoro konkurs na 
tę posadę został już rozpisany, więc wniosek dyrektora policji należy dołączyć do pozostałej 
dokumentacji konkursowej i przekazać Senatowi do decyzji. Dnia 3 III 1838 r. dyrektor policji 
przekazał prezesowi Senatu podanie R. Starczewskiego, którego rekomendował na stanowisko 
rewizora szlachtuzowego z uwagi na to, że „położył on zasługi tak w policji, jako też w admini
stracji dochodów niestałych jako pisarz rogatkowy" ANKr, WMK - V - 4, k. 173, 177-179. Do 
konkursu zgłosili się również inni kandydaci, których listę sekretarz generalny Senatu w dniu 
3 III 1838 r. przekazał prezesowi Senatu (k. 205). Prezes Senatu przekazał listę kandydatów na 
posiedzenie Senatu, wskazując na stanowisko dyrektora policji w tej sprawie, jak również reko
mendowanego przez niego kandydata. Prezes Senatu wyjaśnił również, że zastępca inspektora 
przychodów niestałych rekomenduje na stanowisko rewizora szlachtuzowego Lipińskiego (do
tychczasowego zastępcę rewizora szlachtuzowego), który mając doświadczenie oraz pozytywną 
opinię zwierzchnika, jest najlepszym kandydatem na to stanowisko (k. 206-207).

582 ANKr, WMK - V - 4, k. 206-207.
58:1 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

W 1838 r. wprowadzono posadę rewizora przy szlachtuzie generalnym581, 
zwanego również rewizorem urzędu konsumpcyjnego. Senat Rządzący w dniu 
7 marca 1838 r. na stanowisko to powołał Lipińskiego, dotychczasowego zastępcę 
rewizora szlachtuzowego582.

3.3.2. Inspektorzy policji

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. w miejsce rewizorów policji wprowadził nową 
kategorię funkcjonariuszy - inspektorów policji. Byli oni osobiście mianowani 
i odwoływani przez prezesa Senatu, który o każdej zmianie personalnej w Dy
rekcji zawiadamiał też Senat Rządzący (§ 1O)583. Inspektorzy policji współpraco
wali z komisarzami cyrkułowymi w zakresie służby dozorczej na terenie przy
dzielonego im cyrkułu (§ 68). Musieli składać im ustne lub pisemne raporty. 
W przypadku tych ostatnich, jeśli wynikały z nich konkretne potrzeby związa
ne z realizacją zadań należących do właściwości komisarza, zobowiązany był on 
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je wykonać. Inspektor podlegał bezpośrednio komisarzowi i ponosił przed nim 
odpowiedzialność. Stąd też komisarz nie mógł uchylić się od odpowiedzialności 
za nierzetelność raportów składanych przez podległych mu funkcjonariuszy (§ 
74). Inspektor wykonywał swoje czynności pod bezpośrednim zwierzchnictwem 
komisarza cyrkułowego, który mógł samodzielnie wydawać mu wiążące go po
lecenia. Tym samym inspektor stanowił jego aparat wykonawczy działający na 
terenie przydzielonego mu cyrkułu. Zobowiązany był bezzwłocznie wykonywać 
wszystkie otrzymane rozkazy bez możliwości odwoływania się (§ 76). W ramach 
bieżącej służby inspektor miał również dbać o porządek na ulicach i placach (§ 
77). Zobowiązany był sprawować stałą kontrolę działalności komisarza targowe
go i jego adiunktów. Miał również wymiennie z komisarzem cyrkułowym sprawo
wać dozór dzienny oraz dozór w teatrze. Aby umożliwić inspektorowi faktyczne 
wywiązanie się z powierzonych mu zadań, Statut zwalniał go z obowiązku prze
prowadzania regularnych inspekcji na targowiskach, „w szlachtuzie, jatkach rzeź
niczych, przy pieczywie etc.” (§ 78). Tym niemniej inspektor wspólnie z komisa
rzem targowym oraz komisarzem cyrkułowym miał brać udział w sporządzaniu 
protokołu cen targowych (§ 128). Z powyższego wynika, że inspektorzy policji 
przejęli zadania rewizorów, gdyż zakres ich kompetencji pokrywał się z dotych
czasowymi obowiązkami rewizorów policji. Działali również zgodnie z instrukcją 
wydaną wcześniej dla rewizorów policji z dnia 1 listopada 1833 r.

Dnia 8 lipca 1839 r. nominacje na zastępców inspektorów policji przy Dyrek
cji Policji otrzymali Jan Machurski, Antoni Weinberger, Józef Borucki, Józef No
wak584. Dnia 31 października 1839 r. zastępcą inspektora policji został Adolf Am- 
bros585, 2 listopada 1839 r. zaś nominację na zastępcę inspektora policji otrzymał 
Józef Szulc586. Dnia 12 lipca 1843 r. prezes Senatu na wniosek dyrektora policji 
zamianował zastępcą inspektora policji Jakuba Wadowskiego587.

■*' ANKr, WMK - III - 47, k. 485-487.
:’“r’ Ibidem, k. 17-22.

Ibidem, k. 9-15.
w? Ibidem, k. 971-978.
r’Bh Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 33-34.
5M Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 27.

Dz. Praw RK 1827, nr 3344· D.G.S.

Wszystkie ww. nominacje na zastępców inspektorów policji odbyły się na czas 
określony, tj. co najmniej na dwa lata „z pensją etatem przewidzianą” W 1844 r. 
funkcje inspektorów policji w Dyrekcji Policji pełnili Józef Borucki, Jan Stachur
ski, Józef Szulc, Jakub Wadowski (zastępca)588. W 1846 r. inspektorami policji byli 
Józef Borucki, Jan Stachurski, Józef Szulc, Jakub Wadowski (zastępca)589.

3.3.3. Podrewizorzy i podinspektorzy policji

Statut Dyrekcji Policji z 1827 r. przewidywał powołanie dwóch podrewizorów 
wyznania starozakonnego (art. 9)590, którzy mieli współpracować z rewizorem po
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licji odpowiadającym za gminy VI, X i XI. Te dwie ostatnie gminy zamieszkiwała 
wyłącznie ludność żydowska, stąd też na ich terenie działać mieli urzędnicy poli
cyjni tego właśnie wyznania (art. 14).

Podczas reorganizacji policji na podstawie Nowej instrukcji z 1833 r. liczba 
podrewizorów nie uległa zmianie, przy czym zakres ich obowiązków oraz tryb 
działania miała określić specjalna instrukcja (art. 97)591.

Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
592 Rota przysięgi na stanowisko podinspektora brzmiata: „Ja, Kasper, będąc powołanym na zastęp

cę podinspektora przy Dyrekcji Policji W. M. Krakowa, przysięgam, iż Senatowi Rządzącemu 
wiernym i posłusznym będę. Zwierzchnikom moim wszelką powolność przyrzekam, w prze
strzeganiu porządku publicznego, bezpieczeństwa osób i majątków, w śledzeniu zbrodni i prze
stępstw jak największą dokładać będę usilność, gdziekolwiek spostrzegę co przeciwnego prawu 
lub rządowym przepisom, albo gdyby to jakim bądź sposobem do wiadomości mojej doszło, 
natychmiast o tym, komu będzie należało, doniosę w każdym zaś powierzonym mi czynie po
stępować będę z jak największą punktualnością, sekretem i bezstronnością, nie uwodząc się 
żadnym względem przyjaźni, nienawiści, pokrewieństwa lub korzyści prywatnych, tak mi, Panie 
Boże, dopomóż. Tak przysięgam” ANKr, WMI< - V - 9, k. 177.
Pismo dyrektora z dnia 16 VI 1829 r., a decyzja Senatu Rządzącego z dnia 23 VI 1829 r., ANKr, 
WMI< - V - 4, k. 351-353.

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. formalnie nie przewidywał powołania podinspek
torów (w miejsce podrewizorów). Faktycznie jednak zostali oni powołani i przed 
objęciem obowiązków służbowych - podobnie jak i inni funkcjonariusze policji - 
zobowiązani zostali do złożenia przysięgi według przepisanej roty592. Warto zauwa
żyć, że funkcja ta nie była już zastrzeżona dla osób wyznania mojżeszowego.

Podrewizorzy otrzymywali pensje po 750 złp rocznie. W 1829 r. ze względu 
na „wiek i słabość sił fizycznych” jeden z podrewizorów, Kalman Grunwald, na 
wniosek dyrektora policji, J. Ch. Mieroszewskiego, został przez Senat Rządzący 
przeniesiony w stan spoczynku z pozostawieniem mu pensji 300 złp. Również na 
wniosek dyrektora policji rząd zaakceptował propozycję połączenia funkcji obu 
podrewizorów w osobie Antoniego Weinbergera z pensją 1200 złp, obejmującą 
dotychczasową pensję podrewizora (750 złp) oraz 450 złp z pensji drugiego pod- 
rewizora. W ten sposób, jak wskazywał dyrektor policji, „skarb publiczny nie był
by narażony na większy wydatek, a Weinberger za pilność swoją w pełnieniu służ
by byłby nagrodzony, jak również byłby zachęcony do dalszej sprężystości”593.

Dnia 18 października 1831 r. dyrektor policji W. Kucieński, „widząc, że posady 
policyjne w mieście żydowskim nie są obsadzone właściwymi indywiduami, przez 
co nie ma porządku należnego utrzymanego ani złoczyńców śledzić nie ma kto” 
zwrócił się do Senatu Rządzącego z wnioskiem o powołanie kolejnego podrewizora. 
Dyrektor przypomniał, że Komisja Organizacyjna w 1816 r., planując uruchomie
nie Intendentury Policji Pośredniej, przewidziała dla miasta żydowskiego jednego 
rewizora i dwóch podrewizorów, mimo że wówczas ludności żydowskiej nie było 
zbyt dużo. Od tego czasu liczba ludności tego wyznania znacznie wzrosła, a podre- 
wizor A. Weinberger samodzielnie sprawował dozór nad całą ludnością i pomimo 
najszczerszych chęci nie był w stanie w pełni wywiązać się ze swoich obowiązków. 
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W związku z tym powołanie przynajmniej jednego podrewizora z pensją 750 złp 
rocznie było w pełni uzasadnione. Dyrektor policji wskazał również, że „jeśli Senat 
przychyli się do jego propozycji, to komitet żydowski przedstawi kandydatów umie
jących pisać i czytać po żydowsku, nienagannej konduity" Senat Rządzący przy
chylił się do tej propozycji i w dniu 20 października 1831 r. wystąpił do komitetu 
o przedstawienie listy kandydatów spełniających ww. warunki594.

594 Ibidem, k. 343.
595 Byli to: Pinkus (Piotr) Girtler, Izaak Glemz, Bernard Gliick, Samuel Warszhauer, Józef Presbur- 

ger, Dawid Taffet, Jakub Piasecki, Ignacy Silberstein, ibidem, k. 337.
596 Ibidem, k. 337-338, 367.
597 Ibidem, k. 337-338, 367.
59B Ibidem, k. 383-385.
599 Ibidem, k. 329-406.

Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1834, s. 26.
601 ANKr, WMK - III - 47, k. 485-486.
6112 Ibidem, k. 471-472.

Dnia 10 grudnia 1831 r. dyrektor policji W. Kucieński przedstawił Senatowi 
ośmiu kandydatów wyznania mojżeszowego na stanowisko podrewizora595. Do 
swojego pisma dołączył podania i świadectwa kwalifikacji ww. kandydatów. Jed
nocześnie wskazał, że jego zdaniem najlepszy jest Pinkus (Piotr) Girtler, gdyż 
„posiada świadectwo dobrej konduity przez znaczniejszych mieszkańców staro- 
zakonnych wydane” Dyrektor prosił też o przyśpieszenie nominacji z uwagi na 
pilną potrzebę podjęcia obowiązków przez drugiego podrewizora, ze względu na 
to, że coraz więcej przybywa „obcokrajowych starozakonnych, włóczęgów i ludzi 
podejrzanych” Senat Rządzący w dniu 13 grudnia 1831 r. zamianował P. Girtlera 
podrewizorem policji z pensją 750 złp rocznie, płatną w częściach miesięcznych 
z funduszu ogólnokrajowego596. Informaję o powyższej nominacji przekazano Dy
rekcji Policji, Kasie Głównej, Biuru Rachuby, komitetowi starozakonnych obwodu 
kazimierskiego. Zawiadomiono również Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, 
do którego przesłano też nominację P. Girtlera wraz z upoważnieniem do odebra
nia od niego przysięgi „wedle trybu zgodnie z jego wyznaniem przepisanego”.

Odrębne zawiadomienie skierowano także do P. Girtlera, informując go o ko
nieczności uiszczenia opłaty stempla w wysokości 50 złp, złożenia przysięgi 
i przedłożenia świadectwa z jej wykonania dyrektorowi policji. Dopiero po wyko
naniu tych czynności mógł podjąć służbę597.

Dnia 12 lipca 1831 r. Senat Rządzący zamianował podrewizorem policji Igna
cego Ciszewskiego598, 6 marca 1832 zaś na wniosek dyrektora policji - Antoniego 
Stockiego599. W 1834 r. podrewizorami w Dyrekcji Policji byli Antoni Stocki oraz 
Piotr (Pinkus) Girtler600. W dniu 8 lipca 1839 r. zastępcami podinspektorów na 
okres dwóch lat nominowani zostali: Ignacy Feller, Jan Bryczkowski, Ignacy Sie
radzki oraz starozakonny Marcus Balicer601. Dnia 3 sierpnia 1839 r. prezes Senatu 
zamianował Józefa Szulca zastępcą podinspektora z zastrzeżeniem, że nominacja 
jest na dwa lata z możliwością awansu na „aktualnego” podinspektora policji602. 
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Dnia 6 kwietnia 1841 r. prezes Senatu zamianował tymczasowym zastępcą po- 
inspektora policji starozakonnego Ludwika Szwenka603, 3 czerwca 1843 r. zaś na 
wniosek dyrektora policji zamianował zastępcą podinspektora policji Kaspra Ska- 
kujskiego, który już od 3 listopada 1842 r. pełnił służbę tymczasowego zastępcy 
podinspektora604. Dnia 12 lipca 1843 r. prezes Senatu na wniosek dyrektora policji 
zamianował zastępcą podinspektora Grzegorza Kulczyckiego605. Starozakonny Lu
dwik Schwenk dnia 6 kwietnia 1841 r. powołany został do tymczasowego pełnienia 
zastępczo służby podinspektora policji.

wu Dnia 21 lutego 1843 r. złożył na ręce dyrektora policji prośbę o uwolnienie ze służby. Dyrektor 
się do niej przychylił i wnosił do prezesa o udzielenie dymisji. Prezes dnia 14 marca 1843 r. przy
chylił się do tego wniosku. Jednocześnie wnioskował do Senatu, aby polecił kasie wstrzymanie 
wypłaty wynagrodzenia, ibidem, k. 1003-1004.

™ Ibidem, k. 979-985.
WK Ibidem, k. 971-978.
Mlf’ Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 34.
6,17 ANKr, WMI< - III - 47, k. 891-899; komunikat dyrektora policji z dnia 19 II 1845 r. o tych no

minacjach ogłoszono w Dz. Rządowym WMK 1845, nr 32-34, s. 129, nr 2912.
“s Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 27.
ww Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
f'"' Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
f’" Wyodrębiono dwa rodzaje aresztów: 1. izbę zatrzymań, w której umieszczano osoby zatrzyma

ne w nocy przez służby dozorczo-patrolowe, 2. areszt właściwy przeznaczony dla osób skaza
nych na areszt lub w trakcie inkwizycji (art. 84).

W 1844 r. funkcje podinspektorów policji w Dyrekcji Policji pełnili: Jan Kanty 
Zwierzyński, Rajmund Pinkas (zastępca), Grzegorz Kulczycki (zastępca), Kasper 
Skakujski (zastępca), Antoni Egly (zastępca w mieście Chrzanowie)606. Dnia 1 lu
tego 1845 r. prezes Senatu na wniosek dyrektora policji zamianował „aktualny
mi” podinspektorami policji Rajmunda Pinkasa oraz Antoniego Egly607. W 1846 r. 
podinspektorami policji byli: Jan Kanty Zwierzyński, Rajmund Pinkas, Kasper 
Skakujski (zastępca), Grzegorz Kulczycki (zastępca)608.

3.3.4. Dozorca aresztów

Kolejnym funkcjonariuszem Dyrekcji Policji przewidzianym w statucie z 1827 r. 
był dozorca aresztów (art. 9)609. Do jego obowiązków należało sprawowanie do
zoru nad aresztantami i „pod inkwizycją zostającymi, równie jak karę aresztu 
z wyroku pełniącymi”. Szczegółowe zasady dotyczące traktowania osadzonych 
w zależności od powodów osadzenia, jak również potrzeby zachowania większej 
ostrożności miała regulować specjalna instrukcja wydana przez dyrektora policji 
(art. 29f). Dozorca aresztów był także zobowiązany dostarczać na koszt państwa 
żywność osobom przebywającym w areszcie.

Według Nowej instrukcji z 1833 r.610, dozorca aresztu policyjnego miał dodat
kowo pełnić funkcję murgrabiego domu policji. W jego posiadaniu miały być tak
że klucze do aresztów (art. 83)611.
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Dozorca zobowiązany był każdego dnia rano sporządzać raport dla dyrektora 
policji zawierający listę osób zatrzymanych poprzedniej nocy (art. 86). Miała ona 
obejmować nie tylko imię i nazwisko, ale również wykaz rzeczy znalezionych przy 
zatrzymanym, z wyjątkiem odzieży osobistej, pod warunkiem, że do niego nale
żała (art. 87). Dozorca, wykonując decyzję dyrektora policji lub postanowienie 
Wydziału Sądowo-Policyjnego o przeniesieniu podejrzanego z izby zatrzymań do 
aresztu, zobowiązany był wspólnie z komisarzem policji przeprowadzić ponowną 
rewizję w celu wykrycia niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów służących 
do krzesania ognia (art. 85, 88). Dozorca miał również czuwać nad tym, aby oso
by niepowołane nie dostały się do aresztu, jak również nad tym, aby aresztowani 
nie kontaktowali się między sobą, a także z osobami z zewnątrz przez okna lub 
drzwi (art. 89). Ciążył na nim także obowiązek przeprowadzania nocnych inspek
cji w areszcie wspólnie z podoficerem warty (raz lub dwa razy w nocy) w celu 
przekonania się, czy aresztowani nie podejmują próby ucieczki (art. 90). Statut 
określał także obowiązki dozorcy związane z żywieniem aresztantów. W przy
padku gdy pozostawali oni na własnym utrzymaniu, dozorca miał całkowity zakaz 
wpuszczania do aresztu osób postronnych, nawet pod pretekstem dostarczenia 
żywności aresztowanemu. Dozorca mógł jedynie odebrać żywność od takich osób 
i po dokładnym jej zbadaniu przekazać aresztowanemu (art. 91). W razie zasłab
nięcia aresztanta dozorca niezwłocznie miał zawiadomić o tym fakcie dyrektora 
policji, który uprawniony był „celem dania spiesznego choremu ratunku” wezwać 
„lekarza przysięgłego” (art. 92-93)612.

612 Dyrekcja Policji upoważniona była do wyboru lekarza, który po złożeniu stosownej przysięgi 
pełni! funkcję lekarza więziennego (art. 93).

W przypadku finansowania wyżywienia aresztantów ze środków publicznych 
miały obowiązywać podobne zasady, jak w „domu poprawy moralnej” miała 
być dostarczana odpowiednia ilość porcji wyżywienia. Podstawę ustalenia ilości 
porcji stanowiła pisemna lista osadzonych sporządzana przez dozorcę aresztów, 
a przez dyrektora policji sprawdzona i potwierdzona (art. 94).

Do obowiązków dozorcy aresztów należało również dbanie o czystość i po
rządek pomieszczeń Dyrekcji Policji, jak również aresztów. Miał on także zadbać 
o to, aby nikt obcy nie wchodził do pomieszczeń biurowych w czasie, gdy te były 
zamknięte. W przypadku konieczności wykonania remontu lub jakichś reperacji 
zobowiązany był poinformować o tym dyrektora. Inaczej mówiąc, miał „pilno
wać, aby przez zaniechanie lub lekkomyślność nic, co mu pod dozór oddanym 
zostało, uszkodzonym nie było lub też nad zamierzony etat, osobliwie co do pal
nych materiałów, [nie] wydatkowano” (art. 95-96).

Przy pomocy stróża, który był mu bezpośrednio podległy, miał również czu
wać nad tym, aby nie dochodziło do kradzieży z pomieszczeń w budynku Dyrek
cji Policji (art. 96).

W Statucie Dyrekcji Policji z 1840 r. przepisy dotyczące obowiązków dozor
cy aresztów policyjnych w zasadniczym kształcie nie uległy zmianie. W dalszym 
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ciągu pełnił obowiązki dozorcy gmachu (dawniej murgrabiego), dysponował tak
że kluczami do aresztów (§ 134)613. Dozorca nie miał prawa samodzielnie przeno
sić osób z izby dentencyjnej do właściwych aresztów. Mógł to zrobić jedynie na 
wyraźne polecenie dyrektora policji lub właściwego referenta Wydziału Sądowe
go Dyrekcji Policji (§ 136).

611 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K. Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. przewidywał podział aresztów na dwie 
kategorie: 1. „izby detencyjne, w których umieszczano osoby przez straż policyjną lub w jaki
kolwiek bądź sposób przytrzymane i dozorcy oddane", 2. „właściwe areszta, dla inkwizytów 
i winowajców” (§ 135).

611 Wymagania formalne tego dziennika (rodzaje rubryk) określał § 140 Statutu Dyrekcji Po
licji z 1840 r.: ,,a) Liczba, pod którą aresztowany był przyprowadzonym; liczba ta ciągnie się 
w porządku od początku aż do końca roku; z końcem roku potrzeba pozostających w aresz
cie do protokołu na rok następny wedle kolei dawnego porządku zamieścić, b) Data osadzenia 
przyaresztowanego, c) Wymienienie urzędu, urzędnika lub osoby, z polecenia której przyaresz- 
towanie nastąpiło, d) Imię i nazwisko przyaresztowanego, e) Powód aresztowania, f) Numer 
aresztu, g) Zachowanie się aresztowanego, h) Dzień i sposób, w jaki z aresztu wyszedł przez 
wypuszczenie, śmierć, ucieczkę itp.”

Nowością było prawne zobowiązanie dozorcy do właściwego obchodzenia się 
z aresztantami, których nie mógł krzywdzić ani słowem, ani czynem. Miał wszak
że prawo do użycia wobec nich siły, „gdy takowa dla targnienia się z strony aresz
towanych okaże się być konieczną albo gdy odbierze z urzędu na to polecenie, 
w którym to wszakże wypadku nie ma przestępować granic, jakie mu zakreślone 
zostały” (§ 137).

Dozorca miał również w taki sposób rozlokować aresztantów, aby więźniowie 
„o wspólnictwo podejrzani” w żaden sposób nie mogli się ze sobą komunikować 
(§ 138). Dozorca nie miał prawa bez wyraźnego rozkazu dyrektora policji lub jego 
zastępcy wypuszczać zatrzymanych, „choćby nawet zarządzający aresztowanie 
domagał się tego uwolnienia" (§ 139).

Na dozorcę nałożono też obowiązki kancelaryjne. Zobowiązany był prowa
dzić „zwyczajny dziennik wszystkich aresztowanych” (art. 140)614. Oprócz tego 
zobowiązany był każdego dnia rano sporządzać imienną listę osób osadzonych 
w izbach detencyjnych i aresztach (wraz z wykazem „effektów" znalezionych przy 
nich), którą niezwłocznie przekazywał dyrektorowi policji.

Statut z 1840 r., szczegółowo regulował obowiązki dozorcy związane z wyko
nywaniem bieżącego dozoru nad aresztantami. W przypadku zarządzenia prze
niesienia podejrzanego z izby detencyjnej do aresztu dozorca w asyście inspekto
ra pełniącego służbę miał ponownie go zrewidować „aż do koszuli”, zatrzymując 
znalezione u niego narzędzia ostre lub służące do krzesania ognia. Dozorca bez 
pozwolenia dyrektora policji nie mógł wpuszczać osób postronnych do aresztów. 
Miał również czuwać nad tym, aby „ani aresztanci z sobą, ani z osobami na wol
nej nodze będącymi przez okno lub drzwi nie porozumiewali się” (§ 142). Do
zorca miał sprawować stały dozór nad aresztantami. Zabroniono mu w czasie 
przeprowadzania inspekcji wdawania się w rozmowy z osadzonymi, szczególnie 
co do przyczyny ich aresztowania (§ 143). W celu wyeliminowania jakichkolwiek 
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ucieczek z aresztów dozorca wspólnie z podoficerem pełniącym wartę zobowią
zany był dwa razy dziennie przeprowadzać inspekcje, a przynajmniej raz w porze 
nocnej („nie przy gołej świecy, lecz przy latarni” - § 144).

Dozorca miał także dokładnie zbadać żywność przekazywaną „inkwizytom" 
oraz osobom w izbach detencyjnych osadzonym na własny koszt. Mało tego, osoby 
te w obecności dozorcy miały spożyć przyniesioną żywność. Jak wynika z orzecz
nictwa Dyrekcji Policji omówionego w rozdziale szóstym niniejszej pracy, zdecydo
wana większość osób skazanych za ciężkie przestępstwa policyjne odbywała karę 
aresztu na koszt państwa, czyli otrzymywała wyżywienie z kuchni więziennej.

Dozorca pod osobistą odpowiedzialnością miał starannie przechowywać klu
cze od aresztów. W razie kradzieży tych kluczy i wynikającej stąd ucieczki aresz
towanych dozorca miał być bezwzględnie oddalony ze służby (§ 145)615. W razie 
swojej nieobecności dozorca miał powierzyć klucze wyznaczonemu zastępcy 
(§ 146). W przypadku wkładania „żelaza i łańcuchów” na aresztantów dozorca 
osobiście miał sprawdzić stan techniczny tych narzędzi (§ 147). W przypadku 
choroby aresztanta dozorca miał poinformować o tym swojego zwierzchnika ce
lem sprowadzenia lekarza (§ 148). Dostarczanie żywności dla aresztantów poli
cyjnych miało odbywać się „na sposób domu karnego”, tj. z kuchni przedsiębiorcy 
dostarczającego żywność dla domu karnego na podstawie listy sporządzonej przez 
dozorcę aresztów, a zatwierdzonej przez dyrektora policji (§ 149). Jednocześnie 
surowo zabroniono dozorcy dostarczania aresztantom własnej żywności (§ 150). 
W dalszym ciągu na dozorcy ciążył obowiązek utrzymywania w odpowiednim 
porządku i czystości swojego mieszkania, kancelarii i aresztów, a także czuwania, 
aby po zamknięciu kancelarii nikt obcy tam się nie kręcił. Dozorca miał również 
kontrolować stan techniczny budynku i pomieszczeń, a o potrzebie dokonania 
reperacji zawiadamiać dyrektora policji. Ponosił też odpowiedzialność za racjo
nalne korzystanie z przydzielonego na zimę opału, który dodatkowo miał zabez
pieczać przed kradzieżą (§ 151), oraz za wszystkie przedmioty, narzędzia, inwen
tarze itp., które zostały mu powierzone, również te, z których osobiście korzystał 
podległy mu stróż. W związku z tym dozorca powinien regularnie sprawdzać stan 
techniczny, jak również ilość tych przedmiotów i „o uronieniu lub zepsuciu” na
tychmiast informować Dyrekcję Policji (§ 152).

615 Wypadki ucieczki podejrzanych oraz więźniów były w Wolnym Mieście Krakowie bardzo czę
ste. Wskazują na to listy gończe publikowane w „Dzienniku Rządowym” L. Pauli, Austriacki 
kodeks..., cz. 2, s. 108.

616 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 34; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 27.
617 Dz. Praw RK 1827, s. 11, nr 3344 D.G.S.

Od 1844 r. dozorcą aresztów policyjnych był Wojciech Zdziechowicz616.

3.3.5. Stróż

Według statutu z 1827 r. w Dyrekcji Policji miał być zatrudniony jeden stróż do 
obsługiwania domu aresztów i kancelarii (art. 9)617. Po reorganizacji Dyrekcji na 
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mocy Nowej instrukcji z 1833 r. utrzymano stanowisko jednego „postrzegacza”, 
czyli stróża (art. 10)618. Jego bezpośrednim przełożonym był dozorca aresztów, 
a do jego obowiązków w szczególności należało dbanie o czystość w areszcie 
i przed nim oraz ogrzewanie izb w czasie zimy. Zobowiązany był również wyko
nywać inne polecenia dozorcy aresztów (art. 96). Kolejny statut Dyrekcji Policji 
z 1840 r. nie wprowdził zmian w usytuowaniu i obowiązkach stróża domu poli
cyjnego (§ 152-153)619 *.

6IB Dz. Praw 1834, s. 10, nr 2736 D.G.S.
Dz. Praw 1840, s. 86-87, nr 10 D.K.
Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.

621 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
“2 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

ANKr, WMK - IV - 2.3, k. 176, nr obr. 2037.
62,1 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 35; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 27.
™ Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.

3.3.6. Stróże nocni

Według Statutu Dyrekcji Policji z 1827 r. do służby dozorczej należeli także Stró
że nocni, którzy mieli pełnić służbę pod nadzorem rewizorów gminnych (art. 9, 
15)e2°. Liczbę stróżów nocnych określono na piętnastu dopiero w Nowej instruk
cji z 1833 r. (art. 10)621. Nadzór nad ich działalnością powierzono Oddziałowi 
Dozorczo-Administracyjnemu Dyrekcji Policji (art. 26). Ich głównym obowiąz
kiem było nocne patrolowanie wyznaczonych w mieście rewirów w celu wykrycia 
i eliminacji potencjalnego zagrożenia pożarowego (art. 98). Dowodem potwier
dzającym czujność i ich obecność na patrolu było ogłaszanie godziny za pomocą 
żegotki „dodając tyle razy obrotów, ile razy zegar wybił” (art. 99). Stróże nocni 
mieli także kontrolować, aby „po godzinach zakazanych ogień i światło w domach 
szynkowych nie znajdowały się i w razie przeciwnym donosić rewizorowi policji 
z patrolem idącemu, gdzie takowy istnieje”. W przypadku zauważenia pożaru lub 
„pomnożonych kłębów dymu” mieli natychmiast zgłosić to na głównej warcie, 
aby ogłoszono alarm pożarowy (art. 100).

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. wyraźnie wskazywał, że zakres obowiązków 
stróżów nocnych nie uległ zmianie (§ 153)622. Nadzór nad nimi jako służbą ze
wnętrzną sprawował dyrektor policji (§ 43).

Stróżem nocnym był Stanisław Kropiński, a po jego śmierci zastępczo funkcję 
tę pełnił Filip Janiszewski623. Co najmniej od 1844 r. w Dyrekcji Policji zatrudnio
nych było 22 stróżów nocnych, łącznie ze stróżem gmachu Dyrekcji Policji624.

3.3.7. Ordynans

Statut Dyrekcji Policji z 1827 r. do służby dozorczej zaliczał także jednego ordy- 
nansa, wydelegowanego z oddziału milicji ruchomej (art. 9)625. Statut nie okre
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ślał jego obowiązków służbowych, w związku z tym domniemywać można, że 
pełnił typową rolę ordynansa, czyli posłańca przekazującego rozkazy lub pisma 
wychodzące z Dyrekcji Policji lub też inne drobne funkcje usługowe. Nowa in
strukcja z 1833 r., jak również drugi Statut z 1840 r., nie wymieniały ordynansa 
wśród personelu Dyrekcji Policji. Wobec tego - mając na uwadze § 214 statutu 
z 1840 r. - uznać można, że w tym zakresie nadal obowiązywał art. 9 statutu 
z 1827 r. W 1841 r. było dwóch ordynansów w Dyrekcji Policji.

Dnia 14 czerwca 1841 r. Senat Rządzący podjął uchwałę, aby każdego dnia 
w godzinach kancelaryjnych pracowało pięciu pachołków w biurze Dyrekcji Po
licji, dzięki czemu nie byłoby potrzeby zatrudniania osobnych odynansów w róż
nych instytucjach współpracujących z Dyrekcją Policji. W związku z tym Senat 
zadecydował, że przy komisarzu targowym będzie tylko jeden pachołek zamiast 
dwóch ordynansów, przy archiwum, ekspedyturze, Biurze Paszportowym i Od
dziale Sądowym miało być sześciu woźnych626. Od 1844 r. w Dyrekcji Policji pra
cowało czterech posługaczy, pięciu pachołków oraz sześciu woźnych627.

626 ANKr, WMK - IV - 30, k. 70, nr 2000.
627 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 35; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 28.
628 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
629 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
6,0 Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji wydał szczegółową instrukcję dla szprycmajstrów, Zbiór 

okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 593, k. 136.
6,1 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

3.3.8. Szprycmajstrzy

Według Statutu Dyrekcji Policji z 1827 r. do służby dozorczej zaliczono czte
rech szprycmajstrów (art. 9)628. Dozór nad nimi sprawował Oddział Administracyj
ny (art. 24). Reorganizacja służb policyjnych w 1833 r. nie przyniosła zmian w liczbie 
szprycmajstrów (art. 10)629. Dozór nad nimi, jak również utrzymanie ich w karno
ści, należał do Oddziału Dozorczo-Administracyjnego (art. 26). Odpowiadali oni za 
stan techniczny „naczyń do gaszenia ognia przeznaczonych”, które zostały powie
rzone ich pieczy. W związku z tym mieli dokonywać rutynowych przeglądów oraz 
informować zwierzchników o stwierdzonych brakach lub koniecznych reperacjach 
(art. 101). Szprycmajstrzy mieli także osobiście uczestniczyć w akcji gaszenia poża
rów. W tym celu jeden z nich miał pełnić nocny dyżur na warcie głównej i w przy
padku zgłoszenia pożaru wszczynać alarm. Następnie szprycmajstrzy w pełnym 
składzie mieli udać się na miejsce pożaru wraz z „naczyniami rządowymi ich dozo
rowi poruczonymi” gdzie wykonywać mieli polecenia komisarza policji kierującego 
akcją gaśniczą. Mieli też pozostać na miejscu zdarzenia wraz z niezbędnym sprzę
tem do czasu całkowitego ugaszenia pożaru (art. 102, 168, 172)630.

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. wyraźnie wskazywał, że zakres obowiązków 
szprycmajstrów nie uległ zmianie (§ 153)631. Nadzór nad nimi jako służbą ze
wnętrzną sprawował dyrektor policji (§ 43).
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W 1844 r. szprycmajstrami byli: Józef Nagrodzki, Sebastian Płatkiewicz, Jan 
Nowowiecki (zastępca), Piotr Gałdziński (zastępca), Ludwik Zieleniewski (za
stępca), Marcin Pietrzyk (zastępca), Tomasz Gąsiewicz (zastępca), Antoni Hul- 
tauer632. Dnia 1 lutego 1845 r. prezes Senatu na wniosek dyrektora policji zamia
nował „aktualnymi" szprycmajstrami Jana Nowowieckiego, Piotra Gałdzińskiego, 
Ludwika Zieleniewskiego, Marcina Pietrzyka, Tomasza Gąsiewicza633. W 1846 r. 
szprycmajstrami byli: Józef Nagrodzki, Sebastian Płatkiewicz, Jan Nowowiecki, 
Piotr Gałdziński, Ludwik Zieleniewski, Marcin Pietrzyk, Tomasz Gąsiewicz, An
toni Hultauer634.

3.3.9. Trębacze na wieży straży ogniowej

Statut z 1827 r. do składu Dyrekcji Policji zaliczał dwóch trębaczy na „wieży straży 
ogniowej” (art. 9)S35. Zgodnie z „Instrukcją dla trębaczy rządowych na wieży ko
ścioła Panny Maryi w Krakowie” z 1 sierpnia 1828 r. byli oni nominowani przez Se
nat Rządzący. Trębacze winni odznaczać się „pilnością, trzeźwością, akuratnością 
w służbie, zgodnością wzajemną między sobą” (pkt l)636. Swoje obowiązki musieli 
wykonywać osobiście, a o ewentualnym ich zastępstwie decydowała wyłącznie 
Dyrekcja Policji (pkt 6a). Zabroniono im również podejmowania dodatkowego 
zatrudnienia (pkt 6b). Trębacze podlegali służbowo Dyrekcji Policji i ponosili 
przed nią odpowiedzialność dyscyplinarną za wszelkie zaniedbania w wykonywa
niu swoich obowiązków (pkt 7). Z drugiej strony, z uwagi na ogromne znaczenie 
ich pracy dla bezpieczeństwa miasta, trębacze mieli liczyć na „względność rządu 
krajowego, którą się im niniejszym zapewnia” (pkt 8).

Podczas reorganizacji służb policyjnych w 1833 r. liczba trębaczy nie ule
gła zmianie (art. 10)637. Pozostawali oni pod nadzorem Oddziału Dozorczo- 
- Administracyjnego (art. 26). Trębacze mieli zamieszkiwać na wieży kościoła 
Panny Maryi,

godziny nie tylko we dnie i w nocy odtrębować, ale również w przypadku do
strzeżenia pożaru alarmowy dzwonek poruszać, znak w czasie dnia z chorągiew
ki czerwonej w stronę pożaru zagrożoną wywieszać, a w czasie nocy w miejsce 
chorągiewki latarnię zapaloną ku temu miejscu skierowawszy. Ulicy nazwisko za

M2 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 34.
ANKr, WMK - 111 - 47, k. 891-899; Komunikat dyrektora policji o tych nominacjach z dnia 19II 
1845 r. ogłoszono w Dz. Rządowym WMK 1845, nr 32-34, s. 129, nr 2912.

611 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 27-28.
Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.
„Instrukcja dla trębaczy rządowych na wieży kościoła Panny Maryi w Krakowie” z 1 VIII 1828 r., 
nr 3478, wydana przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym. Składała 
się ona z 8 punktów, określających obowiązki trębaczy oraz tryb ogłaszania pożarów w poszcze
gólnych częściach miasta Krakowa i jego przedmieść, ANKr, WMK - WM 593, k. 132.

6i' Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S. Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 26; Kalendarzyk poli
tyczny..., Kraków 1846, s. 28.
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pomocą trąby (tuba marina) głosić, aby tym sposobem spieszących ku gaszeniu 
ognia mieszkańców kroki kierować (art. 103, 104).

Przez cały okres Wolnego Miasta Krakowa faktycznie było dwóch trębaczy na 
wieży straży ogniowej638. Obsada personalna tych stanowisk - podobnie jak i in
nych w Dyrekcji Policji - również odbywała się w drodze konkursu639.

638 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 26; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 28.
6,9 Dnia 10 II 1828 r. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji stosownie do uchwały Senatu Rzą

dzącego z dnia 25 I 1828 r., nr 267, podał do publicznej wiadomości informację o konkursie 
na stanowiska trzech trębaczy rządowych. Trębacz miał zajmować się ogłaszaniem, czyli „pu
blikowaniem wszelkich rozporządzeń rządowych". Roczna pensja dla trębacza miała wynosić 
800 złp rocznie. Dwaj podtrębacze, którzy mieli dyżurować na „wieży ogniowej" mieli zarabiać 
po 500 złp rocznie. Kandydaci mogli składać swoje podania w Wydziale Spraw Wewnętrznych 
i Policji wraz z dowodami „moralnego się sprawowania i trzeźwości" Dz. Rządowy WMI< 1828, 
nr 8, s. 29-30, nr 449.

640 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
641 „Instrukcja dla wykonawcy sprawiedliwości karnej w Mieście Krakowie, skazująca należące do 

niego obowiązki policyjne" liczy 21 punktów, Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 
606, k. 517, nr 1296 D.G.S.

642 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
643 Na przykład Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji pismem z 19 1 1828 r. polecił Dyrekcji Poli

cji - z uwagi na ryzyko wystąpienia wścieklizny - wyłapywanie wszystkich błąkających się psów, 
Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 589, k. 37, nr 263. Dnia 9 XI 1832 r. Senat Rzą
dzący wydał przepisy „względem zachowania ostrożności w utrzymaniu psów” Dz. Rządowy 
WMK 1832, nr 34, s. 137-139, nr 5407 D.G.S.

3.3.10. Wykonawca sprawiedliwości karnej

W skład służby dozorczej Dyrekcji Policji zgodnie ze statutem z 1827 r. wcho
dził także wykonawca sprawiedliwości karnej (art. 9)640. Statut nie zawierał jed
nak żadnych przepisów określających jego obowiązki policyjne, bowiem zostały 
one zdefiniowane dopiero w „Instrukcji dla wykonawcy sprawiedliwości karnej 
w Mieście Krakowie” z 27 marca 1829 r., wydanej przez Wydział Spraw We
wnętrznych i Policji641.

Według Nowej instrukcji z 1833 r. wykonawcę sprawiedliwości zaliczano do 
służby zewnętrznej (art. 10)642. Winien on działać zgodnie z instrukcją wydaną 
przez sąd, natomiast w zakresie spraw policyjnych, zobowiązany był nadzorować 
swoją czeladź w następujących przedmiotach (art. 105):

a) aby nigdzie ścierwo zabitych lub upadłych zwierząt w miejscach publicznych
i ulicach nie leżało, ale natychmiast sprzątnięte było,

b) aby psy znakiem nieoznaczone, a zatem właściciela niemające po ulicach nie 
biegały, wyjąwszy pieski pokojowe mieszkańców zabawę i przyjemność stano
wiące, które od ogólnego prawidła pojmowania zwolnionymi są643,

c) aby o ile możność dozwala, czeladź uderzania i zabijania psów na publicznych 
miejscach i ulicach wystrzegała się,



3.4. Polityka kadrowa w służbach policyjnych (1827-1846) 179

d) by zabite w miejscu tylko przez policję wyznaczonym oprawione i składane 
zostały,

e) przy czyszczeniu przebranych obfitością kanałów pilnie strzerzono godzin na 
to przeznaczonych i aby wywożenie odbywało się w zamkniętych szczelnie na
czyniach, by powietrze w okolicy do pracy zbliżonej wyziewem nie zarażać644,

f) wszelkie tego rodzaju przedmiotów składy w bliskości miasta zakazują się - ale 
w punkta bieżącej wody od razu wywożone, aby jej pędem zabrane zostały. 
Zgoła zachować powinien jak naściślej przepisy zawarte w instrukcji onemuż

W przypadku przepełnienia kloaki należało zawiadomić o tym „mistrza sprawiedliwości czysz
czeniem trudniącego się” (art. 190).

645 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

przez rząd wydanej.

Nowa instrukcja z 1833 r. stypizowała również przestępstwa policyjno- 
-administracyjne, które w wyniku niedopełnienia swoich obowiązków mógł po
pełnić wykonawca sprawiedliwości karnej. Za rozlanie nieczystości po ulicy, jak 
również za niewylewanie nieczystości w miejscu wyznaczonym, podlegał karze 
w wysokości 50 złp (art. 207, pkt 60). Również za niedopilnowanie „uprzątnięcia 
psa” podlegał karze 50 złp (art. 207, pkt 86).

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. także wspomina o wykonawcy sprawiedliwości 
karnej i o jego czeladzi (§ 43)645, wskazując zarazem, że ich dotychczasowe obo
wiązki pozostały niezmienione (§ 153).

Z powyższego wynika, że wykonawca sprawiedliwości wspólnie ze swoją cze
ladzią miał w zakresie swoich obowiązków policyjnych dbać o czystość na terenie 
miasta Krakowa.

3.4. Polityka kadrowa w służbach policyjnych (1827-1846)
Obsada personalna w służbach policyjnych w całym okresie Wolnego Miasta Kra
kowa zasadniczo należała do kompetencji organów rządowo-administracyjnych, 
tj. Senatu Rządzącego, a po jego likwidacji do Rady Administracyjnej Cywilnej. 
Niewątpliwie świadczyło to o wysokiej randze instytucji policyjnych, a zarazem 
o znaczeniu zadań policyjnych, które musiały być wykonywane przez urzędników 
zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego, cieszących się zaufaniem rządu.

Przekształcenie w 1827 r. Biura Policji Pośredniej w Dyrekcję Policji spowodo
wało konieczność ponownej obsady personalnej na wszystkich stanowiskach w tej 
Dyrekcji. Możemy wyróżnić dwa okresy związane z polityką kadrową w służbach 
policyjnych po 1827 r. Pierwszy okres (1827-1832) związany był z bardzo dużą 
samodzielnością Senatu Rządzącego w zakresie powoływania urzędników poli
cyjnych. Wpływ czynników zewnętrznych, tj. rezydentów, był nieoficjalny. Wobec 
tego rola Senatu była w tym zakresie bardzo silna.

Drugi okres (1832-1846) związany był ze współdziałaniem Senatu Rządzące
go w powoływaniu urzędników policyjnych z dyrektorem policji, który uzyskał 
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wyłączne prawo proponowania kandydatów na te stanowiska. Z czasem oficjal
ny wpływ na obsadę dyrektora policji uzyskała także Konferencja Rezydentów. 
W tym okresie wprowadzono też specjalny tryb rekrutacji dla części urzędników 
policyjnych oparty na otwartym konkursie połączonym z egzaminami wstępnymi. 
Dotyczyło to zarówno urzędników działających na terenie miasta Krakowa, czyli 
członków Dyrekcji Policji sensu stricto, jak również komisarzy dystryktowych.

Tytuł tego podrozdziału (Polityka kadrowa w służbach policyjnych) wydaje 
się jak najbardziej trafny, gdyż obsada personalna w tych służbach oparta była 
nie tylko na kwalifikacjach zawodowych kandydatów, ale również na kryteriach 
politycznych, związanych z realizacją strategii podporządkowania policji polity
ce mocarstw opiekuńczych. W związku z powyższym Senat, dokonując wybo
ru poszczególnych osób, brał pod uwagę ich wierność i lojalność wobec władz 
Wolnego Miasta Krakowa, ale również ich stosunek do mocarstw opiekuńczych. 
W szczególności wyznacznikiem rękojmi urzędniczej był brak jakichkolwiek 
związków z tajnymi organizacjami, jak również z udziałem w powstaniu listopa
dowym 1830/1831 r., a później także w powstaniu krakowskim 1846 r.

Najbardziej widoczny wpływ polityki państwa na obsadę personalną w służ
bach policyjnych widać w zakresie mianowania dyrektora policji. Jak już wcze
śniej wspomniano, początkowo stanowisko to powierzano tymczasowo wybrane
mu przez Senat Rządzący senatorowi. Najprawdopodobniej wynikało to z braku 
odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora policji.

Pierwszym kierownikiem Dyrekcji Policji został senator Feliks Grodzicki646, 
który pełnił te obowiązki od lipca 1827 r. do lutego 1829 r. Po nim mianowano 
dyrektorem policji Jana Chrzciciela Mieroszewskiego647, właściciela Chrzanowa,

Feliks Grodzicki (1760-1838) - w okresie Księstwa Warszawskiego był radcą prefektury. 
W 1815 r. z nadania władz austriackich został członkiem asesorem Komisji Organizacyjnej. 
W tymże roku został mianowany senatorem dożywotnim Wolnego Miasta Krakowa. W trak
cie organizowania się i stopniowego przejmowania administracji miasta przez Senat Rządzący 
został 11 IV 1816 r. przez Senat wyznaczony na p.o. prezydenta municypalnego. W tej roli ad
ministrował miastem do 31 VII 1816 r. Następnego dnia Senat przejął całość władzy nad Krako
wem i rozwiązał dotychczasowy magistrat. Po ustąpieniu S. Wodzickiego ze stanowiska prezesa 
Senatu, F. Grodzicki czterokrotnie pełnił funkcję senatora prezydującego: 16-24 I 1831 r., 1-31 
III 1831 r., 1-31 11832 r., 1-31 1 1833 r. Grodzicki najwięcej energii poświęcił reformowaniu Uni- 
wersystetu Krakowskiego; w 1820 r. był członkiem Wielkiej Rady Uniwersytetu, od 1821 r. pełni! 
funkcję komisarza uczelni. Przez lata podejrzewany o przekupstwo i nadużycia finansowe pod 
koniec kariery przyłapany został na kradzieży pieniędzy z kasy miejskiej. Uniknął kary z powo
du wieku i niedołęstwa, Poczet sołtysów..., s. 759; J. Bieniarzówna, Grodzicki Feliks, [w:] PSB, 
t. 8, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960, s. 614-615.

M~ Jan Chrzciciel Mieroszewski (1789-1867) - senator Wolnego Miasta Krakowa, dyrektor teatru, 
poeta, kolekcjoner. W 1807 r. rozpoczął w Dreźnie działalność publiczną jako bezpłatny proto
kolant Biura Komisji Organizacyjnej Księstwa Warszawskiego, później pracował w Biurze Do
chodów Stałych Komisji Rządowej Skarbu. W 1822 r. i 1824 r. jako poseł z Chrzanowa wszedł do 
Izby Reprezentantów. W latach 1826-1827 był sędzią pokoju okręgu Chrzanów i znowu posłem. 
W lutym 1828 r. powołany został do komisji prowadzącej śledztwo w sprawie tajnych związków 
studenckich; wystąpił wówczas w obronie młodzieży. Za lojalność wobec władz mianowany 
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Pieskowej Skały, późniejszego ordynata mysłowickiego. J. Ch. Mieroszewski ustą
pił z Dyrekcji Policji w związku z ruchem rewolucyjnym w Krakowie w grudniu 
1830 r. Po nim nadzór nad policją objął senator mieszczański Wojciech Kucień- 
ski648. Z korespondencji Senatu wynika także, że przez pewien czas obowiązki 
dyrektora pełnił komisarz policji J. Księżarski, który świetnie sobie radził na tym 
stanowisku649.

został dyrektorem policji, a jedną z jego pierwszych czynności na tym stanowisku byio wyśledze
nie „spisku” opozycji mieszczańskiej. W 1830 r. Senat zawarł z Mieroszewskim dziesięcioletni 
kontrakt na kierowanie teatrem krakowskim. Po rezygnacji ze stanowiska dyrektora policji wró
cił do Chrzanowa. W tym czasie zmienił swoje zapatrywania polityczne i został orędownikiem 
idei niepodległościowej i wojny z Rosją. W 1833 r. powołany został do Komisji Reorganizacyjnej 
UJ. W 1834 r. był prezesem komisji powołanej dla urządzenia Szkoły Technicznej w Krakowie 
i Szkoły Wydziałowej w Chrzanowie. W czerwcu 1837 r. zajął miejsce Jacka Mieroszewskie- 
go w Senacie Wolnego Miasta Krakowa. W czasie powstania 1846 r. należał do zwolenników 
obalenia dyktatury J. Tyssowskiego. Po powrocie Tyssowskiego do władzy został aresztowany, 
postawiony w stan oskarżenia, w końcu uniewinniony; wraz z H. Meciszewskim i Wincentym 
Kirchmayerem zajął stanowisko prorosyjskie i zmierzał do wcielenia Krakowa w skład Króle
stwa Polskiego, Z. Jabłoński, Mieroszewski Jan Chrzciciel, [w:] PSB, t. 20, Wrocław-Warsza- 
wa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 818-821; J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 320. 
J. Dropsy, wspominając J. Ch. Mieroszewskiego, stwierdził, iż starając się o posadę dyrektora 
policji, „dopiął celu swoich marzeń i eon amore posadę tę piastował. Szczególny to rzeczywiście 
pieprzyk dla człowieka wykształconego i zamożnego! Ale de gustibus non est disputandum'", 
J. Dropsy, op. cit., s. 21.
ANKr, WMK - IV - 14, k. 415,441, nr obr. 1787,1903; WMI< - IV - 16, k. 50, nr obr. 229; WMK 
- IV - 17, k. 763, nr obr. 4045. Wojciech Kucieński (1777-1832) - farmaceuta, otworzył aptekę 
„Pod złotym słoniem" w Krakowie. Po utworzeniu Rzeczypospolitej Krakowskiej zatrudniono 
go w 1816 r. jako urzędnika stanu cywilnego. Rok później został przedstawicielem swojej gminy 
do Zgromadzenia Reprezentantów. W tymże roku wszedł do Senatu Rządzącego jako senator 
czasowy z czteroletnią kandencją. Senat mianował go członkiem Dozoru Szkół Początkowych 
oraz powierzył mu zarząd budowy kanałów miejskich i urządkowania miasta. W 1822 r. stanął 
na czele Komitetu Budowniczo-Ekonomicznego, którym kierował do końca życia. W 1824 r. 
znów wszedł do Senatu na dwa lata i w 1826 r. ponownie na cztery lata. W 1828 r. jako przedsta
wiciel partii mieszczańskiej i przeciwnik prezesa Senatu S. Wodzickiego został wraz z kilkoma 
innymi senatorami z inicjatywy prezesa i za zgodą rezydentów odwołany z Senatu pod pozorem 
braku formalnych kwalifikacji. Powrócił na fotel senatorski w grudniu 1830 r. w wyniku zmia
ny polityki, wymuszonej przedpowstańczą atmosferą. Po odejściu S. Wodzickiego pełnił funk
cję senatora prezydującego. Na czele Senatu stał w okresie 1-30 VI 1831 r. oraz 1-31 X 1832 r. 
Od 1831 r. kierował Dyrekcją Policji. Pełnił funkcję sędziego pokoju, był członkiem Komisji 
Sejmowo-Prawodawczej i komisji dla restauracji zamku wawelskiego, C. Bąk -Koczarska, Ku
cieński Wojciech, [w;] PSB, 1.16, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 65-66.

649 Jacek Księżarski (1800-1862), w latach 1816-1819 uczęszczał na Wydział Prawa UJ i uzyskał 
stopień magistra praw. W czasie studiów z powodu braku środków utrzymania rnusiał pod
jąć pracę jako pomocnik w kancelarii wójta gminy zwierzynieckiej, potem w gminie Modlnica. 
W 1823 r. został wójtem modlnickim, a w 1824 r. gmina zwierzyniecka wybrała go posłem do 
Izby Reprezentantów, gdzie pełnił też obowiązki sekretarza. W latach trzydziestych był proku
ratorem Sądu Apelacyjnego. W 1839 r. powołany do Senatu Rządzącego zasiadł w Komitecie 
Cenzury. Pełnił funkcję senatora prezydującego: 1-17 IX, 23-30 X 1840 r. U schyłku Rzeczypo
spolitej Krakowskiej został mianowany senatorem dożywotnim i zastępcą prezesa Senatu, Jana
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W 1833 r. obowiązki dyrektora policji powierzono senatorowi Ludwikowi So
bolewskiemu650. Jego powołanie odbyło się bez wcześniejszej konsultacji z rezy
dentami, co spotkało się z ich dezaprobatą. O swoim zaniepokojeniu powyższą 
nominacją poinformowali Senat pismem z dnia 22 września 1833 r. W odpowie
dzi Senat wskazał, że kierował się w tym zakresie przypuszczeniami, że kandy
dat ten zyska uznanie rezydentów651. Biorąc pod uwagę, że nie doszło do szybkiej 
zmiany na tym stanowisku, stwierdzić należy, że wybór L. Sobolewskiego został 
zaakceptowany przez rezydentów.

Chcąc przyśpieszyć reformę milicji i policji, mocarstwa opiekuńcze zdecydo
wały się na radykalny krok w postaci narzucenia władzom Wolnego Miasta Kra
kowa urzędników austriackich na stanowiska komendanta milicji oraz dyrektora 
policji652. Rezydenci, którzy zakomunikowali tę decyzję Senatowi Rządzącemu

Schindlera. W 1845 r. jako pełnomocnik Senatu zawarł umowę handlową między Krakowem 
a Austrią, zamykającą krakowskim kupcom możliwość pośredniczenia w obrocie towarami 
pruskimi. W 1846 r., podczas powstania krakowskiego, wraz z prezesem J. Schindlerem we
zwał Austriaków do zaprowadzenia w mieście porządku, czego efektem było wkroczenie wojsk 
z gen. L. Collinem na czele, K. Olszański, Księżarski Jacek, [w:] PSB, t. 15, Wrocław-Warsza- 
wa-Kraków 1970, s. 634-635; Poczet sołtysów..., s. 778.

6:30 Ludwik Cyrus Sobolewski (1781-1858) - służył w wojsku Księstwa Warszawskiego. W 1816 r. 
osiadł w Krakowie, podejmując pracę w jednym z wydziałów Senatu Rządzącego na etacie ad
iunkta. W 1820 r. został senatorem, a cztery lata później uzyskał status senatora dożywotnie
go. W Senacie związany był z grupą konserwatywno-szlachecką, wspierającą prezesa Senatu 
S. Wodzickiego. W 1828 r. został włączony do prac komisji przygotowującej projekt poprawek 
do konstytucji Wolnego Miasta Krakowa. Jako delegat Senatu do Zgromadzenia Reprezentan
tów w 1838 r. bronił senatora F. Grodzickiego, oskarżonego o defraudację miejskich pienię
dzy. Pełnił funkcję senatora prezydującego: 6-31 V 1831 r., 1-30 VI 1832 r., 1-31 VIII, 4-9 XI, 
7-13 XII 1840 r. W 1841 r. powołany został przez Senat do komisji mającej zająć się przedłu
żeniem traktatu handlowego z Królestwem Polskim, wygasającego w 1842 r., Poczet sołtysów..., 
s. 763; H. Staros tka -Chrzanowska, Sobolewski Ludwik, [w:] PSB, t. 39, Warszawa-Kraków 
1999-2000, s. 580-581. Senat Rządzący pismem z dnia 31 X 1835 r. zwrócił się do L. Sobolew
skiego (jako wyznaczonego przez Komisję Reorganizacyjną) z zapytaniem, czy w związku ze 
śmiercią senatora Skorupki zamierza objąć mandat senatora, czy nadal chce piastować stanowi
sko dyrektora policji, ANKr, WMK - V - 10b, k. 905. W aktach tych brak odpowiedzi senatora 
Sobolewskiego w związku z powyższym pismem.

631 Pismem z dnia 22 IX 1833 r. Komisja Reogranizacyjna zażądała wyjaśnień od Senatu Rządzą
cego w kwestii nominacji L. Sobolewskiego na dyrektora policji. Senat w dniu 23 IX 1833 r. 
w odpowiedzi, sporządzonej po odbytym posiedzeniu w sprawie wyboru 2 komisarzy, wyjaśnił, 
iż przy Dyrekcji Policji nie wakują już żadne inne stanowiska. Poza tym pisał, że „w powołaniu 
p. Sobolewskiego na urząd dyrektora policji mniemał uczynić krok najskrupulatniejszej delikat
ności i owszem pragnął przez to odgadnąć życzenie komsji nadzwyczajnej, która przez zamia
nowanie p. Sobolewskiego senatorem zastępcą zaufaniem go swoim zaszczyciła” ANKr, WMK 
- 111-47, k. 1529.

',32 B. Winiarski, op. cit., s. 204. Pruski minister stanu, Fryderyk Ancillon, w piśmie do barona Ot
terstedt, posła pruskiego akredytowanego przy kilku dworach południowoniemieckich, w Darm- 
stadzie, Karlsruhe, Wiesbaden i Szwajcarskiej Radzie Związkowej, mającego liczne stosunki w po
litycznych i arystokratycznych sferach Europy, pisał, że „Rzeczpospolita była od samego początku 
utworem nieszczęsnym, kombinacją chybioną, wrogą interesom trzech ościennych państw i łatwo 
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wyjaśnili, że wysokie protegujące dwory uczyniły to, mając „dobro tutejszego kraju 
na względzie”, a także, chcąc przyśpieszyć moment opuszczenia „kraju tego przez 
wojska tenże kraj zajmujące”. Na komendanta milicji zalecono majora Józefa Hol- 
lfelda. Co prawda Konferencja Rezydentów potwierdziła, że prawo nominacji dy
rektora policji należy do Senatu, niemniej jednak nie chcąc blokować i opóźniać 
reorganizacji policji wskazała, że tymczasowo obowiązki dyrektora policji pełnić 
będzie Franciszek Guth* 653, doświadczony komisarz policji z Podgórza. Konferen
cja potwierdziła, że będzie on zależał od rozkazów prezesa Senatu, „któremu ra- 
porta zdawać i od niego polecenia odbierać będzie”654. Zadeklarowano również, 
że po zakończeniu procesu reorganizacji policji Senat uprawniony będzie do do
konania zmian na stanowisku naczelnika policji. Senat Rządzący na posiedzeniu 
w dniu 21 września 1836 r. pokornie przyjął powyższe nominacje, ale potraktował 
obu kandydatów w odmienny sposób. Jeśli chodzi o majora Hollfelda, to polecił 
przesłać jego nominację na ręce Konferencji z prośbą o jej doręczenie i wezwanie, 
aby stawił się do wykonania przysięgi na posiedzeniu Senatu i następnie przy
stąpił do objęcia obowiązków. Jeśli zaś chodzi o F. Gutha, Senat uchwalił „prosić 
Konferencję o wezwanie onegoż, ażeby do objęcia czasowego naczelnictwa policji 
jak naszybciej przystąpić zechciał”655.

dawało się przewidzieć, że stanie się punktem łączności wszystkich malkontentów, duchów nie
pokoju, rewolucjonistów polskich, prawdziwym ogniskiem spiskowców. Doświadczenie aż nadto 
usprawiedliwiło smutne wróżby. Rząd krakowski byl zawsze równie bezsilny, jak źle usposobiony. 
Te dwie właściwości wiązały się z sobą. Policja pozostawała w nieczynności, działalność zapobie
gawcza i uśmierzająca (l'action préventive et répressive) władz była niemal żadną; ludność, opa
nowana złym duchem i powolna jedynie licznym węzłom pokrewieństwa z Polakami, uczyniła 
wszystko, co mogła, aby sprzyjać, dźwigać, popierać i podtrzymywać powstanie"

653 Spotkać się można również z pisownią Gutt.
634 Była to w istocie pusta deklaracja, gdyż senatorowie wykazywali daleko idący konformizm 

w swojej działalności. Wymownie opisał to J. Wawel-Louis: „Senatorowie Wolnego Miasta Kra
kowa, obawiając się losu, jaki spotkał ich kolegów w 1831 r., unikali nawet rozmów w spra
wach narodowych i politycznych, pozostawiając ich pieczę rezydentom państw opiekuńczych. 
Zastępcy dostojnych opiekunów nie mieli znowu sposobności i nie mogli jawnie sprawować 
obowiązków policji państwowej i dlatego zdawali je na dyrektora policji, wskutek ich zalecenia, 
z rzędu urzędników austriackich mianowanego" J. Wawel-Louis, Kronika rewolucyi..., s. 9.

653 ANKr, WMK - IV - 25, k. 207-208, nr obr. 2528.
636 Ostatni komunikat opublikowany w „Dzienniku Rządowym" podpisany przez L. Sobolewskiego

jako dyrektora policji pochodzi z dnia 13 X 1836 r. (Dz. Rządowy WMK 1836, nr 35, s. 139-140,
nr 15639). W kolejnym numerze „Dziennika Rządowego" (nr 36, s. 142-143, nr 16278-16279) ko
munikaty Dyrekcji Policji podpisywał komisarz W. Majer. Z kolei pierwszy komunikat Dyrekcji 
Policji podpisany przez dyrektora F. Gutha pochodzi z 31 X 1836 r. (nr 37, s. 148, nr 16807).

Dnia 12 październia 1836 r. rezydent austriacki poinformował prezesa Senatu, 
że F. Guth gotów jest do podjęcia funkcji szefa krakowskiej policji, w związku 
z czym polecił, aby poinformowano dotychczasowego dyrektora policji, L. Sobo
lewskiego, „iż stosownie do woli Trzech Najjaśniejszych Opiekuńczych Dworów, 
urzędowanie jego z dniem 17 października656 ustaje, z pozostawieniem go atoli 
przy przewodniczeniu komisji wątpliwość krajowości rozpoznającej”.
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Kwestia ta była przedmiotem obrad na posiedzeniu Senatu Rządzącego w dniu 
14 października tegoż roku, na którym zdecydowano, że wprowadzeniem F. Gu- 
tha w zastępcze wykonywanie obowiązków dyrektora policji zajmie się senator 
F. Grodzicki. Podkreślono też, że dyrektor pobierać będzie pensję z funduszu 
policyjnego od dnia 15 października657. Senat zadecydował również, że senator 
L. Sobolewski zachowa swoją dotychczasową pensję658.

6,7 Faktycznie F. Guth nie pobierał pensji ze skarbu Wolnego Miasta Krakowa, dlatego też pienią
dze przewidziane w budżecie na jego pensję wykorzystywane były - na wniosek F. Gutha - na 
dodatki do pensji dla urzędników lub inne ważne wydatki Dyrekcji Policji, ANKr, WMK - 111 - 
47, k. 555, 557.
ANKr, WMK - IV - 25, k. 225, nr obr. 2800.

657 W aktach dotyczących reorganizacji policji zachował się projekt roty przysięgi dla dyrektora
policji. W treści dokumentu pojawia się imię Franciszek, ale nie został on podpisany. W okre
sie Wolnego Miasta Krakowa było dwóch dyrektorów policji o imieniu Franciszek, Guth oraz 
Kroebl. Biorąc pod uwagę umiejscowienie tego dokumentu wśród innych projektów rot przysię
gi z lat trzydziestych, z dużą dozą prawdopodobieństwa domniemywać można, iż dokument ten 
przygotowany został dla Franciszka Gutha. Treść roty przysięgi brzmiała: „Ja, Franciszek, będąc 
powołany na urząd dyrektora policji W. M. Krakowa przysięgam, iż Senatowi Rządzącemu wier
nym i posłusznym będę, szczególniej starać się przyrzekam, ażeby tak w zapobieganiu bezpra
wiom, ściganiu zbrodni, jak w dawaniu poręki uciśnionym lub nieszczęśliwym jak największy 
pośpiech, zręczność i trafność użytymi były tudzież ażeby żaden z podwładnych moich nie po
zwolił sobie pobłażaniu występkom ani też samowładnego i ostrego obejścia się z kimkolwiek 
o występek nieprzekonanym lub jakich bądź czynów przeciwnych dobru i porządkowi publicz
nemu. Co bym postrzegł zagrażającego spokojności i bezpieczeństwu mieszkańców kraju albo 
zmierzającego do nadwerężenia zasad moralności i społecznego porządku, o tym jak najśpiesz- 
niej rząd krajowy uwiadomić nie omieszkam w każdym zaś czynie jak największą bezstronność 
zachowam, nie uwodząc się żadnym względem przyjaźni, nienawiści, pokrewieństwa lub korzy
ści prywatnych. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Tak przysięgam", ANKr, WMK - V - 9, k. 195. 
B. Winiarski, op. cit., s. 204.

Co ciekawe, F. Guth nie złożył przysięgi na wierność Senatowi Rządzącemu659, 
w związku z tym nie czuł się zobowiązany do przestrzegania prawa Rzeczypo
spolitej Krakowskiej i prowadził represyjną działalność przeciw Polakom, a także 
zwalczał wszelkie przejawy liberalizmu i wolności, zwłaszcza wśród młodzieży. 
Bohdan Winiarski stwierdził nawet, że F. Guth stosował „metody policyjno- 
-inkwizycyjne, praktykowane w absolutystycznie rządzonych państwach opie
kuńczych, aż do tortur włącznie”660. W ten sposób realizował politykę mocarstw 
opiekuńczych, które zainteresowane były uspokojeniem sytuacji w Wolnym Mie
ście Krakowie.

Dyrektor policji, F. Guth, działał też samodzielnie i bez konsultacji z Sena
tem. Na przykład samodzielnie opracował dwa projekty, które przedłożył Sena
towi do zatwierdzenia. Pierwszy dotyczył podziału miasta i jego przedmieść na 
pięć oddziałów wraz z instrukcją dla ustanowionych nad nimi komisarzy. Drugi 
projekt obejmował instrukcję dla stróżów nocnych. Senat na posiedzeniu w dniu 
26 stycznia 1837 r. zatwierdził te projekty bez żadnych uwag. Wskazał jednak 
dyrektorowi, że „żadne zmiany istniejących przepisów ani nowe urządzenia nie 
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będą mogły być w wykonanie wprowadzone bez poprzedniej wiadomości Senatu” 
Podkreślił również, że gdyby dyrektor widział potrzebę wprowadzenia kolejnych 
zmian, to należy przedłożyć projekty Senatowi „i jego w tej mierze orzeczenia 
oczekiwać” a dopiero po ich zatwierdzeniu, wprowadzać w wykonanie661. Można 
zatem stwierdzić, że Senat Rządzący chciał mieć pieczę nad kierunkiem zmian 
w policji, stąd też oczekiwał zgodnej współpracy z dyrektorem policji.

661 ANKr, WMK - IV - 26, k. 21, nr obr. 264.
662 Ludwik Królikowski podaję, że dyrektor policji F. Guth już po dwóch miesiącach od objęcia 

funkcji „zapchał ekswojskowymi i studentami improwizowane areszta w klasztorach oo. ber
nardynów, na Skałce, u św. Barbary, w hotelu Knotza, przetrząsał nocami mieszkania krako
wian i obił potężnie młodzież kijami. Szukał spisków, tajnych towarzystw, zamachów zagrażają
cych bezpieczeństwu państw sąsiednich" L. Królikowski (właśc. H. Meciszewski), op. cit., 
s. 130.

663 Ibidem.
664 Ibidem, s. 131; Dzieje Uniwersytetu..., s. 169, 207.
665 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 98-99.
666 Ibidem, s. 99; Szkice z dziejów Krakowa. Od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny świato

wej, red. J. Bieniarzówna, Kraków 1968, s. 303.

Działalność nowego dyrektora policji oceniana była negatywnie jako antypol
ska. Wiązało się to z bardzo intensywnymi działaniami podejmowanymi przez 
policję w walce z osobami, które mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państw sąsiednich662. Ludwik Królikowski stwierdził nawet, iż Dyrekcja Policji 
uważała, że Rzeczpospolita „znajduje się w stanie oblężenia i że spokojność, wol
ność osobista i życie jej mieszkańców, oddane są na łaskę nadzwyczajnego dy
rektora policji, komisarza ad hoc, Trzech Protegujących Dworów, zesłanego do 
Krakowa z prokonsularną władzą"663.

Mając takie nastawienie, dyrektor policji F. Guth działał bez konsultacji z wła
dzami miejscowymi, tak więc nie wiedziała ona, ilu jest aresztowanych ludzi i za 
co. Szczególnym obiektem zainteresowania dyrektora byli studenci krakowscy. 
Wiązało się to z wykryciem korespondencji krakowskich studentów z uczniami 
w Kielcach. Aresztowano ok. 30 osób, próbując od nich terrorem wymusić zezna
nia664. Uwięzienie studentów doprowadziło do ostrego konfliktu między prezesem 
Senatu J. Hallerem a dyrektorem policji F. Guthem. Sąd III Instancji, pod przewod
nictwem Ksawerego Placera, orzekł, że zarzut tajnego związku nie został udowod
niony, próba jego uformowania nie wyszła poza stadium koleżeńskich rozmów, 
a fakt posiadania przez studentów zakazanych książek (na przykład Kordiana) 
nie był sam w sobie karalny. W sprawę zaangażował się jednak kanclerz Austrii 
K. Metternich, który krytycznie ocenił przebieg procesu, zarzucając, że była to 
wyreżyserowana farsa. Stwierdził również, że został uknuty spisek, aby skompro
mitować dyrektora policji F. Gutha, jak również Konferencję Rezydentów. Oświad
czył również prezesowi senatu J. Hallerowi, że nie przyjmuje żadnych skarg na 
dyrektora policji665. W październiku 1837 r. F. Guth zawiadomił prezesa Senatu, że 
wpadł na trop spisku, ale masowe aresztowania przeprowadzono dopiero w marcu 
1838 r. W ręce policji wpadli niemal wszyscy działacze spisku krakowskiego666.
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Nielegalne działania dyrektora policji F. Gutha doprowadziły do postawienia 
go w stan oskarżenia o nadużycie urzędu (wymuszanie przyznania się do winy 
za pomocą tortur, chłosty lub obietnic). Sąd podsędkowski zaskarżył postępowa
nie dyrektora policji do Sądu III Instancji. Nie dało to jednak żadnego rezultatu, 
gdyż F. Guth nie stawił się do sądu i odmówił odpowiedzi na stawiane zarzuty, 
tłumacząc to tym, że nominowany przez dwory nie podlega jurysdykcji władz 
miejscowych667.

“7 L. Królikowski (właśc. H. Meciszewski), op. cit., s. 133; B. Winiarski, op. cit., s. 204.
668 L. Królikowski (właśc. H. Meciszewski), op. cit., s. 140.

Ibidem, s. 141.
6 0 Guth został przeniesiony do Przemyśla, gdzie miejscowi spiskowcy wydali na niego wyrok śmier

ci. Wykonawcę zamachu wybrano przez losowanie: został nim gimnazjalista Justyn Begejowicz. 
Wieczorem 18 XII 1839 r. pchnął on F. Gutha nożem u progu jego mieszkania, ale zdołał go tylko 
lekko skaleczyć. Sprawca początkowo nie został złapany. „W Gubernium zastanawiano się nawet, 
czy cała afera z zamachem nie jest mistyfikacją ze strony Gutha, który chętnie robił sobie reklamę" 
Później przeniesiono F. Gutha do Grazu. Begejewicz został złapany i skazany za zamach na F. Gu
tha na 15 lat więzienia, S. Kieniewicz, Konspiracje galicyjskie..., s. 189-190, 223.

Królikowski relacjonował też, że we wrześniu 1838 r. znamienitsi obywatele 
miasta udali się w liczbie dwunastu do prezesa Senatu i żądali od niego, jako na
czelnika rządu i zwierzchnika policji wszelkiej,

ażeby postępowaniu dyrektora policji, ubliżającemu prawom obowiązującym 
(art. 300 kodeksu karnego, cz. 1, obowiązującego w Krakowie, zabrania najwyraź
niej używania przy indagacjach z obwinionymi obietnic, groźby lub chłosty i za 
warunek udowodnienia istoty czynu kładzie dobrowolne zeznanie obwinionego 
lub też zbieg okoliczności) zapobiegł, aby się postarał, żeby przy inkwizycjach z ob
winionymi zasiadali, tak jak prawo wymaga, przysięgli obywatele [...], dyrektora 
policji, jako nadużywającego swej władzy, w urzędowaniu zawiesił. Prezes Senatu 
odpowiedział, że nie posiada żadnej władzy uczynienia zadość życzeniom obywa
teli; dyrektor policji nie jest nominowany przez Senat ani płatny ze skarbu publicz
nego, ale nominowany jest przez Trzy Dwory, przez nie wynagradzany, przez nie 
tylko karany być może668.

Obywatele nie rezygnowali i wskazywali, że władza miejscowa, niezależnie 
kto go nominował i opłaca, musi mieć baczenie na jego postępowanie i powinna 
zapobiegać nadużyciom z jego strony w sprawowaniu swej władzy, inaczej prze
stałaby być de facto rządem. Prezes Senatu obiecał przedłożyć sprawę Senatowi, 
zamiast jednak dotrzymać obietnicy, zawiadomił Konferencję Rezydentów o kro
ku obywateli. Dało to pretekst do wprowadzenia 8 października 1838 r. oddziału 
w sile 1500 żołnierzy piechoty i kawalerii austriackiej. Zakwaterowano ich u tych 
obywateli, którzy się poskarżyli na dyrektora policji669.

Ostatecznie, dnia 29 maja 1839 r. Konferencja Rezydentów poinformowała Se
nat Rządzący o odwołaniu przez rząd cesarstwa austriackiego F. Gutha z urzędu 
dyrektora policji670. W związku z tym Konferencja wezwała Senat do mianowania 
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nowego dyrektora w porozumieniu z rezydentami671. Królikowski stwierdził, że 
F. Guth odwołany został przez dwór austriacki, który ukarał go nie tyle za naduży
wanie władzy, ale za niezręczność w czynieniu tego publicznie, a nie potajemnie. 
Senat Rządzący na ww. posiedzeniu upoważnił prezydującego do ustalenia, czy 
Filip Wolfarth przyjąłby funkcję dyrektora policji oraz czy rezydenci wyrażą zgo
dę na tę kandydaturę. Miał on również uzgodnić z rezydentami, czy obowiązki 
dyrektora policji miałyby zostać powierzone na czas określony i zastępczo, tak 
jak pozostałym urzędnikom policyjnym, czy też na czas nieokreślony672. Dwa dni 
później, tj. 31 maja 1839 r., senator prezydujący poinformował Senat, że rezydenci 
wyrazili zgodę na powołanie na stanowisko dyrektora policji F. Wolfartha, komi
sarza policji z Podgórza673. Wyjaśnił również, że rezydenci nie wyrazili zgody na 
prowizoryczne powołanie dyrektora policji, a zatem miał on być powołany na 
stałe. Z uwagi na to, że F. Wolfarth był czynnym urzędnikiem austriackim, Senat 
uchwalił wystąpienie do rezydenta austriackiego, aby uzyskał zgodę monarchy na 
przyjęcie przez F. Wolfartha posady dyrektora policji w Krakowie. Przy tej okazji 
Senat wyraził podziękowania dworowi cesarza austriackiego za troskliwą opiekę 
nad Wolnym Miastem Krakowem poprzez odpowiednią obsadę na stanowisku 
dyrektora policji674.

671 ANKr, WMK - IV - 36, k. 1.3, nr obr. 11.
672 Ibidem, k. 13, nr obr. 11.
673 Senat Rządzący podał do powszechnej wiadomości, iż „do sprawowania urzędu dyrektora po

licji powołanym został przez Senat p. Filip Wolfarth; wskutek czego pełnienie dotychczasowe 
obowiązków dyrektora przez F. Guth od dnia 4. b.m., jako terminu, w którym nowo mianowany 
dyrektor urzędowanie swoje obejmie, ustaje" Dz. Rządowy WMK 1839, nr 43-44, s. 169, nr 3598 
D.G.S.

674 ANKr, WMK - IV - 36, k. 14, nr obr. 12; L. Królikowski (właśc. H. Meciszewski), op. cit., 
s. 142.

675 Ogłoszenie o nominacji podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dz. Rzą
dowym WMK 1845, nr 147-148, s. 588, nr 5229 D.G.S.

676 J. Wawel-Louis, Kronika rewolucyi..., s. 10.

Ostatnim dyrektorem policji Wolnego Miasta Krakowa był Franciszek Kroebl, 
dotychczasowy adiunkt Dyrekcji Policji, zamianowany przez Senat Rządzący za 
zgodą Konferencji Rezydentów dnia 22 października 1845 r.675 W opinii J. Wawela- 
-Louisa

Kroebl był człowiekiem rozsądnym, wyrozumiałym i łagodnym, nie chciał drażnić 
obywateli, prześladować studentów, niepokoić rezydentów i ich Dwory, i dlatego 
usiłował pełnym taktu postępowaniem zatrzeć wspomnienia strasznej opieki poli
cyjnej, jaką okrutny Guth nad mieszkańcami Krakowa rozpościerał. Patrzał też na 
tzw. postępki policyjne przez palce, nie wierzył w siłę tajnych stowarzyszeń i choć 
znał na wylot krakowskich rewolucjonistów, nie uwięził z nich żadnego676.

Analizując powyższe okoliczności związane z powoływaniem dyrektorów 
policji, można zauważyć, że do 1836 r. stanowiska te piastowali Polacy, a później 
byli to już urzędnicy austriaccy. Jak już wcześniej wskazano, od 1837 r. władze 
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Wolnego Miasta Krakowa utraciły też samodzielność w zakresie nominacji dy
rektora policji.

W zakresie polityki obsady pozostałych stanowisk w Dyrekcji Policji kluczowe 
znaczenie miały zasady nowej organizacji policji uchwalone przez Senat Rządzący 
dnia 27 czerwca 1837 r. za wcześniejszą aprobatą protegujących dworów. Zgodnie 
z tymi zasadami urzędnicy Dyrekcji Policji, z wyjątkiem dyrektora policji, kasjera 
i rewizorów, mieli być mianowani i odwoływani, po wcześniejszym wysłuchaniu 
opinii dyrektora policji, przez prezesa Senatu wspólnie z dwoma dobranymi sobie 
senatorami, czyli przez specjalny Komitet Nominacyjny677.

677 ANKr, WMK - III - 47, k. 869.
I’ " Na niektórych posiedzeniach Komitetu Nominacyjnego występował też senator Franciszek 

Brzozowski, w miejsce nieobecnego J. Schindlera lub L. Sobolewskiego, na przykład w dniu 
8 VII 1839 r. (ibidem, k. 487), 19 VIII 1839 r. (k. 51-52), 23 X 1839 r. (k. 27).

679 Ibidem, k. 865-866.

Komitet Nominacyjny powołany został w 1838 r. i miał się zająć mianowa
niem urzędników policyjnych w myśl zasad określonych w ww. uchwale Senatu. 
W skład Komitetu wchodził każdorazowy prezes Senatu Rządzącego oraz dwaj 
wybrani senatorowie, tj. J. Schindler i L. Sobolewski678. Na posiedzeniu Komitetu 
Nominacyjnego w dniu 8 marca 1838 r. uchwalono na wniosek prezesa Senatu, że 
poza nominacją na urząd dyrektora policji, która należy do Senatu, na wszystkie 
inne posady policyjne należy ogłosić konkurs. Samą czynność ogłoszenia miał 
wykonać sekretarz prezydialny w imieniu i na polecenie prezesa Senatu. W ogło
szeniu należało wskazać termin składania podań „wraz z dowodami kwalifikacji” 
ustalony wspólnie przez członków Komitetu wraz z prezesem do dnia 15 maja 
1838 r. ze wskazaniem, że podania miały być kierowane do Prezydium Senatu. 
Komitet zadecydował również, że po wpłynięciu wszystkich podań należy je 
przekazać dyrektorowi policji „bez żadnych uwag, do opinii i ułożenia listy kan
dydatów" Lista miała zostać przedłożona w terminie ośmiu dni. Komitet zadecy
dował również, że konkurs ma dotyczyć wszystkich posad z wyjątkiem dyrektora 
i urzędników kasowych. Natomiast posady, które nie mają charakteru urzędni
czego, miały być obsadzone bez konkursu. Jednocześnie przyjęto, że wykaz posad 
stanowiący podstawę projektowania budżetu przez Senat miał służyć za wska
zówkę przy ogłaszaniu konkursu679.

Konkurs na posady w Dyrekcji Policji ogłoszony został 10 marca 1838 r. Se
kretarz Prezydium Senatu Rządzącego nakazał umieścić w „Dzienniku Praw” 
a także w „Gazecie Krakowskiej" 3-krotne ogłoszenie, w którym dokonano póź
niej sprostowania odnośnie ryczałtów na wydatki i podano precyzyjnie wysokość 
rocznego wynagrodzenia oraz dodatkowe ewolumenty: komisarz policji II rangi 
- 2000 złp oraz ryczałtowe wydatki na mieszkanie w wysokości 400 złp; komisarz 
dystryktowy w okręgu - 2000 złp, na koszty podróży, koszty kancelaryjne i miesz
kanie - 550 złp; adiunkt przy komisarzu dystryktowym, pełniący jednocześnie 
funkcję kancelisty - 1000 złp, na koszty podróży i mieszkanie - 200 złp rocz
nie, bez obowiązku składania rachunków za wydatki ryczałtowe. W uzupełnieniu
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ogłoszenia wyjaśniono także, że od kandydata na komisarza dystryktowego ocze
kuje się ukończenia zupełnego kursu prawa, poddania się egzaminowi, o którym 
mowa w ogłoszeniu, odbycia po tym egzaminie co najmniej dwuletniej praktyki 
przy wskazanych tam urzędach. Jednocześnie zwrócono uwagę, że niespełnienie 
warunków z pkt. 1 i 3 nie będzie dyskwalifikowało, jeśli nie znajdzie się odpo
wiednia liczba kandydatów spełniających te wymagania680.

Ibidem, k. 859.
Ibidem, k. 787. W aktach brak tych podań i załączników.

0,2 Ibidem, k. 765-769.

Prezes Senatu reskryptem z dnia 26 maja 1838 r. zwrócił się do dyrektora poli
cji o wyrażenie opinii na temat kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Jed
nocześnie przekazał mu podania tych osób wraz z alegatamP6'.

Dyrektor policji F. Guth osobiście angażował się w reformę związaną z nową 
obsadą personalną w służbach policyjnych. Stosownie do reskryptu prezesa Se
natu z dnia 26 maja 1838 r. podjął działania, aby osobiście przekonać się o kwali
fikacjach kandydatów, którzy zgłosili się na konkurs na komisarzy policji i komi
sarzy dystryktowych. Zasięgnął również opinii na ich temat, gdyż jego celem było 
„obsadzenie rzeczonych posad zdolnymi i zamierzonemu celowi odpowiednimi 
indywiduami” O efektach swoich działań poinformował prezesa w piśmie z dnia 
21 lipca 1838 r.682, w którym zwrócił też uwagę na konieczność przeprowadzenia 
egzaminu stosownie do zasad reorganizacji policji zatwierdzonych przez dwory 
opiekuńcze. Dopiero po tym ezgaminie można było powierzyć im pełnienie obo
wiązków komisarzy. W związku z tym dyrektor wnosił, aby prezes Senatu wydał 
w tej mierze stosowne rozporządzenia. Ze swej strony dyrektor policji wyraził 
opinię, że w zakresie dostępu do egzaminu powinno się rozróżnić kandydatów 
tutejszokrajowych od zagranicznych. Jego zdaniem wszyscy miejscowi kandydaci 
powinni zostać dopuszczeni do konkursu, gdyż nie można odmówić im „prawa 
współubiegania się dla udowodnienia posiadanych kwalifikacji, jeżeli do takich 
roszczą sobie prawo” Z kolei spośród kandydatów zagranicznych proponował do
puścić do konkursu jedynie tych,

którzy pod względem usposobienia za najwięcej ukwalifikowanych uznanymi zosta
ną, a wybór podobnych osób na pomienione posady zapewniałby dla tutejszej krainy 
korzyści na tejże drodze osiągnąć się mogące, jak również z drugiej strony słuszną 
jest rzeczą, ażeby mniej usposobionych na koszta daremnej podróży nie narażać.

W związku z tym dyrektor, przesyłając listę kandydatów tutejszokrajowych na 
posady komisarzy prosił o niezwłocznie zorganizowanie egzaminu kwalifikacyjnego. 
Odnośnie zaś kandydatów zagranicznych dyrektor zadeklarował, że podejmie dzia
łania, aby zasięgnąć opinii na ich temat, a potem prześle listę Komitetowi Nomina
cyjnemu. Dyrektor zadeklarował również gotowość do przygotowania pytań na eg
zamin, obejmujących „w sobie wszystkie gałęzie służby policyjno-administracyjnej, 
tak pod względem teoretycznym, jako też pod względem praktycznym”.



190 Rozdział 3. Skład Dyrekcji Policji...

Dyrektor policji zwrócił uwagę na aktualnie panującą atmosterę w Dyrekcji 
Policji, związaną z przedłużającą się reorganizacją oraz niestabilnością posad pra
cujących urzędników, niepewnych swojej zawodowej przyszłości:

Ci bowiem urzędnicy, którzy do przyszłego urzędowania nie czują się usposobieni, 
mniej się wysilają w pełnieniu swej służby, inni znów wystawieni na niepewność 
losu stygną w swej gorliwości, a tym samym w należytym i trwałym porządku obo
wiązków swoich dopełniać nie mogą.

Zwrócił też uwagę, że w Dyrekcji Policji pracuje wielu zdolnych urzędni
ków, którzy przez znaczny czas pracowali bezpłatnie i byłoby z pożytkiem dla 
policji, gdyby osoby te „w ustaleniu swego losu nagrodę za tak dotychczasowe 
poświęcenie się oraz zachętę do dalszego wystawienia w zawodzie swej służby 
znalazły"683.

683 Ibidem, k. 765-769.
684 Ibidem, k. 765, 771-772.
688 Ibidem, k. 765, 771-772.

Posiedzenie Komitetu Nominacyjnego w powyższym składzie, na którym 
rozważono ww. raport dyrektora policji odbyło się dopiero 18 sierpnia 1838 r.684 
Efektem toczących się obrad było ustalenie zasad obowiązujących podczas nowej 
obsady posad policyjnych. Po pierwsze, Komitet zadecydował, że kandydaci na 
posady komisarzy policji i komisarzy dystryktowych

obowiązani będą złożyć egzamin z I i II części kodeksu karnego cesarstwa austriac
kiego tudzież z ustaw i przepisów administracyjnych, policyjnych i skarbowych nie 
tylko ustny, ale także na piśmie przez wypracowanie jakiego przedmiotu wedle za
dania komitetu egzaminacyjnego.

Po drugie, Komitet Nominacyjny powołał skład komisji egzaminacyjnej. Na 
przewodniczącego wybrano senatora L. Sobolewskiego, a członkami mieli być 
sekretarz główny Senatu, dyrektor policji, jeden z sędziów i jeden z prokurato
rów. Po trzecie, ustalono, że do egzaminu dopuszczeni będą przede wszystkim 
ci kandydaci, którzy wykażą się odpowiednimi kwalifikacjami, jak również świa
dectwem nienagannej konduity i gorliwości w służbie. Po czwarte, nie różnicując 
kandydatów na tutejszokrajowych, jak i zagranicznych, ustalono, że dla wszyst
kich kandydatów odbędzie się jeden wspólny termin egzaminu. Po piąte, Komitet 
zobowiązał prezesa do poinformowania dyrektora policji o podjętej uchwale oraz 
o konieczności przedłożenia przez niego listy kandydatów, „bez różnicy, czyli są 
krajowymi, czy galicyjskimi poddanymi" którzy mieli być dopuszczeni do egza
minu sprawdzającego. Po szóste, Komitet odniósł się również do propozycji dy
rektora policji względem ułożenia przez niego pytań egzaminacyjnych. Komitet 
zaakceptował tę propozycję i zobowiązał dyrektora do przedłożenia listy pytań, 
zastrzegł jednak, że każdy z członków komitetu egzaminacyjnego będzie mógł 
zadawać również pytania kandydatom685.
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O powyższych ustaleniach Komitetu Nominacyjnego prezes Senatu poinfo- 
romował dyrektora policji pismem z dnia 23 sierpnia 1838 r.686 Wskazał jedno
cześnie, że zwolnienie kandydatów od przepisanych kwalifikacji może mieć miej
sce dopiero w sytuacji, w której nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów 
spełniających warunki konkursowe. W związku z tym Komitet zadecydował, że 
w pierwszej kolejności mają być dopuszczeni do konkursu kandydaci, którzy „się 
z posiadanych kwalifikacji wykazać zdołają - jeżeli obok tego zalecają się przy
kładną konduitą tudzież pracowitością”.

Ibidem, k. 765.
61(7 Ibidem, k. 765.

Prezes Senatu J. Haller zaznaczył, że po ukonstytuowaniu się komitetu egza
minacyjnego, wszyscy kandydaci zostaną dopuszczeni do egzaminu „bez różnicy, 
czy są krajowymi, czy zagranicznymi” W związku z tym wezwano dyrektora po
licji, aby przedłożył prezesowi listę wszystkich kandydatów spełniających wyma
gania konkursowe. Zwrócono mu też uwagę, że „obok trafności kwestii przezeń 
ułożyć się mających nie może być wzbronionym żadnemu z członków komitetu 
egzaminacyjnego zadania kandydatowi do rozwiązania podobnychże kwestii, bo 
inaczej cel powołania ich do składu tegoż komitetu byłby chybionym”687.

W odpowiedzi na powyższe, dyrektor policji F. Guth w obszernym piśmie 
z 12 września 1838 r. wyraził swoją opinię na temat zmian personalnych w kra
kowskiej Dyrekcji Policji, która pokazywała jego priorytety związane z kierun
kiem tych zmian. Dyrektor policji zauważył, że

łatwe rzeczy objęcie, zdrowy rozsądek, nienaganne obyczaje i ów stopień poli
cyjnej odwagi, która się nie lęka stawić czoła wdzierającemu się tak moralnemu, 
jako i politycznemu skażeniu obyczajów, stanowią główne przymioty urzędnika 
policyjnego w ogólności, a są niezbędnymi dla urzędników policyjnych wolnych 
miast, gdy takowi według naturalnego składu rzeczy w pełnieniu swego urzędo
wania na większe daleko przeszkody bywają narażeni, niźli urzędnicy policyjni 
w państwach monarchicznych, a wszelkie formalne usposobienie ich braku zastą
pić nie zdoła.

Oceniając dotychczasowych urzędników policyjnych, dyrektor podkreślił, że 
posiadają oni odpowiednie zdolności, ale najsłabszą stroną większości z nich jest

zbytnia przewłoka, brak potrzebnej energii, w wypadkach śmiałego i stanowczego 
działania wymagających, obawa narażenia się tej czy innej partii, chęć dogodzenia 
wszystkim - co zwykle za sobą pociąga używanie półśrodków, słabość i nieudol
ność, które tym bardziej były rażące, gdy nadzwyczajne zdarzenia z okoliczności 
czasów wypływające, tym więcej uwagę policji zwrócić na siebie były powinny, że 
zaś władza ta, pozbawiona będąc moralnego wpływu, w opinii publicznej widocz
nie coraz bardziej upadać musiała, jest rzeczą jasną, najdzielniejszy środek do za
pobieżenia tej niedogodności i przywrócenia należytej powagi władzy policyjnej 
jest zanominowanie stosunkowo dostatecznej liczby urzędników zagranicznych 
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posiadających rzeczywiste i w wyższym stopniu przymioty i zdolności wyżej wy
mienione, chociażby się nawet z ukończonych nauk prawnych nie wywiedli.

Dyrektor zauważył również, że zaletą zagranicznych kandydatów będzie to, że 
nie mając żadnych związków z miejscową ludnością, będą mieć osobisty interes 
w tym, aby działać bezstronnie i gorliwie.

Guth wyraził też opinię, że powołanie jednego lub dwóch cudzoziemców 
w szeregi urzędników policyjnych nie przyniesie pozytywnych zmian, gdyż oso
by te zostaną zdominowane przez rodzimych urzędników, „odrębnie myślących 
i działających, powszechny opór zatarłby ślady ich skutecznej działalności, przez 
co jedynie tylko na zachętę męczenników zasłużyć by sobie mogli". Dlatego też 
1/3 wyższych urzędów policyjnych winna być obsadzona przez cudzoziemców. 
Zastosowanie takiej proporcji - jego zdaniem - byłoby wyraźnym sygnałem, że 
cudzoziemscy urzędnicy policyjni mają poparcie rządu, a to pozwoliłoby na po
prawę jakości służby wszystkich urzędników i zharmonizowanie ich działalności 
z polityką rządu.

Dyrektor policji co prawda stwierdził, że „boleśnie dotyka go” konieczność 
ponownego zgłoszenia się do konkursu czynnych już urzędników, jako warunku 
ich dalszego zatrudnienia w Dyrekcji, niemniej jednak uznał, że nie ma innego 
środka dla uzyskania zdecydowanej poprawy działalności służb policyjnych. Przy 
tej okazji wyraził też pogląd, że wszyscy zdolni, miejscowi urzędnicy na pewno 
znajdą odpowiednie posady.

Guth zaakcentował też, że priorytetowym celem władz Wolnego Miasta Kra
kowa, powinno być odzyskanie zaufania dworów opiekuńczych i dobrej opinii 
straconej „przez opłakane wypadki i okoliczności” Stwierdził również, że prezes 
Senatu, jako najwyższy zwierzchnik policji, z pewnością doskonale o tym wie. 
Tego typu dygresja świadczyć może o tym, że dyrektor policji zdawał sobie sprawę 
ze swojej silnej pozycji, którą zajmował we władzach Wolnego Miasta Krakowa, 
oraz poparcia dla jego działań ze strony mocarstw opiekuńczych.

Dyrektor podkreślił także, że wysokie opiekuńcze dwory zapewniły władzy 
policyjnej „znaczne materialne i moralne środki, przez które skutecznie działać 
może”, niemniej jednak skuteczność działań policji po większej części zależy od 
umiejętności i indywidualności urzędnika.

Z powyższego pisma dyrektora policji wynika, że dostrzegał on potrzebę da
leko idących zmian personalnych w krakowskiej policji jako warunku stabilizacji 
sytuacji politycznej Wolnego Miasta Krakowa.

Guth w ww. piśmie z dnia 12 września 1838 r. umieścił także listę najlepszych 
kandydatów na komisarzy policji. Zaproponował, aby w pierwszej kolejności do 
egzaminu na te stanowiska zostali dopuszczeni Ignacy Ciszewski, Józef Lasocki, 
Jacek Habowski, Józef Tuszyński, Wincenty Kasznica, Piotr Klimaszewski, Na
poleon Kotowski, Ksawery Smidowicz, Józef Konopnicki. Listę tę sporządził, 
uwzględniając zarówno udokumentowane kwalifikacje zawodowe kandydatów, 
pozytywną opinię ze strony zwierzchników, jak również własne spostrzeżenia.
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Zdaniem dyrektora policji względy praktyczne uzasadniały przeprowadze
nie zmian personalnych w służbach policyjnych w dwóch etapach. W pierwszej 
kolejności należało przeprowadzić rekrutację na komisarzy policji w Krakowie, 
a dopiero po jej zakończeniu przystąpić do powołania komisarzy dystryktowych 
w okręgu. Dzięki temu ryzyko powstania niedogodności, jak również zatorów lub 
przerw w działalności służb policyjnych byłoby zminimalizowane.

Dyrektor zwrócił też uwagę, że komisarze dystryktowi, jako „wydzielony or
gan Dyrekcji Policji", wykonywać będą samodzielnie na obszarze swojej właści
wości władcze kompetencje policyjne. Dlatego też uważał, że kandydaci na tych 
komisarzy powinni najpierw nabyć odpowiedniego doświadczenia, praktykując 
w Krakowie i zapoznając się z różnymi czynnościami, które później będą musieli 
wykonywać samodzielnie w przydzielonych im dystryktach.

Guth prosił też prezesa Senatu o jak najszybsze wyznaczenie terminu egza
minu oraz poinformowanie go o tym, aby mógł zawiadomić kandydatów. Po
nownie zadeklarował gotowość przygotowania pytań egzaminacyjnych i zobo
wiązał się przedstawić je prezesowi Senatu jeszcze przed pierwszym terminem 
egzaminu688.

“s Ibidem, k. 753-760.
№> Ibidem, k. 753, 761.
™ Ibidem, k. 737-740.
691 Ibidem, k. 745.

Dnia 15 września 1838 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nominacyjnego, na 
którym prezes Senatu przedstawił raport dyrektora policji zawierający listę kandy
datów na komisarzy policji. Komitet zadecydował jednak, że osobiście oceni kwa
lifikacje kandydatów, dlatego też zobowiązał prezes Senatu, aby wezwał dyrektora 
policji do przedłożenia podań i załączników poszczególnych kandydatów689. Ra
portem z 2 października 1838 r. dyrektor policji przedłożył żądane dokumenty.

Kilka dni później, tj. 5 października 1838 r., dyrektor policji ponowił swoją 
prośbę o przyśpieszenie nominacji w Dyrekcji Policji, gdyż „przy obecnym skła
dzie indywiduów i stanie rzeczy nie da się na chwilę pomyśleć, aby dłużej po
rządek i bezpieczeństwo należne utrzymane być mogło”690. Dnia 6 października 
1838 r. Komitet Nominacyjny, w składzie prezes Senatu, senatorowie J. Schindler 
i L. Sobolewski oraz sekretarz Prezydium691, powołał na kolejnych członków ko
misji egzaminacyjnej sędziego Trybunału I Instancji, Wiktora Kopffa, oraz proku
ratora przy Sądzie III Instancji, Jacka Księżarskiego.

Komitet dokonał też wstępnej selekcji kandydatów pod względem spełniania 
przez nich warunków określonych przez dwory opiekuńcze w zasadach reorga
nizacji policji, które wskazane zostały w warunkach konkursowych. Komitet za
uważył, że niektórzy z kandydatów nie spełniają tych warunków, a podczas pierw
szej rekrutacji zabroniono odstępować od warunku a) i c). W przypadku, braku 
odpowiedniej liczby kandydatów wątpliwości związane z przebiegiem rekrutacji 
miała rozstrzygnąć Konferencja Rezydentów. Komitet zasygnalizował również, 
że dyrektor policji, sporządzając listę kandydatów pominął Józefa Tyralskiego, 
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dotychczasowego adiunkta Wydziału Sądowego, który posiadał wszystkie kwa
lifikacje, nie było także wobec niego żadnych zastrzeżeń, a pominięcie go w kon
kursie mogłoby spowodować utratę przez niego pracy692.

692 Ibidem.
693 Ibidem, k. 741.
694 Byli to następujący kandydaci: Ignacy Ciszewski, Józef Lasocki, Jacek Habowski, Józef Tuszyń

ski, Wincenty Kasznica, Piotr Klimaszewski, Napoleon Kotowski, Ksawery Smidowicz, Józef 
Konopnicki, Stanisław Bogdziński, Franciszek Jakubowski, Tadeusz Boguński, Wincenty Ka
niewski, Jacek Lorentski, Aleksander Piechowicz, Stanisław Popielecki, Józef Sokalski, Bernard 
Liszewski. Dyrektor Policji nie przedstawił kandydatury Józefa Tyralskiego z powodu jego „nie- 
czynności” ibidem, k. 737-741.

695 Ibidem, k. 737-740.
696 Ibidem.
697 Komisja egzaminacyjna poinformowała prezesa Senatu o przebiegu egzaminu pismem z dnia

29 X 1838 r., ibidem, k. 577-578.

Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Nominacyjnego, które odbyło się 8 paź
dziernika 1838 r.693, zadecydowano o zawiązaniu „komitetu egzaminacyjnego do 
zweryfikowania kwalifikacji kandydatów na posady komisarzy policji oraz komi
sarzy dystryktowych”, a także o zobowiązaniu dyrektora policji do poinformowa
nia kandydatów o ustalonym w późniejszym czasie terminie egzaminu694.

Jeszcze tego samego dnia, prezes Senatu, J. Haller, poinformował zaintere
sowanych o zawiązaniu ww. komitetu oraz zaprosił do udziału w nim senatora 
L. Sobolewskiego (proponując mu funkcję przewodniczącego), dyrektora policji, 
sędziego Trybunału I Instancji, W. Kopffa, oraz prokuratora przy Sądzie III In
stancji, Jacka Księżarskiego. Zgodnie z zaleceniem prezesa komitet w uzgodnio
nym terminie miał zebrać się na posiedzenie celem oceny kwalifikacji osiemna
stu zgłoszonych kandydatów, tj. „zdolności w przedmiotach z ich powołaniem 
związek mieć mających”695. Prezes Senatu dodatkowo przypominał senatorowi 
L. Sobolewskiemu, prezydującemu w tym komitecie, że kandydaci ubiegający się 
o ww. posady zobowiązani są złożyć egzamin z „I i II części kodeksu karnego 
cesarstwa austriackiego w kraju tym obowiązującego tudzież z ustaw przepisów 
administracyjno-skarbowych tudzież policyjnych, a to tak ustny, jak i na piśmie 
przez wypracowanie przedmiotu z thema przez komitet egzaminacyjny podać się 
mającego”696. Z kolei dyrektora policji zobowiązał do poinformowania kandyda
tów o konieczności stawienia się na egzamin w ustalonym terminie.

Egzaminy kwalifikacyjne odbyły się w dniach 27 i 28 października 1838 r. Zda
niem komitetu podczas egzaminu ustnego zdecydowana większość kandydatów 
wykazała się „dokładnością odpowiedzi tak materialnych policyjnych, jak też i są
dowych" (I. Ciszewski, W. Kasznica, J. Habowski, P. Klimaszewski, N. Kotowski, 
K. Smidowicz, J. Lasocki). Z kolei pozostali kandydaci (J. Tuszyński, J. Konopnic
ki) posiadali „dostateczne o skutkach ogólnych zadań policyjnych wiadomości” 
Jeśli chodzi o część pisemną egzaminu, to komitet zrezygnował z oceny przygo
towanych prac i w oryginale przekazał je przewodniczącemu Komitetu Nomina
cyjnego (prezesowi Senatu) do samodzielnej oceny697.
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Dnia następnego, tj. 29 października 1838 r., dyrektor policji w piśmie do preze
sa Senatu przedstawił listę kandydatów na pozostałe stanowiska w Dyrekcji Policji 
(poza komisarzami) wraz ze swoją opinią na ich temat. Przedstawił również propo
zycje dotyczące wykorzystania zaoszczędzonych w budżecie środków finansowych 
przeznaczonych na działalność Dyrekcji Policji. Przy tej okazji za pośrednictwem 
prezesa zwrócił się z prośbą do Senatu Rządzącego, jako organu właściwego do 
spraw budżetowych, o rozważenie pewnych zmian związanych z dysponowaniem 
środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie Dyrekcji Policji. Oszczędności wią
zały się z faktem nieobsadzenia jednej posady komisarza I rangi w kwocie 2400 złp, 
a także z nadwyżek na mieszkanie czterech komisarzy w kwocie 1600 złp.

Na sekretarza proponował Wincentego Kaniewskiego, który od kilku lat już 
ten urząd piastował z pensją w wysokości 2000 złp, zaś Andrzeja Tyralskiego - 
na stanowisko pisarza Kantoru Służących, proponując jednocześnie podwyższe
nie jego wynagrodzenia z kwoty 1500 do 1800 złp (z zaoszczędzonych środków) 
z uwagi na zwiększenie obowiązków tego urzędnika.

Zaproponował również powołanie Jana Odrzywolskiego jako dodatkowego 
kancelisty do Kantoru Służących, który nie był przewidziany w budżecie, ale był 
niezbędny do pomocy, z pensją 1200 złp (z oszczędności). Na stanowisko archiwi
sty, zwanego również archiwariuszem, zaproponował Jana Soswińskiego z pensją 
podwyższoną z 1500 do 1600 złp z uwagi na zwiększony zakres obowiązków. Rów
nież kwota tej podwyżki miała być pokryta środkami z oszczędności. Na ekspe
dienta zaproponował Leona Boczarskiego z dotychczasową pensją w wysokości 
1500 złp, na protokolistę Biura Paszportowego - Franciszka Ksawerego Gąsiorow- 
skiego z pensją podwyższoną z 1500 do 1600 złp. Nie wskazano powodów pod
wyżki, ale domyślać się można, że podobnie jak przy wcześniejszych urzędnikach, 
było to spowodowane zwiększeniem zakresu obowiązków. Na protokolistę Biura 
Meldunkowego dyrektor policji zaproponował Hipolita Duciłłowicza z dotych
czasową pensją w wysokości 1500 złp, na dziennikarza zaś - A. Oraczewskiego 
z pensją 1500 złp, a na kancelistów: Feliksa Łąckiego, Ferdynanda Zabłockiego, 
Ludwika Zagajewskiego, Jacka Rajtara, Karola Fiutowskiego, Marcelego Grafczyń- 
skiego z pensją po 1200 złp każdy.

Na inspektorów policji z pensją po 1800 złp dyrektor policji zaproponował: Jana 
Stachurskiego, Adolfa Ambrosa, Józefa Boruckiego, Jana Brynkowskiego; na podin
spektora policji - Ignacego Fellera, Andrzeja Gawrońskiego, Ignacego Sieradzkiego, 
Marcusa Balicera z pensją po 1000 złp każdy. Z kolei na komisarza targowego zapro
ponował Franciszka Jędrzejowskiego, dotychczasowego kontrolera szlachtuza, który 
zobowiązał się podjąć urzędowanie pod warunkiem, że jego brat Napoleon Jędrze
jowski („młodzieniec pilny i zdolny, ostatnio pełniący obowiązki pisarza Kantoru 
Służących, który z powodu służenia w wojsku w czasie rewolucji polskiej w policji 
umieszczonym być nie może”) na jego miejsce przeniesionym zostanie. Na adiunkta 
komisarza targowego zaproponował Franciszka Parvi i Tomasza Burzyńskiego698.

Ms Ibidem, k. 565-566
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Dyrektor policji wyjaśnił również, że w kwestii obsady stanowiska konduktora 
budownictwa zrobił osobne przedstawienie Senatowi. Odnośnie posad dozorcy 
aresztów, urzędników zdrowia, szprycmajstrów, trębaczy i stróża policyjnego za
uważył, że konkurs nie dotyczył tych posad, w związku z tym jego zdaniem do
tychczasowi urzędnicy powinni nadal pełnić swoje funkcje.

Dyrektor zauważył również, że nie zgłoszono nikogo na stanowisko komisarza 
I rangi, gdyż wszystkich dziewięciu kandydatów uważa tylko za aspirujących na 
stanowisko komisarza II rangi. Dopiero po nominacji wszystkich osiemnastu ko
misarzy dyrektor będzie mógł się przekonać, którzy są najzdolniejsi i dopiero ich 
przedstawić prezesowi do awansu na komisarzy I rangi.

Dyrektor pozostawił do uznania Senatu, czy komisarz Ignacy Ciszewski ma 
nadal pobierać pensję w wysokości 3000 złp, czy też mniejszą. Również do uzna
nia Senatu zostawił decyzję, czy Marcus Balicer, „który nosi się w ubiorze żydow
skim i takowego nie zmieni" może być nadal podinspektorem w cyrkule staroza- 
konnych. Dyrektor wyraził opinię, że uważa go za najzdolniejszego i nalepiej do 
pełnienia tej służby zdatnego.

Dyrektor widział też potrzebę zatrudnienia dietariuszy, dlatego też propono
wał, aby kwota 5400 złp z kar policyjnych, Kantoru Służących i z kart pobytu 
mogła być na nich przeznaczona. Dyrektor zadeklarował również przedstawienie 
odpowiednich kandydatów na te stanowiska699.

699 Ibidem, k. 567-570.
7110 Ibidem, k. 573-578.

Dyrektor policji tego samego dnia, tj. 29 października 1838 r., skierował do 
prezesa dodatkowy raport, w którym wyjaśnił, że powziął wiadomość, że ostatnio 
przedstawieni A. Oraczewski, J. Odrzywolski, F. Zabłocki i K. Fiutowski „brali 
udział w rewolucji polskiej, a przeto wedle objawionej woli przez Trzy Opiekuń
cze Dwory dla powyższej okoliczności urzędnikami policyjnymi być nie mogą”, 
w związku z tym w ich miejsce zaproponował Filipa Sroczyńskiego na dziennika
rza, zaś Jana Kantego Zwierzyńskiego, Jana Kantego Bentscha, dotychczasowego 
feldfebla w pułku barona Furstenwerdera, i Michała Jankowskiego na kancelistów. 
Dyrektor policji wyjaśnił zarazem, że osoby odwołane ze względu na swoją pil
ność zasługują na względy rządu700.

Z uwagi na zwiększony zakres obowiązków służbowych, jak również większą 
ilość pracy dyrektor policji, F. Guth, zaproponował dodatki do pensji niektórych 
urzędników policyjnych: dla pisarza Kantoru Służących - 300 złp, dla archiwariu- 
sza - 100 złp, dla protokolisty Biura Paszportowego - 100 złp.

Jednocześnie dyrektor policji, kierując się potrzebami służby, wnioskował 
o powiększenie składu Dyrekcji Policji poprzez dodanie jednego kancelisty do 
Kantoru Służących z pensją w wysokości 1200 złp, ponadto trzech posługaczy 
z płacą po 400 złp oraz drugiego adiunkta do pomocy komisarzowi targowemu 
z płacą w wysokości 1200 złp. A zatem dyrektor policji wnosił o wyasygnowanie 
dodatkowych środków z budżetu w łącznej wysokości 3600 złp. Dyrektor policji 
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wyraził również opinię, że jeśli chodzi o nominację „służących w Dyrekcji Policji, 
tj. posługaczy w Kantorze Służących w liczbie 6, stróżów nocnych, atrybucję no
minowania pozostawiono Dyrekcji Policji"

Dyrektor wskazał także źródła oszczędności. Otóż z uwagi na reorganizację 
służb policyjnych uznał, że kandydaci powinni być zamianowani jedynie zastęp
czo komisarzami II rangi i dopiero po „rozpatrzeniu się w zdolnościach nowo 
mianowanych” mogli otrzymać awans na komisarzy I rangi. Z tych powodów dy
rektor uznał, że I. Ciszewski, który dotychczas pobierał pensję w wysokości 3000 
złp, również powinien być zamianowany komisarzem II rangi z pensją w wysoko
ści jedynie 2000 złp.

Dyrektor uważał również, że dopiero po jakimś czasie będzie można wybrać 
komisarzy, którzy będą delegowani do cyrkułów, i dopiero wtedy będzie moż
na od nich wymagać zamieszkiwania na terenie przydzielonego im cyrkułu. Tak 
więc do tego czasu nie będzie konieczne przyznawanie im ryczałtu na mieszkanie 
w wysokości 400 złp na osobę.

Dyrektor sugerował także, aby zastępczo nominowani urzędnicy nie musieli 
uiszczać opłaty stempla, jak również wpłacać 1/12 pensji na fundusz emerytalny. 
Taki obowiązek miał powstać dopiero po nominacji na „aktualnych" urzędników. 
Konieczne było jednak, aby prezes Senatu wydał odpowiednie dyspozycje Kasie 
Głównej, aby wypłacała im wynagrodzenia701.

71.1 Ibidem, k. 556-558.
71.2 Ibidem, k. 553-554.

Dnia 30 października 1838 r. na posiedzeniu Komitetu Nominacyjne
go, w składzie prezes Senatu, J. Schindler i L. Sobolewski, po zapoznaniu się 
z kwalifikacjami kandydatów przedstawionych przez dyrektora policji, Komi
tet uchwalił mianowanie zastępcami komisarzy policji II rangi z pensją etatem 
przewidzianą: Ignacego Ciszewskiego, Jacka Habowskiego, Józefa Lasockiego, 
Napoleona Kotowskiego, Józefa Konopnickiego, Ksawerego Smidowicza, Win
centego Kasznicę, Piotra Klimaszewskiego, Józefa Tuszyńskiego. Tym samym 
Komitet zadecydował również o tymczasowej nominacji ww. urzędników na 
okres dwóch lat, zgodnie z warunkami konkursowymi. Polecił również wezwać 
ww. urzędników na posiedzenie Senatu celem złożenia przysięgi702. Komitet 
zadecydował również o tym, że nowo mianowani urzędnicy nie będą składać 
stempla od nominacji ani zastrzeżonej ustawą emerytalną 1/12 części pensji 
na fundusz emerytalny. Te obowiązki miały powstać dopiero po nominacji na 
„aktualnego” komisarza. Komitet polecił prezesowi zawiadomić o swoich po
stanowieniach Kasę Główną.

Na tym samym posiedzeniu Komitet Nominacyjny zamianował także pozo
stałych urzędników Dyrekcji Policji, tj. Wincentego Kaniewskiego na stanowisko 
zastępcy sekretarza w Dyrekcji Policji, Andrzeja Tyralskiego zastępcą pisarza 
Kantoru Służących, Jana Soswińskiego zastępcą archiwariusza, Leona Boczar- 
skiego zastępcą ekspedienta, Franciszka Ksawerego Gąsiorowskiego zastępcą 
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protokolisty Biura Paszportowego, Hipolita Duciłłowicza zastępcą protokolisty 
Biura Meldunkowego.

Tego samego dnia, tj. 30 października 1838 r., prezes Senatu skierował pismo 
do nowo mianowanych urzędników, informując ich o nominacji, jak również 
o pobieraniu pensji od dnia objęcia obowiązków służbowych. Prezes przypomiał 
również warunki konkursu, tj. że nominacja jest na dwa lata, a jeśli okażą się zdol
nymi, gorliwymi, przykładnie postępującymi, to zostaną zamianowani „aktual
nymi" urzędnikami, stosownie do pełnionej funkcji. Jednocześnie prezes wezwał 
ich na posiedzenie Senatu celem złożenia przysięgi. Po jej złożeniu zobowiązani 
byli okazać dyrektorowi policji świadectwo wykonania przysięgi i dopiero wtedy 
mieli zostać wprowadzeni w obowiązki służbowe703. Prezes Senatu zawiadomił 
również dyrektora policji o powyższych nominacjach i przesłał akty nominacyjne 
dla doręczenia ich nowym urzędnikom z poleceniem stawienia się na posiedzenie 
Senatu celem złożenia przysięgi.

™ Ibidem, k. 553, 561-562.
704 Prezes Senatu poinformował również dyrektora policji, że Komitet Nominacyjny nie byt władny 

rozpoznać jego wniosków dotyczących dodatków do pensji, powiększenia liczby posad „nad 
etat", a także wypłacenia diet bezpłatnym pracownikom. W związku z tym, że kwestie te doty
czyły spraw budżetowych, przekazane zostały - wraz z informacją o nowych nominacjach - do 
Senatu Rządzącego, ibidem, k. 554-555.

7(|r’ Zaproponowano następujący podział okręgu na dystrykty: I dystrykt z siedzibą w Mogile 
miał składać się z gminy Mogiła i Kościelniki; II dystrykt z siedzibą w Balicach miał obej
mować gminy Balice i Modlnica; III dystrykt z siedzibą w Krzeszowicach miał obejmować 
Krzeszowice i Psary; IV dystrykt z siedzibą w Trzebini miał obejmować Młoszową i Koście
lec; V dystrykt z siedzibą w Jaworznie miał obejmować wsie Cieszkowice, Luszowice, Góry 
Luszowskie; VI dystrykt z siedzibą w Chrzanowie miał obejmować Chrzanów i Bobrek; VII 
dystrykt z siedzibą w Alwerni miał składać się z Lipowca i Poręby; VIII dystrykt z siedzibą 
w Czernichowie miał obejmować Czernichów i Rybną; IX dystrykt z siedzibą w Liszkach 
miał obejmować Liszki i Zwierzyniec, ANKr, WMK - III - 47, k. 549; WMK - IV - 36, k. 4, 
nr obr. 4.

Zarazem Komitet Nominacyjny podjął decyzję o wstrzymaniu obsady pozo
stałych posad, o które wnioskował dyrektor policji, do chwili przedstawienia kan
dydatów na komisarzy dystryktowych i ich adiunktów. Prezes Senatu, informując 
dyrektora o tej decyzji, wyraził pragnienie Komitetu, aby stanowiska te objęły 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wybrane również spośród osób do
tychczas pełniących funkcje, które „z uwagi na długoletnią służbę i nienaganne 
postępowanie na względy zasługują”704.

Dnia 20 listopada 1838 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nominacyjnego 
w składzie: prezes Senatu, J. Haller, ponadto J. Schindler, L. Sobolewski oraz dy
rektor policji i sekretarz prezydialny, na którym podjęto decyzję o podziale okrę
gu na dystryktry, jako warunku wstępnym do zaprowadzenia nowej organizacji 
policji w okręgu. Uwzględniono przy tym wszystkie zalecenia rezydentów do
tyczące podziału okręgu na dystrykty, jak również organizacji władz dystrykto
wych705. Powyższą propozycję prezes przedstawił Senatowi pismem z dnia 22 lis
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topada 1838 r. z prośbą o podjęcie decyzji i ogłoszenie jej stosownym władzom 
oraz w wersji drukowanej706.

706 ANKr, WMK - III - 47, k. 545-546.
707 Ibidem, k. 541.
7()" Cyrkuł I powierzony został K. Smidowiczowi, cyrkuł II - W. Kasznicy, cyrkuł III - I. Ciszew

skiemu, cyrkuł IV - P. Klimaszewskiemu, cyrkuł V - J. Konopnickiemu, ibidem, k. 537.
709 Prezes Senatu J. Haller w dniu 6 XII 1838 r. zadekretował na tym piśmie: „złożyć do wiadomości 

i do akt tymczasowo, dopóki nowe urządzenie przepisane, w czyjej jest atrybucji przeznaczenie 
komisarzy, do cyrkułów ogłoszonym nie zostanie" ibidem, k. 537.

710 Dyrektor policji wyjaśnił prezesowi, że F. Skarbiński z „przyczyny nastąpionego defektu w ka
sie" oddalony został ze służby, ale od pewnego czasu zatrudniony jest w Dyrekcji Policji, gdzie 
pracuje „z zaletą i usilną pilnością”. Powołując się na reskrypt Senatu z dnia 4 X 1838 r., dyrektor 
policji wskazał, iż Senat nie jest przeciwny dalszemu zatrudnieniu F. Skarbińskiego w Dyrekcji 
Policji, „byleby tenże do służby kasowej nie był powołanym" gdyż uznaje go za niewinnego co 
do postawionego mu zarzutu przeniewierzenia i „że defekt w kasie pod jego kierunkiem wyni
kły, raczej za skutek nie dość starannej przezorności uważać należy". Zauważył również, że od 
czasu usunięcia go z urzędu dość już wycierpiał karę, w związku z tym względy sprawiedliwości 
i słuszności przemawiają za tym, aby zaproponować go na dziennikarza, ibidem, k. 429.

Dnia 3 grudnia 1838 r. prezes J. Haller w piśmie do dyrektora poinformował, że 
nie ma już przeszkód do powołania komisarzy dystryktowych, więc wezwał go do 
przedstawienia kandydatów na samych komisarzy, ich adiunktów oraz woźnych. 
Polecono mu także przedstawić komplet podań złożonych przez kandydatów 
wraz z dowodami ich kwalifikacji707.

Dzień później, tj. 4 grudnia, dyrektor policji F. Guth poinformował preze
sa o dokonanej dyslokacji zastępców komisarzy policji w mieście Krakowie na 
stanowiska komisarzy cyrkułowych708. Wyjaśnił zarazem, że nominacje te są 
tymczasowe, gdyż przy nominacji komisarzy do okręgu może zajdzie potrzeba 
zmian z uwagi na to, że być może nie wszyscy komisarze „do służby zewnętrznej 
uzdolnionymi się okażą”. Dopiero przy obsadzie wszystkich komisarzy w mieście 
i w okręgu dokona się ostatecznych nominacji709.

Pismem z dnia 11 grudnia 1838 r. dyrektor przekazał prezesowi listę kandyda
tów na stanowiska komisarzy dystryktowych wraz ich podaniami i załącznikami 
do podań. Przedstawił również swoje uaktualnione propozycje dotyczące objęcia 
innych posad w Dyrekcji Policji z powodu nowych okoliczności, które wyszły na 
jaw, a które rzuciły lepsze światło na niektórych kandydatów.

Na stanowisko dziennikarza zaproponował Feliksa Skarbińskiego, który był 
jednym z najbardziej doświadczonych pracowników Dyrekcji Policji, a „przeto 
przy dokładniejszej znajomości manipulacji w zdarzających się wypadkach lepiej 
niż każdy inny objaśnień udzielić może”710. Zdaniem dyrektora należało wziąć 
również pod uwagę, że kandydat ten ma liczną rodzinę na utrzymaniu i nie posia
da zasobów majątkowych.

Na stanowisko komisarza targowego zaproponował Józefa Boruckiego, 
wcześniej proponowanego na inspektora policji. Na jego miejsce zapropował 
Jana Kantego Zwierzyńskiego. W związku z bezzasadnymi zarzutami wobec 
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Ferdynanda Zabłockiego dotyczącymi jego udziału w „rewolucji polskiej” po
nownie zaproponował go na stanowisko kancelisty. Na adiunkta komisarza dys
tryktowego zaproponował dotychczasowego dietariusza, Feliksa Łąckiego oraz 
Ludwika Zagajewskiego.

Na kancelistów przedstawił Ferdynanda Zabłockiego, Jana Kantego Bentscha, 
Marcelego Grafczyńskiego, Michała Jankowskiego, Antoniego Moczydłowskiego 
(wójta gminy Zwierzyniec) i Jacka Rajtara. Na urzędnika zdrowia zaproponował 
chirurga, Henryka Otto, w miejsce Antoniego Kieresa, który „nie rozwinął w so
bie cnót politycznych ani też w ten sposób nie postępował, aby całkowicie zaufa
nie Dyrekcji Policji pozyskać”.

Na komisarzy dystryktowych przedstawił następujących kandydatów: Teo
dora Łuszczyńskiego, Adolfa Śliwińskiego, Józefa Nowaka, Alojzego Oderskiego, 
Tadeusza Boguńskiego, Feliksa Madejskiego, Józefa Maleńskiego, Fortunata Cho- 
rubskiego, Antoniego Weinbergera. Na adiunktów komisarzy dystryktowych: Fe
liksa Łąckiego, Ludwika Wiatrowskiego, Wojciecha Dobrzańskiego, Walentego 
Chwastowskiego, Tadeusza Gawrońskiego, Jacka Szalewskiego, Józefa Łąckiego, 
Ludwika Zagajewskiego, Antoniego Żołdaniego.

Dyrektor policji zwrócił też uwagę, że dozorcy aresztów w dystryktach (zwa
ni pachołkami) z pensją roczną w wysokości 200 złp zgodnie z instrukcją mają 
również zajmować się mundowaniem pism w komisariatach. Zauważył również, 
że ta czynność jest tak ważną, że „gdyby dozorca aresztów od niej był usuniony, 
komisarz dystryktu i jego adiunkt swej właściwej służby komisaryjnej i inspek
cyjnej w żaden sposób dostatecznie wypełniać by nie mogli”. Dlatego też wnio
skował o powołanie nowych pachołków, gdyż dotychczasowi z milicji wybrani, 
„po większej części albo bardzo źle, albo wcale nic pisać nie umieją”, w związku 
z tym do powyższych czynności użytymi być nie mogą.

Jednocześnie dyrektor stwierdził, że za 200 złp pensji rocznie trudno bę
dzie znaleźć kandydatów zdolnych i chętnych do pełnienia obowiązków kan
celisty, dlatego też wnioskował o podwyższenie pensji dozorców. Zasugerował, 
że dotychczasowi pachołkowie wójtowscy pobierali po 20 złp miesięcznie, 
a dystrykt obejmuje dwie dawne gminy, więc pensja dozorcy aresztów dys
tryktowych powinna zostać zwiększona do 40 złp, czyli rocznie powinna ona 
wynosić 480 złp. Zdaniem dyrektora tej wysokości pensja dawała już szansę 
na znalezienie ludzi odpowiednich do objęcia stanowiska dozorcy aresztów. 
Z uwagi na zakres obowiązków dozorców, obejmujących również czynności 
kancelaryjne, dyrektor policji sugerował, aby zmienić ich nazwę na stanowi
sko woźnego.

Dyrektor policji wyraził również swoje zdanie, że z racji powiększonego za
kresu działania Dyrekcji Policji, w tym zwiększonej władzy dyscyplinarnej nad 
niższymi urzędnikami, a także faktycznego rozszerzenia tej władzy nad niższą 
klasą urzędników, zwykle więcej popełniających wykroczeń, to właśnie Dyrek
cja Policji powinna być władzą upoważnioną na przedstawienie komisarza dys
tryktowego mianować i odwoływać tych woźnych.
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Dyrektor policji prosi! również, aby w przypadku, gdyby któryś z kandydatów 
nie zdał egzaminu, prezes zechciał dopuścić do egzaminu na komisarza Ambro
żego Rechtenberga, „znakomicie uzdolnionego, poprzednio na inspektora policji 
przedstawionego"711.

711 Ibidem, k. 427-434.
712 Ibidem, k. 435-438.
711 Ibidem, k. 439.
714 Ibidem, k. 413-417.

W dniu 12 grudnia 1838 r. dyrektor w piśmie do prezesa wskazał, że z uwagi 
na to, że odrzucona została propozycja powołania szóstego kancelisty, z listy kan
dydatów na kancelistów wycofuje A. Moczydłowskiego, w związku z tym na kan
celistów zaproponował jedynie: Jana Kaniego Benstcha, Ferdynanda Zabłockiego, 
Marcelego Grafczyńskiego, Michała Jankowskiego, Jacka Rajtara. W uzasadnie
niu tego przedstawienia dyrektor wskazał, że przy większej liczbie kandydatów 
powinien wybrać jedynie najzdolniejszych, „abym w czasie pełnienia służby przez 
mniej zdatne indywidua nie był wystawiony na niedogodność, jaką już obecnie, 
z powodu nieprzyjęcia przez Senat moich wniosków, koniecznie mi się nastrę
cza”. A zatem dyrektor policji był zdania, że brak szóstego kancelisty utrudnia mu 
należyte wykonywanie czynności biurowych, w związku z tym skoro nie mógł 
powiększyć personelu biurowego, rnusiał mieć pracowników najzdolniejszych712.

W dniu 14 grudnia 1838 r. dyrektor zwrócił się do prezesa z prośbą o mody
fikację listy kandydatów na inspektorów i podinspektorów poprzez wykreślenie 
z listy Andrzeja Gawrońskiego (dotychczasowego rewizora, którego proponował 
na podinspektora). Wyjaśnił, że „obecnie zaszły takie powody, iż p. Gawrońskiego 
przy Dyrekcji Policji umieścić nie może” Jednocześnie prosił o możliwość prze
milczenia powodów, dla których wnosił o usunięcie go z listy. Zadeklarował też, 
że wkrótce wskażę nowego kandydata na jego miejsce713.

W dniu 26 stycznia 1839 r. dyrektor policji zwrócił się do prezesa Sena
tu z prośbą o zmodyfikowanie listy kandydatów na komisarzy dystryktowych. 
W miejsce A. Oderskiego zaproponował Jana Rogalskiego (dotychczasowego 
podsędka okręgu chrzanowskiego), a w miejsce A. Weinbergera - Józefa Sokal- 
skiego (kancelistę krakowskiego Sądu Apelacyjnego). Jednocześnie dyrektor po
licji prosił o przyśpieszenie nominacji komisarzy dystryktowych oraz personelu 
komisariatów714.

Na dzień 2 marca 1839 r. prezes Senatu zwołał posiedzenie komitetu egzami
nacyjnego dla kandydatów ubiegających się o posady komisarzy policji i komisa
rzy dystryktowych. W związku z tym prezes Senatu wezwał dyrektora policji, aby 
zawiadomił zgłoszonych i zaaprobowanych kandydatów, tj. Jana Rogalskiego, Jó
zefa Sokalskiego, Tadeusza Boguńskiego, Feliksa Madejskiego, Józefa Stareńskie- 
go, Fortunata Chorubskiego, Teodora Łuszczyńskiego i Adolfa Śliwińskiego, aby 
stawili się w ww. dniu „w celu wykazania się, iż posiadają wiadomości, jakich urzę
dy komisarzy dystryktowych, o które się ubiegają, koniecznie po nich wymagają”.



202 Rozdział 3. Skład Dyrekcji Policji...

Prezes Senatu zwrócił też uwagę przewodniczącemu komitetu, aby ww. kan
dydaci zostali gruntownie przeegzaminowani

tak pod względem teorii prawa i przepisów, które znać są obowiązani, jako też pod 
względem praktycznego usposobienia w kompletnym wyrabianiu spraw o ciężkie 
przestępstwa policyjne, które instruować i sądzić mają, tudzież w prowadzeniu in
kwizycji sumarycznej w sprawach kryminalnych.

Konieczność dokładnego sprawdzenia wiadomości przyszłych komisarzy dys
tryktowych prezes uzasadnił niską oceną poprzednich prac pisemnych, złożonych 
we wcześniejszym etapie konkursu przez kandydatów na komisarzy policyjnych. 
Zdaniem prezesa „zadane im do wypracowania kwestie nie tylko, że potrzebnego 
przekonania się w stopniu rzeczywistego usposobienia kandydatów nie odpowie
działy, ale także lubo powierzchownie tylko wyrobione za dostateczne uznanymi 
zostały”715.

715 Ibidem, k. 409-410.
716 Pismo przewodniczącego komitetu do prezesa Senatu z dnia 4 III 1839 r. Prac pisemnych kan

dydatów nie ma w tych aktach, ibidem, k. 351-352.

Egzamin na komisarzy dystryktowych rzeczywiście odbył się 2 marca 1839 r. 
Z relacji przewodniczącego komitetu, senatora L. Sobolewskiego, wynika, że na 
egzamin nie stawił się Adolf Śliwiński. Pozostali kandydaci odbyli egzamin ust
ny, odpowiadając na losowo wybrane przez siebie trzy pytania z zakresu spraw 
policyjno-administracyjnych oraz na trzy z zakresu sądowego.

Wszystkie odpowiedzi były dostateczne i z zadowoleniem komitetu poczynione, 
z wyjątkiem tylko pana Stareńskiego Józefa, którego komitet jednomyślnie uznał 
za niezdolnego do sprawowania urzędu komisarza dystryktowego i z tej przyczyny 
na adiunkta przez dyrektora policji przedstawionym być ma.

Z kolei oryginały prac pisemnych przygotowanych przez kandydatów - po
dobnie jak to miało miejsce przy wcześniejszych egzaminach - komitet przekazał 
bezpośrednio prezesowi senatu do samodzielnej oceny716.

Posiedzenie Komitetu Nominacyjnego, w składzie: prezes Senatu J. Haller oraz 
senatorowie J. Schindler i L. Sobolewski, odbyło się kilka dni później, tj. w dniu 
7 marca 1839 r. Podstawą poczynionych ustaleń była odezwa Konferencji Rezy
dentów z dnia 4 marca 1839 r., w której wyraziła aprobatę dla powołania komi
sarzy dystryktowych do okręgu jeszcze przed ogłoszeniem statutu urządzającego 
Dyrekcję Policji, pod warunkiem wydania tymczasowej instrukcji dla tych komi
sarzy oraz dalszego wykonywania dotychczasowych obowiązków przez zastęp
ców wójtów i przez sołtysów do czasu mianowania zwierzchników miejscowych. 
W związku z tym Komitet zadecydował o konieczności wezwania dyrektora poli
cji do jak najszybszego przedstawienia projektu instrukcji prowizorycznej dla ko
misarzy dystryktowych i zwierzchników miejscowych, który powinien być zgodny 
z przesłanym projektem przyszłego statutu Dyrekcji Policji. A zatem powołanie 
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komisarzy dystryktowych uwarunkowane było przedłożeniem instrukcji, która 
tymczasowo regulowałaby ich działalność.

Komitet Nominacyjny w oparciu o wyniki przeprowadzonego egzaminu za
decydował o mianowaniu zastępcami komisarzy policji II rangi (dystryktowymi) 
T. Boguńskiego, F. Chorubskiego, T. Łuszczyńskiego, F. Madejskiego, J. Sokal- 
skiego. J. Rogalski również został mianowany komisarzem policji, jednak swoje 
obowiązki miał wykonywać „dopóki nie zostanie wezwanym na audytora milicji 
M. Krakowa”.

Komitet zadecydował również o wezwaniu dyrektora policji do przedłożenia 
listy komisarzy policyjnych delegowanych do pracy w okręgu, ze wskazaniem 
przydzielonych im dystryktów, jak również listy kandydatów na wakujące posa
dy komisarzy oraz adiunktów przy komisariatach dystryktowych717.

717 Ibidem, k. 335-338.
718 Ibidem, k. 343-349.
719 Ibidem, k. 339.
720 Zdanie sprawy o położeniu Kraju W. M. Krakowa i Jego Okręgu w Zgromadzeniu Reprezentan

tów, Dz. Praw 1844, (brak numeru dziennika), s. 86-92.
721 ANI<r, WMK - III - 47, k. 331. Kadrowym zapleczem dla pachołków dystryktowych byli dawni 

milicjanci, W. Namysłowski, op. cit., s. 106.
722 ANKr, WMK - III - 47, k. 295.

Jeszcze tego samego dnia prezes Senatu polecił sporządzić pismo do dyrektora 
zawierające informacje o decyzjach i wezwaniach podjętych przez Komitet No
minacyjny718. Poinformował również Senat o nominacjach ww. osób na zastęp
ców komisarzy policji II rangi z pensją etatem przewidzianą do ich posady, którą 
mieli pobierać od 1 kwietnia z poleceniem stawienia się na posiedzenie Senatu 
celem wykonania przysięgi. Prezes wnosił również, aby Senat wydał Kasie Głów
nej stosowne polecenia do wypłacenia nowym komisarzom przysługującego im 
wynagrodzenia i dodatków do pensji przewidzianych w budżecie719. Komisarze 
dystryktowi zaczęli działać od dnia 1 maja 1839 r. w dziewięciu dystryktach utwo
rzonych w okręgu Wolnego Miasta Krakowa720.

W piśmie z dnia 9 marca 1839 r. prezes Senatu zwrócił się do dyrektora o przed
stawienie listy kandydatów na pachołków dystryktowych721.

Dnia 16 marca 1839 r. dyrektor policji F. Guth w nawiązaniu do reskryptu pre
zesa Senatu wydanego dzień wcześniej o odmowie zamianowania L. Wilskiego 
i W. Chwastowskiego adiunktami przy komisariatach dystryktowych, przedstawił 
nowych kandydatów na wakujące stanowisko - W. Dobrzańskiego (byłego wójta 
gminy VI) i Stanisława Popieleckiego (zastępcę podpisarza sądu podsędkowskie- 
go okręgu II)722.

Komitet Nominacyjny na kolejnym posiedzeniu w dniu 21 marca 1839 r., 
w składzie: prezes Senatu, senatorowie J. Schindler i L. Sobolewski oraz sekretarz 
prezydujący, rozpatrzył raporty dyrektora policji nr 26 i 27, przy których przed
stawił projekt do instrukcji dla dozorców aresztów dystryktowych w okręgu. 



204 Rozdział 3. Skład Dyrekcji Policji...

Zaprezentował również listę kandydatów na te posady. Jednocześnie dyrektor po
licji zażądał, aby obsadzenie tych posad było wyłącznie jemu pozostawione.

Komitet wprowadził pewne modyfikacje do projektu i zadecydował, że należy 
go przedstawić senatowi do akceptacji. Odnosząc się do kwestii nazwy urzędni
ków sprawujących nadzór nad aresztami dystryktowymi, którzy mieli jednocze
śnie pełnić służbę kancelaryjną, Komitet zadecydował, że nadal winni się nazy
wać pachołkami (tak jak przewidziano to w budżecie).

Komitet uznał również, że kompetencje w zakresie mianowania pachołków 
winny pozostać wedle przepisów organicznych przy tym Komitecie. W związku 
z tym Komitet wezwał dyrektora policji, aby przedstawił listę kandydatów na te 
stanowiska wraz z curriculum vitae, dowodami kwalifikacji oraz świadectwami 
konduity tych kandydatów, którzy w ogóle nie są znani Komitetowi. Jednocześnie 
Komitet wskazał, że z listy kandydatów winien być usunięty Piotr (Pinkus) Girtler 
dotychczasowy podrewizor, „który jako wyznania mojżeszowego nie kwalifikuje 
się do okręgu” Poinformował również dyrektora o piśmie prezesa Sądu III In
stancji zawierającym prośbę Stanisłwa Razińskiego, „życzącego sobie podobnej 
posady [tj. pachołka - P. C.J w Krzeszowicach lub gdzie indziej”.

Prezes Senatu przedstawił także Komitetowi nowych kandydatów na adiunk
tów, którzy zostali zarekomendowani przez dyrektora policji, tj. W. Dobrzań
skiego i S. Popieleckiego. Według zalecenia prezesa Senatu obsada dwóch waku
jących posad adiunktów przy komisarzach dystryktowych powinna być oparta 
na zasadzie pierwszeństwa dla osób, które nie tylko odznaczają się należnym 
usposobieniem, ale także mają długoletni staż pracy w „zawodzie etatowej służby 
publicznej”723.

™ Ibidem, k. 287-288.
724 Ibidem, k. 289-290.
725 Podanie G. Poha do prezesa Senatu o nominację na stanowisko komisarza policji wraz z załącz

nikami znajduje się w ANKr, WMK - III - 47, k. 79-85. Podanie K. Hoffmanna bez załączników 
znajduje się w ANKr, WMK - III - 47, k. 85-90.

Komitet uchwalił wezwać dyrektora policji, ażeby przedstawił kandydatów na 
pachołków, którzy „obok należnych kwalifikacji długoletnią już służbą nabyli pra
wa do pierwszeństwa w tej mierze"724.

W kolejnych miesiącach nadal trwała rekrutacja na stanowiska komisarzy po
licji. W lipcu 1839 r. wpłynęły dwa podania do konkursu, które 15 lipca przekaza
ne zostały do opinii dyrektorowi policji.

Dyrektor już po upływie 2 dni, tj. 17 lipca, udzielił odpowiedzi, że pozytyw
nie ocenia tych kandydatów, pochodzących z Galicji, gdyż ukończyli przepisane 
kursy prawa we Lwowie, mają też doświadczenie zawodowe w administracji pań
stwowej (K. Hoffmann - 11-letnie, a G. Poh - niespełna 10-letnie725), posiadają 
także znajomość języka polskiego. Ze względu na znaczną odległość ich miejsca 
zamieszkania dyrektor zasugerował wyznaczenie egzaminu na 14 sierpnia.

W dniu 14 sierpnia 1839 r. odbył się egzamin, do którego przystąpili Karol 
Hoffmann i Gustaw Poh. Komitet egzaminacyjny pozytywnie ocenił stan wiedzy 
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kandydatów zarówno w zakresie administracyjno-policyjnym, jak i sądowym. 
Sporządzone przez nich prace pisemne, podobnie jak to miało miejsce wcześniej, 
przekazane zostały w oryginałach do oceny prezesowi Senatu. Komitet wyraził 
również opinię, że kandydaci „ze wszech miar są ukwalifikowani do sprawowania 
urzędu komisarza policji”

Komitet Nominacyjny, w składzie: prezes Senatu, A. Bystrzonowski, sena
tor L. Sobolewski, F. Brzozowski, odbył posiedzenie w dniu 19 sierpnia 1839 r. 
i przychylił się do opinii komitetu egzaminacyjnego, głoszącej, że przedstawieni 
kandydaci ze wszech miar są wykwalifikowani do objęcia urzędów, o które się 
ubiegali. W związku z tym zostali zamianowani zastępcami „komisarzy policji 
II rangi z pensją etatem przewidzianą" z zastrzeżeniem awansu po dwóch latach 
na „aktualnych” komisarzy, o ile wykażą się nienagannym przebiegiem służby726.

726 Ibidem, k. 49-52, 57-60.
727 Ibidem, k. 45-47.
728 Ibidem, k. 45.

Dnia 1 października 1839 r. dyrektor policji F. Wolfarth w piśmie do prezesa 
Senatu przedstawił kandydatów na trzy wakujące jeszcze posady komisarzy po
licji. Byli to dotychczasowi inspektorzy A. Weinberger i J. Nowak oraz J. Popie- 
lecki, aplikant przy Dyrekcji Policji. Kandydatów tych zaopiniował pozytywnie, 
wskazując, że „z dobrego prowadzenia się tychże dotychczasowego spodziewać 
się należy, że będą z korzyścią umieli pełnić obowiązki do posad komisarzy 
przywiązane”.

Dyrektor policji przedstawił również swoje propozycje dotyczące dalszej obsa
dy kadrowej, związanej z ewentualnym uwzględnieniem przez Senat powyższych 
kandydatów. Na taki wypadek F. Wolfarth zaproponował, aby dotychczasowego 
komisarza dystryktu Jaworzno, Tadeusza Boguńskiego, przenieść do Krakowa, 
a na jego miejsce wysłać J. Nowaka, gdyż Boguńskiemu „jako politycznie noto
wanemu tak ważną i od centrum odległą posadę w dystrykcie Jaworzno nadal 
powierzać nie wypada”

Z kolei na stanowiska inspektorów, zwolnione w wyniku awansu przez
J. Nowaka i A. Weinbergera, „zaproponował uniżenie na ten wypadek” Adol
fa Ambrosa, już poprzednio proponowanego do nominacji na inspektora, oraz 
J. K. Zwierzyńskiego, aplikanta przy Dyrekcji Policji, również już wcześniej 
przedstawionego na podinspektora. Dyrektor wyjaśnił również, że dotychcza
sowi podinspektorzy nie zasłużyli na awans, dlatego też zaproponował aplikan
ta J. K. Zwierzyńskiego727.

W dniu 10 października 1839 r. prezes Senatu wyznaczył termin posiedze
nia komitetu egzaminacyjnego na 19 października728. Tego dnia komitet egza
minacyjny przeprowadził egzamin dla dwóch kandydatów na posady komisarzy 
policyjnych, tj. Antoniego Weinbergera i Józefa Nowaka. Komitet jednogło
śnie uznał, że obydwaj kandydaci trafnie odpowiadali na zadane im pytania tak 
administracyjno-policyjne, jak i policyjno-sądowe. Prace pisemne, podobnie jak 
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wcześniej, przekazano do oceny prezesowi Senatu729. Dnia 23 października 1839 r. 
komitet egzaminacyjny zamianował ww. osoby na komisarzy policji II rangi730.

729 Ibidem, k. 25-26.
7,0 Ibidem, k. Ti.
7,1 Ibidem, k. 25-26.

ł2 Dnia 3 IV 1839 r. reskryptem Prezydium Senatu zanominowany pachołkiem przy komisarzu 
dystyktowym został Duszyński. W akcie nominacyjnym błędnie wpisano imię Wojciech, pod
czas gdy powinno być Paweł. W związku z tą omyłką dyrektor policji w piśmie z dnia 10 V 
1839 r. zwrócił się do prezesa Senatu o jej sprostowanie. Prezes polecił ekspedyturze sporządzić 
pisemne sprostowanie. Pismem z 10 V 1839 r. dyrektor policji, w miejsce kandydatur Antoniego 
Piątkowskiego i Pawła Wojtowicza, nieprzyjętych przez prezesa Senatu na stanowiska pachoł
ków przy komisariatach dystryktowych, przedstawi! kandydaturę Jana Malibrowskiego (dotych
czasowego ordynansa przy Dyrekcji Policji) oraz Jana Mortkowicza (byłego pachołka przy wój
cie gminy Krzeszowice) „z prośbą o śpieszne zanominowanie”. Pośpiech był uzasadniony, bo od 
1 V 18.39 r. działały już komisariaty dystryktowe. Prezes Senatu w dniu 17 V 1839 r. zamianował 
ww. osoby na pachołków z pensją etatem przewidzianą na okres 2 lat, ibidem, k. 1.37-140.

/3J Na przykład pismem z dnia 12 VII 1839 r. skierowanym do prezesa Senatu dyrektor policji 
wnioskował o zdymisjonowanie Ignacego Popiela, zastępcy pachołka w dystrykcie Liszki, 
z powodu „opuszczenia się w służbie i nieuległości”. W załączeniu przekazał raport komisarza 
dystryktu Liszki potwierdzający powyższe zarzuty, jak również protokół przesłuchania sporzą
dzony z rozkazu dyrektora policji z ww. pachołkiem. Jednocześnie dyrektor policji przedstawił 
kandydata na nowego pachołka - Stanisława Strasiewicza. Prezes Senatu pismem z dnia 17 VII 
1839 r. poinformował dyrektora policji o przychyleniu się do jego wniosków i zdymisjonował 
I. Popiela, a zamianował na jego stanowisko S. Strasiewicza. Informację o nominacji na zastępcę 
pachołka przy komisariacie dystryktu Liszki przekazał również S. Strasiewiczowi, wskazując, iż 
nominacja ta jest na dwa lata, a jeśli okaże się zdolnym, pilnym, moralnym, nominowany będzie 
na „aktualnego pachołka”. Wezwał go również do złożenia przysięgi w Dyrekcji Policji, ibidem, 
k. 93-106. Zob. także przypis 479.

Dnia 23 października 1839 r. prezes Senatu polecił zawiadomić ww. osoby 
o tym, że zostali zamianowani zastępcami komisarzy policji II rangi, z pensją 
etatem przewidzianą, którą mieli pobierać po wykonaniu przysięgi na posiedze
niu Senatu. Jednocześnie poinformowano ich, że po dwóch latach nienagannej 
służby, tj. jeśli wykażą się zdatnością, gorliwością i przykładnym postępowaniem, 
otrzymają awans na „aktualnego komisarza"

Prezes Senatu zawiadomił również dyrektora policji o zanominowaniu 
ww. osób i zobowiązał go do poinformowania ich o konieczności stawienia się 
na posiedzenie Senatu celem złożenia przysięgi i następnie wprowadzenia ich 
w obowiązki731.

Obsada pracowników komisariatu dystryktowego odbywała się bez egzaminu, 
ale wszystkich nominacji dokonywał prezes Senatu na wniosek dyrektora policji. 
Obsada stanowisk pachołków także odbywała się bez egzaminu732. Również zmia
ny na tych stanowiskach odbywały się w podobny sposób733. Informację o no
minacji przekazywano nowo mianowanemu urzędnikowi, informując go o obo
wiązku przestrzegania właściwej instrukcji. Pachołkowie mieli również wykonać 
przysięgę przed objęciem urzędu, przy czym składali ją w Dyrekcji Policji, a nie 
jak komisarze policji na posiedzeniu Senatu Rządzącego.
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O wszelkich nominacjach, jak również zmianach personalnych na stanowi
skach w Dyrekcji Policji lub komisariatach dystryktowych, informowano Senat 
Rządzący w celu wydania odpowiednich dyspozycji Kasie Głównej i Biuru Rachu
by. Nominacje przesyłano dyrektorowi policji, który następnie wręczał je urzęd
nikom, wskazując zakres obowiązków i wprowadzając ich po złożonej przysiędze 
w objęcie urzędów. Z kolei pracownicy komisariatów dystryktowych mieli zgło
sić się ze świadectwem wykonania przysięgi do komisarza dystryktowego, który 
wprowadzał ich w obowiązki734.

734 ANKr, WMK - III - 47, k. 137-140.
735 Ibidem, k. 1035-1040.
736 Ibidem, k. 891, 893-896, 899.
737 Filip Sroczyński - archiwista, oplata 60 zip dla pensji 1500 zip; Feliks Skarbiński - przy wcze

śniejszej nominacji na kasjera kasy policyjnej zapłaci! 56 złp, dopłacił więc tylko 4 złp; Jacek 
Rajtar - 48 złp, Józef Szulc - 72 złp, ibidem, k. 1037.

73B Dz. Praw 1833, art. 15, s. 10-11, nr 6345 D.G.S.

Po upływie co najmniej dwóch lat służby dyrektor policji wnioskował do pre
zesa Senatu o zamianowanie podległych mu funkcjonariuszy „aktualnymi” urzęd
nikami w stopniach, jakie ostatnio posiadali. Dnia 10 lutego 1843 r. prezes Senatu 
J. Schindler, na przedstawienie dyrektora policji dokonał częściowych nominacji 
na „aktualnych” urzędników Dyrekcji Policji. Jacek Szalewski i Feliks Łącki zostali 
zamianowani adiunktami dystryktowymi, Feliks Skarbiński - dziennikarzem, Filip 
Sroczyński - archiwistą, Jacek Rajtar - kancelistą, Walenty Chwastowski - ad
iunktem dystryktowym, Józef Szulc - inspektorem policji, Jan Kanty Zwierzyński 
- podinspektorem policji. Prezes Senatu nie przychylił się do propozycji dyrek
tora policji w zakresie nominacji Józefa Popieleckiego na „aktualnego” komisarza
I rangi, jak również Fortunata Chorubskiego na „aktualnego” komisarza policji
II rangi735.

Ponieważ urzędnicy ci wykonali już wcześniej przysięgę podczas powołania 
ich na zastępców, więc mieli jedynie złożyć pisemną deklarację na ręce sekretarza 
generalnego Senatu, że „na mocy wykonanej wcześniej przysięgi służbę swoją na 
zasadzie niniejszej nominacji sumiennie i gorliwie sprawować będzie"736. Urzęd
nicy, których roczna pensja przekraczała 1000 złp zobowiązani byli do uiszczenia 
opłaty stempla737. Pozostali urzędnicy byli z tej opłaty zwolnieni738.

Dnia 1 lutego 1845 r., prezes Senatu na przedstawienie dyrektora policji, 
F. Wolfartha, z dnia 23 stycznia, rekomendujące zdolności i gorliwość w pełnie
niu obowiązków służbowych w charakterze zastępców, jak również przyzwoite 
prowadzenie się, dokonał nominacji na „aktualnych" urzędników „z pensją eta
tem przewidzianą” Dyrektor wyraził również nadzieję, że „nowo mianowany wy
trwałością w pilnym pełnieniu służby publicznej i dobrym postępowaniu na po
łożone w nim zaufanie odpowie" Komisarzem I rangi zamianowany został Józef 
Nowak; komisarzami II rangi zostali Józef Konopnicki, Franciszek Boroński, Józef 
Popielecki; konduktorem budownictwa - Jan Wiśniewski; kancelistami Dyrekcji 
Policji - Jan Zajączkowski i Tomasz Kozłowski; adiunktem dystryktowym - Ka- 
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roi Fiutowski; komisarzem targowym - Wojciech Dobrzański; podinspektorami 
policji - Rajmund Pinkas i Antoni Egly; szprycmajstrami - Jan Nowowiecki, Piotr 
Gałdziński, Ludwik Zieleniewski, Marcin Pietrzyk, Tomasz Gąsiewicz739.

7:w ANKr, WMK - III - 47, k. 891, 893-896, 899.
7'"’ Józef Nowak dopłacił do złożonego już na 80 złp stempel ceny w wysokości 40 złp; Józef Konop

nicki, Franciszek Boroński, Józef Popielecki - opłacili stempel ceny po 80 złp; Jan Wiśniewski - 
opłacił tylko 10 złp, ponieważ wcześniej jako konduktor dróg i mostów opłacił stempel ceny od 
nominacji w wysokości 50 zip; Jan Zajączkowski - 48 złp, Tomasz Kozłowski - 48 złp, Wojciech 
Dobrzański - złożył stempel ceny 80 złp.

7,1 Na przykład ANKr, WMK - V - 4, k. 576.
712 ANKr, WMK - III - 47, k. 899, 1039-1040.

Prezes Senatu przekazał akty nominacyjne dyrektorowi policji w celu wręcze
nia ich mianowanym urzędnikom - tym, którzy nie płacili opłaty stempla. Pozo
stali urzędnicy mieli zostać poinformowani przez dyrektora policji o konieczności 
uiszczenia opłaty w biurze Prezydium Senatu w ciągu dziesięciu dni dla spisania 
im nominacji. Wszyscy nowo mianowani urzędnicy dopełnili tego obowiązku 
i uiścili opłatę stempla740.

Prezes Senatu w myśl § 10 Statutu Dyrekcji Policji z 1840 r. informował rów
nież Senat Rządzący o dokonanych nominacjach z prośbą o wydanie Kasie Głów
nej i Komisji Emerytalnej stosownych rozporządzeń związanych z pobieraniem 
pensji741. Urzędnikom, którzy pełnili wcześniej funkcje na niższych stanowiskach 
i w związku z awansem uzyskali podwyżki, Komisja Emerytalna miała z pierwszej 
pensji pobrać składkę na fundusz emerytalny. Dotyczyło to J. Nowaka, F. Boroń- 
skiego, J. Popieleckiego, W. Dobrzańskiego, J. Wiśniewskiego, F. Sroczyńskiego, 
F. Skarbińskiego, J. Szulca742.

Podsumowując politykę kadrową prowadzoną w Dyrekcji Policji, można 
stwierdzić, że reorganizacja policji prowadzona pod koniec lat trzydziestych nio
sła za sobą bardzo poważne zmiany w personelu Dyrekcji Policji. Wiązało się to 
przede wszystkim z wprowadzeniem nowego sposobu rekrutacji na stanowiska 
komisarzy policji, którzy musieli przystąpić do specjalnego egzaminu i byli nomi
nowani przez 3-osobowy Komitet Nominacyjny. Pozostali funkcjonariusze byli 
na wniosek dyrektora policji nominowani osobiście przez prezesa Senatu.

Wszystkie pierwsze nominacje w Dyrekcji Policji miały charakter czasowy. 
W sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego powołania urzędnika 
policyjnego, nominowano ich na tymczasowych zastępców. W ramach standar
dowej procedury powoływano kandydatów na zastępców urzędników na okres 
dwóch lat z zapewnieniem awansu na „aktualnego” (bezterminowego) urzędnika. 
Warunkiem uzyskania takiego awansu był wniosek dyrektora policji do prezesa 
Senatu wraz z opinią, że kandydat odznacza się dobrą konduitą i nabył odpo
wiedniego doświadczenia zawodowego. Prezes Senatu nie był jednak związany 
takim wnioskiem i mógł odroczyć termin nominacji na „aktualnego” urzędnika 
policyjnego. Wobec tego nominacja czasowa na zastępcę urzędnika, choć formal
nie dokonywana na okres dwóch lat, niekiedy przedłużała się, o czym świadczy 
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przykład Fortunata Chorubskiego, który przez co najmniej sześć lat był zastępcą 
komisarza II rangi.

Nominacja na urzędnika policyjnego wiązała się z koniecznością złożenia 
przysięgi według przepisanej roty. Zależnie od rangi danego urzędnika składał on 
przysięgę na posiedzeniu Senatu Rządzącego albo bezpośrednio w Dyrekcji Poli
cji. Osoby nominowane na „aktualnych” urzędników zobowiązane były do uisz
czenia opłaty stempla od swojej nominacji, jak również uiszczenia składki eme
rytalnej. Uiszczenie opłaty było obligatoryjne, ale na wniosek zainteresowanego 
prezes rozkładał taką opłatę na miesięczne raty. Pomimo to niektórzy urzędnicy 
nie uiszczali tej opłaty, przez co nie mogli przystąpić do pełnienia obowiązków. 
W takich wypadkach prezes Senatu domagał się od dyrektora policji zdopingo
wania urzędnika do uiszczenia opłaty stempla. Po dokonaniu nominacji, przyjęcia 
na nowe stanowisko dokonywał dyrektor policji lub właściwy miejscowo komi
sarz dystryktowy.

Zasadnicza rekrutacja w Dyrekcji Policji zakończyła się w 1839 r., dzięki cze
mu nowo zorganizowana Dyrekcja Policji mogła rozpocząć swoją działalność 
w nowym składzie osobowym. Dotyczyło to zarówno Dyrekcji Policji, jak i komi
sariatów dystryktowych.

Po zlikwidowaniu Senatu Rządzącego za sprawy kadrowe w Dyrekcji Policji 
odpowiedzialny był dyrektor Rady Administracyjnej Cywilnej oraz cała Rada - 
na analogicznych zasadach jak prezes Senatu i Senat Rządzący. Nie odnotowa
no zbyt wielu zmian personalnych w Dyrekcji Policji w okresie działania Rady 
Administracyjnej Cywilnej, co zapewne wiąże się z faktem, że jej członkowie już 
od kilku lat musieli cieszyć się zaufaniem władz Wolnego Miasta Krakowa oraz 
mocarstw opiekuńczych. Na przykład aplikant Hipolit Zajączkowski na mocy po
stanowienia Prezydium Rady Administracyjnej z dnia 23 czerwca 1846 r. objął 
tymczasowo obowiązki dziennikarza. Później Rada Administracyjna 17 września 
1846 r. na przedstawienie dyrektora Rady podwyższyła mu wynagrodzenie z 2 do 
3 złp dziennie „z uwagi na nawał czynności” wypłacane w miesięcznych ratach 
„za kwitami przez dyrektora policji udzielonymi”743.





1. Portret Feliksa Grodzickiego (dyrektora 
policji w latach 1827-1829), mai. Józef 

Brodowski, 1821 r.

2. Portret Wojciecha Kucieńskiego 
(dyrektora policji w latach 1830-1833), 

autor nieznany

3. Mundury milicji Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1836, mai. Bogumił Gąsiorowski,
ok. 1850 r. Od lewej: 1. Muzykant, 2. Policjant, 3. Woltyżer, 4. Żandarm, 5. Porucznik Grenadierów,

6. Komendant Milicji, 7. Kapitan, 8. Dobosz, 9. Tamburmajor, 10. Fizyljer,
11. Podoficer Grenadierów, 12. strój połowy



4. „Dom pod Telegrafem” przy ul. Kanonnej 129 (obecnie Kanoniczej 24). Siedziba Dyrekcji 
Policji Wolnego Miasta Krakowa w latach 1830-1844, stan obecny

5. Pałac biskupa Erazma Ciotka przy ul. Kanonnej 168 (obecnie Kanoniczej 17). Siedziba Dyrekcji 
Policji Wolnego Miasta Krakowa w latach 1844-1846, stan obecny



Rozdział 4

ORGANIZACJA DYREKCJI POLICJI

Dyrekcja Policji była instytucją, która ze względu na szeroki zakres zadań już na 
mocy statutu z 1827 r. podzielona została przez Senat Rządzący w ramach we
wnętrznej struktury organizacyjnej na dwa oddziały odpowiadające dwóm kie
runkom jej działalności: sądowej oraz dozorczo-administracyjnej744. W zakresie 
funkcjonowania tych oddziałów Nowa instrukcja z 1833 r. nie wprowadzała po
ważniejszych zmian organizacyjnych. Z kolei w drugim Statucie Dyrekcji Policji 
z 1840 r. utrzymano działalność Oddziału Sądowniczego, zwanego też Wydziałem 
Sądowniczym. Natomiast Oddział Administracyjny został zlikwidowany, a w jego 
miejsce utworzono w oparciu o zasadę dekoncentracji wewnętrznej i poziomego 
podziału pracy wiele wyodrębnionych stanowisk w postaci osobnych referatów.

'H S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 301.
'k’ Pod tym względem istniała zasadnicza różnica pomiędzy Dyrekcją Policji a Senatem Rządzą

cym, w którym wyodrębnione Wydziały posiadały przymiot samodzielnych organów, miały 
swoich przewodniczących oraz ściśle określony zakres zadań i kompetencji - zob. rozdział I, 
s. 37-38.

Choć część uprawnień Dyrekcji Policji była delegowana na te oddziały (wydzia
ły), to jednak był to tylko przejaw dekoncentracji wewnętrznej opartej na zasadzie 
resortowości, gdyż całość kompetencji przysługiwała wyłącznie Dyrekcji Policji. 
Wewnętrzny podział Dyrekcji Policji miał zatem bezpośrednie znaczenie jedynie 
dla funkcjonariuszy Dyrekcji Policji, a nie dla podmiotów zewnętrznych, gdyż ani 
władze, ani obywatele nie kierowali bezpośrednio pism do Oddziału Sądowni
czego czy też Dozorczo-Administracyjnego, tylko do Dyrekcji Policji745. Poza tym 
członkowie Dyrekcji Policji, tj. komisarze i adiunkci - jak to już wskazano w po
przednim rozdziale - zależnie od zachodzących potrzeb mogli wykonywać różne 
czynności wykraczające poza ich podstawowy zakres obowiązków służbowych.

Zastosowana w Dyrekcji Policji dekoncentracja oparta była na przepisach 
prawa, co umożliwiało formalne przydzielenie członków do poszczególnych od
działów, jak również wykonywanie kontroli ich działalności, sprawowanej przez 
dyrektora policji, prezesa Senatu, Wydziały Senatu, Senat in pleno, a także Sąd 
Apelacyjny, a później także Sąd Wyższy.
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W rozdziale tym scharakteryzowane zostaną właśnie te dwa oddziały (wydzia
ły), ich skład oraz kompetencje. Omówione zostaną również zasady ich działania. 
Natomiast w dalszej części tego rozdziału przedstawione zostaną inne podmioty 
i instytucje współdziałające z Dyrekcją Policji w realizacji jej zadań. Oprócz tych 
dwóch merytorycznie działających oddziałów faktycznie wyodrębnione zostały 
jako jednostki organizacyjne także biuro Dyrekcji Policji (kancelaria), archiwum 
oraz areszty (izby detencyjne i areszty). Charakterystyka tych jednostek została 
pominięta w tym rozdziale, gdyż zostały one omówione przy okazji charaktery
styki personelu kancelaryjnego i służby dozorczej.

4.1. Oddział Sądowniczy
Jak już wcześniej wspomiano, pierwszy Statut Dyrekcji Policji z 1827 r. przewidy
wał powołanie Oddziału Sądowniczego. Jego istnienie miało charakter stabilny, 
gdyż Oddział Sądowniczy, zwany z czasem Wydziałem Sądowym, przewidziany 
był we wszystkich trzech aktach ustrojowych regulujących działalność Dyrekcji 
Policji. A zatem istniał przez cały okres działalności Dyrekcji Policji w Wolnym 
Mieście Krakowie.

Szczegółowe regulacje dotyczące składu tego oddziału, jak również trybu dzia
łania i jego kompetencje, określone zostały w jednym obszernym artykule Statu
tu Dyrekcji Policji z 1827 r. W skład Oddziału Sądowniczego wchodziło trzech 
adiunktów

wykwalifikowanych do tej służby, którzy wyłącznie trudnić się będą odbieraniem 
istoty czynu od poszkodowanych lub żalących się i następnie wyprowadzaniem 
inkwizycji sumarycznej w sprawach wszelkich kryminalnych, poprawczych i poli
cyjnych w obrębie jedenastu gmin miejskich zdarzyć się mogących, a wedle istnie
jących przepisów pod rozporządzenie wójtom gmin rzeczonych lub Trybunałowi 
I Instancji przesyłać się mających; jak niemniej i owych, które rozpoznaniu i wy
rokowaniu dotychczasowego Urzędu Policji Pośredniej ulegały, lub późniejszymi 
ustawami urzędowi Dyrekcji Policji przydzielonymi być mogły (art. li)7'16.

Z powyższego wynika, że pierwotnie Oddział Sądowniczy miał wykonywać 
dwojakiego rodzaju czynności. Po pierwsze, w zakresie wszystkich spraw kar
nych, jak również policyjno-administracyjnych, miał przyjmować zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa oraz przeprowadzać w tym zakresie inkwizycję su
maryczną. Po drugie, miał rozpoznawać i rozstrzygać sprawy związane z prze
stępstwami policyjno-administracyjnymi (tzw. policji prostej), które wcześniej 
należały do właściwości Urzędu Policji Pośredniej, a później przekazane zostały 
Dyrekcji Policji.

Sposób podejmowania decyzji w Oddziale Sądowniczym był sformalizowany 
i oparty na zasadzie kolegialności. Przekazywanie zgodnie z właściwością spraw

746 Dz. Praw RI< 1827, s. 12-15, nr 3344 D.G.S. 
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do wójtów lub Trybunału mogło nastąpić jedynie po kolegialnej naradzie „po
między trzema adiunktami Oddziału Sądowniczego pod prezydencją dyrektora 
lub jednego z tychże adiunktów, którego dyrektor wyznaczy, odbyć się mającej" 
A zatem podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących właściwości rzeczowej 
innych organów do rozpatrzenia konkretnej sprawy karnej należało do składu li
czącego maksymalnie cztery, a minimalnie trzy osoby. Decyzje w tych sprawach 
podejmowano większością głosów. W przypadku równości zdań dyrektor posia
dał drugi głos i rozstrzygał sprawę (art. 11). Przebieg narady miał być zaprotoko
łowany na samym exhibicie, a każdy z obecnych miał prawo na nim zapisać swoje 
zdanie i opatrzyć je podpisem.

Wyrokowanie zaś w sprawach właściwie policyjnych nie będzie uważanym za obo
wiązujące, jeżeli nie uzyska podpisu dyrektora - i to bez kolegialnej narady, a nadto 
stosownie do dekretu Najjaśniejszego Króla Saskiego z dnia 26 lipca 1810 r., miano
wicie artykułu 11 tejże ustawy747, po dyskusjach słownych i bez zrobienia relacji na 
piśmie dyrektor swą decyzję wyda i o takowej na minucie tylko wzmiankę uczyni.

' L Art. 11 stanowił: „Instrukcja spraw o zbrodnie, występki i przewinienia policyjne, tym samem 
jak dotąd sposobem uskutecznioną będzie, z tym tylko dodatkiem, iż po ukończeniu instrukcji 
sprawa, czyli to w sądzie kryminalnym, czyli w sądzie poprawczym, czyli na koniec w sądzie 
policyjnym do rozsądzenia przychodząca, publicznie na audiencji wprowadzona być powinna. 
Wprowadzenie to w sądzie kryminalnym lub w wydziale policji poprawczej na tym się zasadzać 
będzie, iż w przytomności obwinionego przy otwartych drzwiach izby sądowej referent czytać 
będzie relację z akt na piśmie zrobioną, po czym prezydujący oświadczy obwinionemu, iż wolno 
mu jest przymówić się do sądu, a gdy to ukończone zostanie lub gdy obwiniony zrzeka się ustne
go przemówienia, wtenczas jego obrońca zabiera głos i czyni obronę obwinionego, po czym gdy 
urzędnik pełniący obowiązki prokuratora względem zastosowania prawa swe wnioski uczyni, 
zapada wyrok na ustępie większością głosów, który obwinionemu natychmiast publikowanym 
zostanie, w sądach zaś policyjnych, po dyskusjach słownych i bez robienia relacji na piśmie, Sąd 
decyzję swą wydaje i takową w protokole swym umieszcza” „Dziennik Praw” (Księstwa War
szawskiego), t. 2 (1811), nr 20, s. 295-296.

Do Oddziału Sądowniczego należało dopilnowywanie wykonania prawomoc
nych wyroków wydanych przez jedenastu wójtów gmin miejskich, stosownie do 
artykułu 2e Instrukcji dla wójtów z 12 czerwca 1816 r., jak również własnych wy
roków. Dotyczyło to zarówno wyroków, w których orzeczono karę aresztu, jak 
i karę pieniężną.

Na Oddział Sądowniczy nałożono też obowiązki sprawozdawcze. W ustalo
nych terminach Oddział miał składać dwa raporty „zwyczajne” Jeden adresowany 
do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, obrazujący ilość zasądzonych kar 
pieniężnych oraz ich wysokość. Drugi raport kierowany był do Sądu Apelacyjnego 
i dotyczył ilości spraw oraz stanu zaawansowania w ich rozpatrywaniu. Raporty te 
miały być podpisane przez dyrektora policji i przekazane ww. organom (art. 11).

Kilkuletnia działalność Dyrekcji Policji na polu jurysdykcyjnym w zakresie 
orzekania w sprawach naruszenia przepisów policyjno-administracyjnych oraz 
dowolność w działalności wyższych instancji rozpatrujących rekursy wnoszone 
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przez strony w tych sprawach spowodowała, że Senat Rządzący w kwietniu 1833 r. 
podał do publicznej wiadomości zasady orzekania w trybie administracyjno- 
-policyjnym748. Decyzję o ukaraniu Dyrekcja Policji zobowiązana była wręczyć 
stronie w swoim biurze i przyjąć od niej do protokołu oświadczenie, czy poprze- 
staje na decyzji, czy też zamierza złożyć rekurs do Wydziału Spraw Wewnętrz
nych i Policji, albo od razu ubiegać się o łaskę w Senacie Rządzącym. Rekurs 
należało wnieść na papierze stemplowym o wartości 15 groszy i wraz z aktami 
sprawy przekazywano go do organu II instancji. Natomiast prośba o ułaskawienie 
nie wymagała uiszczenia opłaty stempla. Dyrekcja Policji przekazywała ją bezpo
średnio do Senatu Rządzącego wraz ze swoją opinią, w której należało wyjaśnić, 
„ile razy udający się do drogi łaski za podobne przewinienie był karanym i o ile 
na zmodyfikowanie kary zasługuje"749. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, 
orzekając w drodze rekursu, zobowiązany był ustalić, czy decyzja wydana przez 
Dyrekcję Policji oparta jest na przepisach prawa „i o tyle tylko takową reformo
wać lub uchylić wcale może, o ile by znalazł, iż na nich nie jest ugruntowaną” 
Z powyższego wynika, że kontrola sprawowana przez organ II instancji oparta 
była wyłącznie na kryterium legalności. Decyzje Wydziału wydane w II instancji 
powinny zawierać uzasadnienie („winny być umotywowanymi”) i powinny być 
wydawane po dokładnym rozstrząśnięciu sprawy w drodze głosowania na posie
dzeniach tego wydziału. Dyrekcja Policji po zwrocie akt sprawy wraz z decyzją 
organu II instancji zobowiązana była wręczyć tę decyzję stronie i przyjąć od niej 
oświadczenie, czy na decyzji Wydziału poprzestaje, czy też zamierza ubiegać się 
o łaskę w Senacie Rządzącym. Jeżeli strona poprzestawała na decyzji II instan
cji, to Dyrekcja Policji miała dopilnować, aby została wykonana. W przypadku 
ubiegania się o łaskę Dyrekcja Policji zobowiązana była całość akt sprawy wraz 
z wydanymi w toku postępowania decyzjami przekazać do Senatu wraz ze swoją 
opinią o zasadności ułaskawienia ukaranego750. Z powyższego wynika, że wyroki 
wydawane przez Dyrekcję Policji w zakresie przekroczeń przepisów policyjnych 
były też nazywane decyzjami, a nie tylko wyrokami, jak wskazywał na to Statut 
z 1827 r.

718 Senat przypomniał, że zwolnienie z kary lub jej darowanie należy wyłącznie do Senatu w trybie 
łaski. Poza tym zauważył, że dotychczasowe decyzje zwalniające z kary nie zawierały uzasad
nienia, w związku z tym nie było możliwości ustalenia, jakimi przesłankami kierował się organ 
II instancji, wydając takie decyzje, Dz. Rządowy WMI( 1833, nr 10, s. 33-35, nr 1851 D.G.

749 Ibidem, s. 34.
750 Ibidem, s. 34-35.
751 Dz. Praw 1833, s. 12, nr 5046, 5077.

Na mocy Statutu urządzającego sądownictwo z 1833 r. Dyrekcja Policji na
dal miała orzekać w zakresie tzw. policji prostej, a od jej decyzji wydanych 
w tym zakresie przysługiwał rekurs do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji 
(art. 14)751.

Nowa instrukcja z 1833 r., stanowiąca rozwinięcie dotychczasowego Sta
tutu Dyrekcji Policji z 1827 r., zawierała dodatkowe przepisy odnoszące się do 
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działalności Oddziału Sądowniczego. Kwestie związane z tym Oddziałem uregu
lowane zostały w kilku artykułach Nowej instrukcji (art. 14-16)752.

752 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Oddział Sądowniczy składał się z dyrektora policji oraz dwóch „wykwali
fikowanych w tym zakresie adiunktów” (art. 10, 14), a zatem liczba adiunktów 
zmniejszyła się o jedną osobę w porównaniu do stanu przewidzianego w Statucie 
z 1827 r. (art. 11).

Do kompetencji Oddziału Sądowniczego nadal należało ustalanie istoty czy
nu oraz wyprowadzanie pierwszej inkwizycji, „we wszelkich kryminalnych, po
prawczych i policyjnych sprawach, czy to pod rozpoznanie Trybunału, czy pod 
rozpoznanie sądów podsędkowskich podpadających” (art. 14). W porównaniu do 
stanu wcześniejszego niewielka modyfikacja ww. kompetencji wiązała się z prze
kazaniem kompetencji sądowniczych wójtów do orzekania w sprawach karnych 
na rzecz podsędków.

Samą czynność przesłuchania, czyli indagację, zobowiązany był przeprowa
dzić adiunkt, który następnie sporządzony przez siebie protokół zobowiązany był 
przynieść na kolegialne posiedzenie Oddziału, w skład którego wchodził dyrektor 
policji oraz dwóch adiunktów. Jeden z wyznaczonych adiunktów miał prowadzić 
księgę wyroków wydanych przez Dyrekcję w zakresie przestępstw policyjno- 
-administracyjnych oraz księgę decyzji, do której wpisywano decyzje ustalające 
właściwość sądu w sprawach, w których funkcjonariusze Dyrekcji przeprowadzili 
indagację (art. 15).

Na posiedzeniu Oddziału Sądowniczego, w oparciu o treść protokołu inda
gacji oraz obowiązujące przepisy prawa, skład orzekający rozstrzygał o kwalifi
kacji prawnej czynu. W ten sposób Oddział decydował o tym, do którego sądu, 
tj. podsędkowskiego czy też Trybunału I Instancji, należało przekazać sprawę 
celem jej merytorycznego rozpoznania. Decyzję w tym przedmiocie podejmo
wano kolegialnie, jednomyślnie albo większością głosów (art. 16). Podjęta decy
zja wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi zdaniami odrębnymi miała być za
rejestrowana w księdze decyzji. W oparciu o taki wpis sporządzano ekspedycję, 
którą wraz z aresztowanym i aktami sprawy przekazywano do właściwego sądu 
(art. 17).

W przypadku popełnienia przestępstwa policyjno-administracyjnego podle
gającego jurysdykcji Dyrekcji Policji całość postępowania przeprowadzała Dyrek
cja. Były to zarówno czynności przygotowawcze w sprawie, jak również jej roz
poznanie i rozstrzygnięcie w formie wyroku. Rozstrzygnięcia zapadały również 
na posiedzeniu Oddziału Sądowniczego po przeprowadzeniu kolegialnej nara
dy i głosowania. Wydany wyrok wpisywano do księgi wyroków Dyrekcji Policji 
(art. 18). Przewodniczącym Oddziału Sądowniczego był z mocy prawa dyrektor 
policji, a w razie jego nieobecności zastępował go komisarz wyznaczony przez 
dyrektora (art. 51). Od wyroków Dyrekcji Policji przysługiwał rekurs do Wydziału 
Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym (art. 19).
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Ogłoszenie wyroku odbywało się w obecności strony. Nowa instrukcja regu
lowała też tryb postępowania odwoławczego. Po ogłoszeniu wyroku obligatoryj
nie należało zapytać ukaranego, czy poprzestaje na wyroku i tym samym zgadza 
się na jego natychmiastową wykonalność, czy też zamierza odwołać się w dro
dze rekursu do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji (art. 19). W pierwszym 
przypadku na rozkaz dyrektora policji decyzja podlegała wykonaniu. Natomiast 
w drugiej sytuacji już sama wpisana do protokołu deklaracja wniesienia rekursu 
powodowała skutek suspensywny, automatycznie wstrzymując wykonanie wy
roku, oraz dewolutywny, zobowiązując Dyrekcję Policji do przekazania całości 
akt ze stosownymi raportami Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji, który 
orzekał w II i ostatniej instancji. W obu przypadkach oświadczenie strony co do 
rekursu miało być zanotowane na akcie indagacyjnym i przez nią własnoręcznie 
podpisane (art. 19).

Akta sprawy podlegały również przekazaniu do II instancji w sytuacji, gdy „je
den z zasiadających, nierównego z większością zdania będący, tego żądał i votum 
swe na akcie zapisał” (art. 20). Z powyższego wynika, że członek składu orzeka
jącego, który został przegłosowany i nie zgadzał się z decyzją pozostałych człon
ków, mógł zarządać przekazania sprawy do kontroli instancyjnej, ale wyłącznie 
na swój wniosek.

W związku z działalnością wykonywaną przez Oddział Sądowniczy Dyrekcja 
Policji miała pewne obowiązki sprawozdawcze. Po zakończeniu każdego kwarta
łu miała sporządzać dwa zestawienia. Jedno z nich, obejmujące wykaz rozstrzy
gniętych przez Dyrekcję Policji spraw policyjno-administracyjnych, przekazywa
no Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji. Drugie zestawienie przekazywano 
Sądowi III Instancji i obejmowało ono wykaz spraw przekazanych według wła
ściwości sądom podsędkowskim oraz Trybunałowi I Instancji (art. 21). Z powyż
szego wynika, że działalność orzecznicza Dyrekcji Policji w zakresie tzw. policji 
prostej podlegała administracyjnemu nadzorowi wykonywanemu przez Wydział 
Spraw Wewnętrznych i Policji. Z kolei kontrola wykonywana przez Sąd III Instan
cji służyła do oceny, czy sprawom karnym nadany został właściwy bieg i na jakim 
etapie toczy się postępowanie w tych sprawach. Oprócz kwartalnych raportów 
Dyrekcja Policji miała również sporządzać roczne zestawienia rozstrzygniętych 
spraw w oparciu o księgi decyzji i wyroków. Raporty te przekazywane były Sena
towi Rządzącemu. Oprócz zestawień sumarycznych raport miał również zawierać 
informacje „o powodach szerzenia się występków” na terytorium Wolnego Mia
sta Krakowa (art. 22). Warto zauważyć, że obowiązki sprawozdawcze nałożono na 
Dyrekcję Policji, podczas gdy Statut z 1827 r. powierzał je bezpośrednio Oddzia
łowi Sądowniczemu. Zmiana ta, jak sądzę, ma wyłącznie charakter redakcyjny, 
bo w istocie ww. sprawozdania i tak musiały być przygotowane przez członków 
Oddziału Sądowniczego, którzy osobiście zajmowali się tymi sprawami.

Członkowie Oddziału Sądowniczego (dyrektor, adiunkci) mieli możliwość 
swobodnej dyskusji na swoich posiedzeniach, przy czym jej przebieg był proto
kołowany. Każdy członek miał prawo zabrania głosu. Był niezawisły w zakresie 
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orzekania. Miał także możliwość złożenia votum separatum, albo do protokołu, 
albo bezpośrednio, i niezwłocznego przekazania go prezesowi Senatu Rządzące
go (art. 57). Brak jednomyślności mógł być później sygnałem dla organu wyższej 
instancji, że wydany wyrok może mieć pewne wady.

Drugi Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. w dalszym ciągu utrzymywał istnienie 
Oddziału Sądowniczego, zwanego też Wydziałem Sądowniczym. Do jego kom
petencji należało podejmowanie w wypadkach kryminalnych tych działań, „któ
re według kodeksu karnego, cz. 1, do politycznych [administracyjnych - P. C.] 
instancji należały” W przypadku aresztowania zbrodniarza schwytanego na go
rącym uczynku, na którego wskazywały poszlaki zgodnie z § 283, cz. 1 k.k., Wy
dział zobowiązany był sporządzić inkwizycję sumaryczną i przekazać ją do sądu 
karnego. Wydział Sądowy w Dyrekcji Policji miał również orzekać w sprawach 
ciężkich przestępstw policyjnych (§ 14)753. Tryb przeprowadzania inkwizycji, za
równo w sprawach kryminalnych, jak i ciężkich przestępstw policyjnych, określa
ły odrębne przepisy, które Wydział zobowiązany był zastosować (§15).

Dz. Praw 1840, nrlOD.K.

Komplet orzekający składał się z trzech osób, dwóch komisarzy policji oraz 
dyrektora policji lub jego zastępcy. Z powyższego wynika, że dotychczasowe 
miejsce adiunktów zajęli komisarze policji. Sekretarz protokołował i miał głos 
doradczy (§ 16). W przypadku niemożności zebrania się w składzie dwóch ko
misarzy Statut dopuszczał możliwość uzupełnienia składu orzekającego przez 
aplikantów „za nominację i po wykonaniu przysięgi pracujących” Ponieważ obli
gatoryjnie w składzie rnusiał być jeden komisarz, więc tylko jeden aplikant mógł 
wejść w skład kompletu orzekającego (§ 17).

Oddział Sądowy nadal działał w trybie kolegialnym, wyroki i decyzje miały 
zapadać większością głosów. Każdy z członków miał prawo zgłoszenia votum 
separatum, które winien własnoręcznie zapisać. „W razie zachodzącej równości 
zdań przepis § 425, cz. 1 k.k., ma być zachowanym” (§ 18). W przypadku gdy 
dyrektor policji lub przewodniczący składu na posiedzeniu sądowym doszliby do 
wniosku podczas głosowania, że „obwiniony z niebezpieczeństwem lub szkodą 
społecznego porządku i spokojności publicznej uchodzi kary” mieli możliwość 
zawieszenia wykonania wyroku lub decyzji. W takiej sytuacji obwiniony nadal po
zostawał w areszcie, a przewodniczący składu zobowiązany był złożyć stosowny 
raport prezesowi Senatu z napisem „przedmiot zwłoki niecierpiący i jego w tym 
względzie decyzji oczekiwać” (§ 19). Można zatem stwierdzić, że Wydział Sądo
wy, choć działał w trybie kolegialnym, to jednak dyrektor policji lub jego zastęp
ca wyposażeni zostali w dyskrecjonalne uprawnienia władcze, które umożliwiały 
wstrzymanie wykonania wyroków lub decyzji, które według ich subiektywnego 
przekonania byłyby sprzeczne z interesem publicznym.

W zespole archiwalnym obejmującym wyroki Dyrekcji Policji zachowało się 
jedynie kilka protokołów z narad członków składu orzekającego w sprawach 
ciężkich przestępstw policyjnych. Choć jest ich niewiele, to mimo wszystko dają 
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one pewne wyobrażenie o przebiegu takich posiedzeń. Na przykład z raportu 
z 31 sierpnia 1842 r., sporządzonego przez sekretarza Dyrekcji Policji w spra
wie przeciwko Samuelowi i Jachet Oszykom, wynika, że referent S. Bogdziński 
stwierdził, że „ww. własnym zeznaniem” przyznali się do tego, że 8 lat wcześniej 
zawarli potajemne małżeństwo rytualne. W związku z tym wskazał, że w tej spra
wie winny mieć zastosowanie przepisy ustawy z 1821 r., obowiązującej w dacie 
zawarcia tego małżeństwa, a nie nowe przepisy z 1838 r. Stwierdził następnie, że 
ww. naruszyli § 5 tej ustawy i zasługują na karę 83 dni aresztu, bo kary pieniężnej 
nie są w stanie zapłacić. Po wysłuchaniu referenta dyrektor policji F. Wolfarth 
stwierdził, że zgadza się z jego opinią, że na podstawie § 352, cz. 2 k.k., są „praw
nie przekonani, że naruszyli § 5 ustawy sejmowej z 1821 r.” Dyrektor Policji za
uważył też, że ww. od razu przyznali się do winy, nie utrudniali inkwizycji, są 
biedni i utrzymują się jedynie z zarobku, poza tym mają dwoje małoletnich dzie
ci. W związku z tym uznał, że zastosowanie aresztu w maksymalnej wysokości 
przewidzianej ww. ustawą „przyniosłoby znaczną szkodę w ich sposobie życia 
i wystawiłoby ich rodzinę na nędzę” Dlatego też był zdania, „aby zastosować 
§ 23, lit. b, cz. 2 k.k., i rygor aresztu zmniejszyć do 1 miesiąca z obostrzeniem 
przez post raz na tydzień stosownie do § 20”. Uważał również, aby małżonkowie 
karę odbywali pojedyńczo, po kolei, aby ich dzieci nie były pozbawione opieki 
i żeby każdemu zapewnić możliwość zarobkowania. Dyrektor odniósł się także 
do poszlak co do rzekomego „dania ślubu przez J. Kuplika”. Ponieważ podejrzany 
zaprzeczał, że udzielił ślubu, dlatego też dyrektor policji „wobec braku prawnych 
dowodów", w myśl § 377, cz. 2 k.k., wnosił o zniesienie inkwizycji w tym zakresie. 
„Do zdania tego przyłączył się komisarz [Jan] Cukrowicz i większością głosów 
zapadł wyrok stosownie do powyższego przedstawienia”. Skład orzekający za
decydował również, aby polecić komisarzowi policji w cyrkule V przymusowe 
doprowadzenia ww. skazanych do aresztu754.

754 ANKr, WMI< - III/18/15, k. 971-976, nr 13688.
755 Ibidem, k. 1151-1158, nr 6473, 7303.

Nieco inny przebieg miała narada w sprawie S. Opielewicza, oskarżonego 
o słowną obrazę warty wojskowej. Z raportu z 7 maja 1844 r., sporządzonego 
przez sekretarza, wynika, że podczas narady, referent Jan Nepomucen Brudzyń- 
ski wskazał, że oskarżony nie przyznał się do winy, ale popełnienie czynu zabro
nionego udowodnione zostało na podstawie zeznań świadków. Wyjaśnił również 
w oparciu o dane z archiwum policyjnego, że S. Opielewicz „jest tutejszokra- 
jowcem, liczy 44 lata, majster grzebiański i odźwierny lóż teatralnych. W roku 
poprzednim miał nienaganną konduitę”. Natomiast w tym roku oskarżony zo
stał przez M. Dereniowską o obelgi, ale pokrzywdzona odstąpiła od wniesienia 
skargi. Uwzględniając te okoliczności, referent zaproponował wymierzenie kary 
trzech dni aresztu prostego. Pozostali członkowie składu orzekającego - dyrek
tor policji F. Wolfarth oraz komisarz F. Boroński - zgodzili się z opinią referenta 
Brudzyńskiego755.
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Podobny przebieg miało posiedzenie w sprawie S. Ungerà, podejrzanego 
o „przeniewierzenie” i obelgi, oraz E. Fogla, podejrzanego o oszustwo. Z raportu 
z 2 września 1844 r. wynika, że referent Julian Estreicher wyraził opinię, że bra
kuje dowodów winy S. Ungerà oraz dowodów winy E. Fogla, w związku z tym 
wnioskował o zniesienie inkwizycji. Zaproponował również, aby z pretensjami 
cywilnymi odesłać poszkodowaną do drogi cywilnej. Pozostali członkowie składu 
orzekającego - dyrektor policji E Wolfarth oraz komisarz S. Bogdziński - zgo
dzili się z opinią referenta756.

756 Ibidem, k. 991-994.
757 Księga wyroków miała obejmować: numer bieżący, numer dziennika podawczego, imię i na

zwisko obwinionych, wymienienie przestępstwa, datę wyroku, treściwe wyrażenie osnowy 
wyroku i powodów, na których się opiera, wzmiankę, czy wyrok jest prawomocny czy nie. 
Księga decyzji miała zawierać: numer bieżący, numer dziennika podawczego, imię i nazwisko 
obwinionego, wymienienie przestępstwa, datę decyzji, ocenienie zarzuconego obwinionemu 
czynu wraz z powodami na przepisie prawa opartymi, dzień i miesiąc przekazania akt do 
Trybunału (§ 20).

Z powyższych raportów opisujących przebieg narad składu orzekającego 
Wydziału Sądowego Dyrekcji Policji wynika, że referent, któremu przydzielono 
sprawę, jako pierwszy przedstawiał swoją opinię co do prawnej kwalifikacji czy
nu. Wskazywał również na odpowiednie przepisy, dotychczasowy przebieg po
stępowania oraz na okoliczności mające wpływ na wymiar kary. Brano również 
pod uwagę informacje o dotychczasowej karalności podejrzanego. Następnie 
pozostali członkowie składu wypowiadali się w sprawie, albo akceptując opinię 
referenta, albo wyrażając odmienne zdanie, po czym kolegialnie podejmowano 
decyzję w sprawie.

Wydział Sądowy nadal zobowiązany był do prowadzenia dwóch ksiąg, tj. wy
roków i decyzji („czyli kwalifikacji”). Księga wyroków służyła do zapisywania wy
danych wyroków, zarówno w sprawach lekkich, jak i ciężkich przestępstw policyj
nych. Z kolei księga decyzji służyła do wpisywania decyzji o przekazaniu spraw 
kryminalnych Trybunałowi I Instancji do osądzenia (§ 20)757. Aktywną rolę w wy
dziale sądowym miał spełniać sekretarz, który nie tylko prowadził ww. księgi, 
ale również przyjmował wyroki i decyzje, które przekazywał prezydującemu do 
podpisu i notował „na aktach numer bieżący księgi wyrokowej” (§ 21). Natomiast 
referenci poszczególnych spraw zobowiązani byli do przygotowania ostatecznej 
redakcji wyroku lub decyzji (§ 22). Wyroki sporządzane były na przygotowanych 
wcześniej formularzach urzędowych, które uzupełniano w zakresie szczegóło
wych danych konkretnej sprawy.

W przypadku wniesienia rekursu w księdze wyroków miała być sporządzona 
odpowiednia adnotacja (§ 25). Deklaracja wniesienia rekursu miała być protoko
larnie zapisana i podpisana przez oskarżonego. Ponieważ zdecydowana większość 
osób, których sprawy sądowe Dyrekcja Policji rozpatrywała, była analfabetami, 
więc osoby te w miejsce swego podpisu stawiały znaki (trzy krzyżyki - chrześci
janie, trzy kółka - żydzi). W przypadku ogłoszenia wyroku w sobotę inkwirenci 
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wyznania mojżeszowego odmawiali złożenia podpisu, a nawet znaków na proto
kole. Wówczas sekretarz sporządzał stosowną adnotację na ten temat.

Jeżeli Strona zapowiedziała wniesienie rekursu w osobnym piśmie, to jeśli tego 
nie zrobiła, była wzywana przez Dyrekcję Policji do złożenia takiego rekursu, na 
przykład M. Piotrowska w sprawie o niewymeldowanie siebie i swojej służącej, 
po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu, została wezwana po raz trzeci do sta
wienia się „pod zagrożeniem użycia rygoru prawa”758. Po wydaniu wyroku i wnie
sieniu rekursu akta przekazywano do Sądu Wyższego, który po zapoznaniu się 
z nimi wydawał wyrok.

ANKr, WMK - 111/18/15, k. 859-862, nr 13337. W aktach brak informacji, czy skazana stawiła 
się na wezwanie Dyrekcji Policji.

59 Na przykład ANKr, WMK - 111/18/15, k. 943-945, nr 13747.

Jeżeli Sąd Wyższy nie miał zastrzeżeń co do sposobu rozpatrzenia sprawy, to 
zwykle pojawiało się sformułowanie w wyroku, że „wyrok zarekursowany co do 
ocenienia czynu i przekonania obwinionego zatwierdza". Oznaczało to, że Sąd 
Wyższy podzielał stanowisko Dyrekcji Policji w zakresie kwalifikacji prawnej czy
nu oraz ustalenia winy oskarżonego. W przypadku gdy Sąd Wyższy akceptował 
karę, to nie zmieniał jej wysokości ani rodzaju. W innych przypadkach Sąd Wyż
szy obniżał karę lub określał ją alternatywnie do wyboru skazanego, na przykład 
kara aresztu lub kara pieniężna. Postępowanie przed Sądem Wyższym miało cha
rakter tajny. Po zwrocie akt sprawy wraz z orzeczeniem Sądu Wyższego, Dyrekcja 
Policji ogłaszała skazanemu treść wyroku. Przyjmowała też od niego oświadcze
nie, czy zamierza ubiegać się o łaskę w Senacie Rządzącym, czy też poprzestaje 
na wyroku. W pierwszym wypadku Dyrekcja Policji przekazywała akta sprawy do 
prezesa Senatu wraz ze swoją opinią co do zasadności złagodzenia kary. Dyrekcja 
Policji, przygotowując swoją opinię, która nie była w żaden sposób sformalizo
wana i w praktyce obejmowała jedno lub kilka zdań, wykorzystywała informa
cje zgromadzone w archiwum policyjnym lub żądała takiej opinii od komisarza 
cyrkułowego właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego. Dyrekcja Policji 
wydawała pozytywne opinie wówczas, gdy skazany nie był dotychczas karany, 
miał dobrą konduitę albo też sytuacja rodzinna uzasadniała złagodzenie kary (na 
przykład posiadanie małoletnich dzieci na utrzymaniu).

Prezes Senatu po zapoznaniu się z kompletnym materiałem dowodowym po
dejmował decyzję co do wniesienia inicjatywy do Senatu o skorzystanie z prawa 
łaski. W przypadku odmowy skorzystania z tej inicjatywy prezes zwracał akta 
Dyrekcji Policji wraz z rezolucją, że nie skorzysta z prawa łaski. Wówczas Dy
rekcja Policji zobowiązana była zawiadomić skazanego o decyzji prezesa. W tym 
celu wzywano go do siedziby Dyrekcji Policji. Dalszym etapem było przystąpienie 
do egzekucji kary. Dyrektor policji wydawał polecenie doprowadzenia skazanego 
do aresztu lub wzywał go do uiszczenia kary pieniężnej. Po odbyciu kary przy 
wypuszczeniu z aresztu wydawano skazanemu zatrzymane przy nim przedmioty. 
Głównie były to drobne rzeczy osobiste, na przykład pieniądze, tytoń759.
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4.2. Oddział Dozorczo-Administracyjny
W pierwszym Statucie z 1827 r. przewidziano powołanie w Dyrekcji Policji 
Oddziału Dozorczo-Administracyjnego. W jego skład miało wchodzić dwóch 
komisarzy policji oraz jeden adiunkt. Do jego kompetencji należały wszystkie 
sprawy administracyjne, które dotyczyły policji administracyjnej, porządkowej 
oraz lekarskiej. Członkowie tego oddziału mieli także prowadzić śledztwa za
równo na wniosek osób prywatnych, jak i z urzędu, a także na polecenie władz 
zwierzchnich. Mieli również przeprowadzać inspekcje w miejscach zgromadzeń 
publicznych („schadzek publicznych") i widowisk. Zobowiązani byli niezwłocz
nie przybyć na miejsce zdarzenia, w którym konieczne było podjęcie działań 
zabezpieczających lub zaradczych, służących przywróceniu porządku. Mieli 
także kierować akcją ratunkową w czasie pożaru lub powodzi w celu ratowania 
zarówno osób, jak i ich mienia. Przy takich okazjach mieli również załatwiać 
inne pilne sprawy wynikłe w czasie takich akcji (art. 12)760. Adiunkt wchodzący 
w skład tego oddziału zobowiązany był w ciągu 24 godzin przesłuchać „każdą 
osobę zdolną na zapytania odpowiadać”, która została tymczasowo aresztowana. 
Dotyczyło to wszystkich aresztowanych niezależnie od przyczyny ich zatrzyma
nia, czy to w związku z popełnieniem przewinienia policyjnego czy też prze
stępstwa lub zbrodni (art. 13). Oddział ten sprawował także zwierzchni nadzór 
nad działalnością komisarza targowego (art. 22), Kantoru Służących i Wyrob
ników (art. 23) oraz szprycmajstrów i straży ogniowej (art. 24). Z powyższego 
wynika, że zakres zadań tego oddziału, jak i kompetencje jego członków ściśle 
wiązały się z szeroko rozumianą działalnością dozorczo-administracyjną, słu
żącą utrzymywaniu lub przywracaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego 
w mieście Krakowie.

7“ Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
761 H. I z d e b s k i, Historia administracji, s. 46.
762 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Każdy referent zobowiązany był na koniec dnia roboczego przedłożyć zakoń
czone przez siebie sprawy na biurku dyrektora policji „z przygotowaną proiective 
ekstensją” A zatem poszczególni referenci wyposażeni zostali w tzw. prawo apro
baty, tj. prawo rozpatrzenia sprawy i przedłożenia projektu jej rozstrzygnięcia do 
decyzji przełożonego761. Dyrektor po zapoznaniu się z projektem rozstrzygnięcia 
albo wprowadzał w nim stosowne poprawki, albo akceptował projekt, nie wnosząc 
zastrzeżeń. Po zaparafowaniu pisma przekazywał je do kancelarii celem przepi
sania, porównania z minutą i po kontrasygnowaniu przez sekretarza ponownego 
przekazania dyrektorowi do podpisu (art. 30).

Nowa instrukcja z 1833 r. utrzymała dalsze funkcjonowanie Oddziału 
Dozorczo-Administracyjnego w dotychczasowym składzie, tj. dwóch komisarzy 
policji oraz jednego adiunkta „pod sterem dyrektora” (art. 22)762. Z powyższego 
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wynika, że oddział ten składał się z trzech osób, a kierownictwo nad nimi spra
wował osobiście dyrektor policji. Oddział Dozorczo-Administracyjny miał pełnić 
zarówno służbę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. W zakresie służby wewnętrznej 
miał zajmować się wszystkimi sprawami policji administracyjnej, porządkowej 
i lekarskiej (art. 22). Oddział ten sprawował także nadzór nad prawidłowością 
prowadzenia ksiąg ludności i protokołów meldunkowych (art. 23). Utrzymany 
został także jego nadzór nad działalnością Kantoru Służących i Wyrobników 
(art. 24). Nowym obowiązkiem przyznanym temu oddziałowi było sprawowanie 
nadzoru nad „domami szynkowymi, zajezdnymi, oberżami, bilardami, kafenhau- 
zami, cukierniami, domami publicznych kobiet” (art. 25). Nadal miał sprawować 
także dozór nad przestrzeganiem przepisów porządku ogniowego, przeprowa
dzać rewizje sprzętu przeciwpożarowego oraz ich napraw, utrzymywać w kar
ności szprycmajstrów, stróżów nocnych, „trębaczy wieżowych” mistrza sprawie
dliwości oraz jego czeladź (art. 26). W szerszym zakresie niż dotychczas miał 
również sprawować nadzór nad działalnością komisarza targowego (art. 27-28). 
Nowym obowiązkiem było dozorowanie rzemieślników oraz czeladzi rzemieślni
czej (art. 29). Ponadto dozór nad utrzymywaniem czystości i porządku w mieście 
(art. 30). Oprócz tego członkowie Odziału Dozorczo-Administracyjnego zobo
wiązani byli do wykonywania rozkazów dyrektora policji „we wszystkich spra
wach odnoszących się do służby policyjno-administracyjnej według przepisów 
obowiązujących teraz i w przyszłości” (art. 31).

Z treści przepisów Statutu z 1827 r., jak również Nowej instrukcji z 1833 r., wy
nika, że Oddział Dozorczo-Administracyjny nie działał w trybie kolegialnym, lecz 
każdy z jego członków - zgodnie z ustalonym przez dyrektora policji porządkiem 
służby - realizował przyznane mu kompetencje, które miały głównie charakter 
zewnętrzny.

Drugi Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. formalnie nie przewidywał już istnienia 
Oddziału Dozorczo-Administracyjnego. Jego miejsce zajęli wyodrębnieni referen
ci, których kompetencje zostały określone w przepisach tego statutu763. Byli to: re
ferent cenzury, protokolista Biura Meldunkowego i Cudzoziemców, protokolista 
paszportów. Oprócz tego od początku powstania Dyrekcji Policji współpracowali 
z nią przydzieleni do jej biura dwaj wyspecjalizowani urzędnicy, tj. komisarz tar
gowy oraz pisarz Kantoru Służących i Wyrobników. Stanowisko tego ostatniego 
uległo później modyfikacji i zastąpione zostało przez pisarza Biura Kontroli Słu
żących. Od 1839 r. nowymi współpracownikami Dyrekcji Policji posiadającymi 
kompetencje władcze, a będącymi w istocie terenowymi organami tej Dyrekcji, 
zostali komisarze dystryktowi. W dalszej części tego rozdziału urzędnicy ci zo
staną przedstawieni w ww. kolejności.

Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
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4.3. Referenci Dyrekcji Policji

4.3.1. Referent cenzury

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. wyodrębniał stanowisko referenta cenzury, ale 
w zakresie jego kompetencji odsyłał do przepisów policyjnych dotyczących cen
zury (§ 80). W ww. Statucie wskazano jedynie, że referent cenzury miał zajmo
wać się inspekcją w teatrach „pod względem cenzury” (§ 78). Referentem cenzu
ry na wniosek dyrektora policji został dotychczasowy asesor cenzury Konstanty 
Majeranowski761 * * 764.

761 J. Dropsy wspominał, że cenzor K. Majeranowski w obawie przed gniewem Austrii za wyszy
dzanie nazwiska rezydenta kazał zmienić nazwisko w sztuce teatralnej z Lorenz na Dubois.
Zdaniem J. Dropsego, nie uniknięto jednak wyszydzania nazwiska rezydenta, co rozgniewało
Austrię i był to - jego zdaniem - również pretekst do likwidacji Wolnego Miasta Krakowa, 
J. Dropsy, op. cit., s. 37-38. Dyrektor policji wnioskował również do prezesa Senatu o podjęcie 
decyzji, czy kancelaria referenta cenzury ma znajdować się nadal w jego domu, czy też ma być 
przeniesiona do gmachu Dyrekcji Policji, ANI<r, WMK - III - 47, k. 427.

765 Dz. Praw 1837, nr 1095 D.G.S.
766 ANKr, WMK - III - 47, k. 554.
67 Ibidem, k. 9-15.

768 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 32.

4.3.2. Protokolista Biura Meldunkowego i Cudzoziemców

Kolejnym referentem Dyrekcji Policji przewidzianym w Statucie z 1840 r. był pro
tokolista Biura Meldunkowego i Cudzoziemców. Jego podstawowym zadaniem 
było prowadzenie ksiąg cudzoziemców, ludności i ksiąg meldunkowych. Do po
mocy przydzielono mu dwóch kancelistów. Szczegółowy zakres jego obowiązków 
regulowały odrębne przepisy o policji cudzoziemców (§ 88). Wyżej wymienione 
księgi wraz z indeksami miały być prowadzone ścisłe według wytycznych Sena
tu Rządzącego z 5 kwietnia 1837 r.765 Za wszelkie uchybienia związane z niepra
widłowościami w prowadzeniu tych ksiąg, jak również za utrudnianie stronom 
dopełnienia obowiązku meldunkowego lub odmawianie udzielenia im pomocy 
ponosił odpowiedzialność służbową (§ 89).

Podczas pierwszych nominacji na stanowiska w zreorganizowanej Dyrekcji 
Policji przeprowadzonych 30 października 1838 r. Komitet Nominacyjny zamia
nował na wniosek dyrektora policji na stanowisko zastępcy protokolisty Biura 
Meldunkowego (na okres minimum dwóch lat) Hipolita Duciłłowicza766. Dnia 
2 listopada 1839 r. stanowisko zastępcy protokolisty Biura Meldunkowego prezes 
Senatu powierzył Saderowi Przesławskiemu767. W 1844 r. zastępcą protokolisty 
Biura Meldunkowego był Adolf Ambros, który przeznaczony został do tymcza
sowego sprawowania obowiązków komisarza policji II rangi768.
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W 1846 r. stanowisko to było nieobsadzone769. Senat przychylił się również 
do propozycji, aby nadal z pensji protokolisty Biura Meldunkowego (w związku 
z nieobsadzeniem tego stanowiska) wypłacać diety dwóm aplikantom, dopóki 
protokolista ten nie zostanie zamianowany i nie zacznie pobierać pensji770.

7(’lJ Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.
7711 ANKr, WMI< - III - 47, k. 903-905.
771 Książeczki wędrowne, czyli książeczki rzemieślnicze (Wanderbuch}, zostały wprowadzone 

w krajach cesarsko-austriackich z dniem 1 V 1829 r. W związku z tym Senat 11 IV 1829 r. ogłosił 
w „Dzienniku Rządowym" że „czeladź rzemieślnicza udająca się w państwa austriackie na wę
drówkę nie będzie mieć pozwolenia chodzenia tamże za robotą, jeżeli nie będzie zaopatrzoną 
w książeczkę rzemieślniczą stosownie do przepisów rządowych przygotowaną. Wszelkie zaś 
dotąd wydawane kundschafty bądź świadectwa za nic nieznaczące uważanymi zostaną”. Dla
tego też Senat przygotował wzór książeczki rzemieślniczej, która miała zostać wydrukowana, 
a każdy cech miał zaopatrzyć się w odpowiednią ich ilość. W związku z tym Dyrekcja Policji 
otrzymała polecenie, ażeby „od rzeczonego wyżej dnia 1-go maja r.b. nie wizowała czeladzi wę- 
drowmej, bądź tutejszokrajowej, bądź zagranicznej, w kraje ces. austriackie udającej się żadnych 
kundschaftów ani świadectw; lecz tylko książeczki rzemieślnicze", Dz. Rządowy WMK 1829, 
nr 14, s. 58, nr 31.

772 Dz. Praw' 1837, nr 1095 D.G.S.

4.3.3. Protokolista paszportów

Kolejnym wyspecjalizowanym referentem w Dyrekcji Policji przewidzianym w Sta
tucie z 1840 r., posiadającym określony rzeczowo zakres obowiązków, był protokoli
sta paszportów. Do jego obowiązków należało prowadzenie alfabetycznie ułożone
go dziennika paszportowego. Oprócz tego zajmował się wydawaniem paszportów 
obywatelom Wolnego Miasta Krakowa oraz wizowaniem paszportów zagranicz
nych (§ 90). Zobowiązany był również prowadzić protokół wydawanych „kart na 
wolny pobyt chwilowy” (na czas określony) cudzoziemcom z wyszczególnieniem 
wniesionej z tego tytułu taksy. Ponadto miał prowadzić protokół wydalonych za 
granicę, aby „na przypadek przyprowadzenia już raz schubpassowanego mógł się 
o tej prawdzie przekonać i o tym dyrektora policji ostrzec” Miał również prowa
dzić protokół „książek wędrownych”771, który codziennie właściwemu komisarzowi 
do podpisu przedstawić winien stosownie do postanowienia Senatu Rządzącego 
z 5 kwietnia 1837 r.772, zawierającego przepisy meldunkowe (§ 91).

Protokolista Biura Paszportowego miał również prowadzić odrębną ewiden
cję czeladników zagranicznych. Rejestracja miała odbywać się niezwłocznie po 
przybyciu czeladnika do Krakowa i złożeniu przez niego paszportu lub książki 
wędrownej w Dyrekcji Policji. W przypadku wyjazdu za granicę czeladnik miał 
zostać wykreślony z rejestru. Pozwalało to na posiadanie aktualnej ewidencji 
„czeladzi obcokrajowej” przebywającej w Wolnym Mieście Krakowie (§ 92). Pro
tokolista miał także prowadzić osobny rejestr służących zagranicznych przeby
wających legalnie w Krakowie na podstawie paszportu (§ 93). Do pomocy miał 
przydzielonego jednego kancelistę (§ 94).
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Podczas pierwszych nominacji na stanowiska w zreorganizowanej Dyrekcji 
Policji, przeprowadzonych 30 października 1838 r., Komitet Nominacyjny na 
wniosek dyrektora policji na stanowisko zastępcy protokolisty Biura Paszporto
wego zamianował Franciszka Ksawerego Gąsiorowskiego, który stanowisko to 
sprawował do końca Wolnego Miasta Krakowa773.

773 ANI<r, WMI< - III - 47, k. 554; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 32; Kalendarzyk po
lityczny..., Kraków 1846, s. 26.

774 Do 1841 r. funkcję konduktora budownictwa przy Dyrekcji Policji pełnili Michał Wąsowicz, 
Ignacy Hercok i Jan Wiśniewski, U. Bączkowska, op. cit., s. 92.

775 Ibidem, s. 87.
776 Po reformie służb budowlanych funkcję konduktora budownictwa pełnili Jan Wiśniewski i To

masz Majewski, ibidem, s. 113.
777 Z uwagi na to, że był on urzędnikiem publicznym i rnusiał zachowywać obiektywizm, obowią

zywał go zakaz opracowywania prywatnych projektów budowlanych, jak również wykonywania 
na prywatne zlecenie nadzoru budowlanego w związku z realizacją projektów zatwierdzonych 
przez rząd (§ 98).

4.3.4. Referent budownictwa (konduktor budownictwa)

Konduktor budownictwa został ustanowiony już w latach 20. XIX w. jako urzędnik 
delegowany do współpracy z Dyrekcją Policji774. Konduktor sprawował nadzór nad 
robotami budowlanymi prowadzonymi przez prywatnych właścicieli, m.in. w za
kresie bezpieczeństwa pracy, jakości stosowanych materiałów, poszanowania 
obowiązujących standardów technicznych, posiadania odpowiednich uprawnień 
i zezwoleń (zarówno przez inwestorów, budowniczych, jak i robotników zatrud
nionych przy budowie) oraz zgodności prac z zatwierdzonym projektem, regula
cjami prawnymi i „miejscowym planem upięknienia” W razie stwierdzenia nie
prawidłowości, konduktor zobowiązany był zawiadomić o tym Dyrekcję Policji, 
która upoważniona została do wstrzymania dalszych prac budowlanych. W razie 
wydania takiej decyzji zobowiązana była również poinformować o tym Wydział 
Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym. Delegował on wówczas do
świadczonego budowniczego dla sprawdzenia na miejscu, czy rzeczywiście za
chodzą okoliczności uzasadniające zawieszenie prac budowlanych, a także dla 
opracowania ewentualnego programu naprawczego775.

Później jedna z osób zatrudnionych w Urzędzie Budowniczym w Senacie Rzą
dzącym była delegowana do Dyrekcji Policji w charakterze konduktora budow
nictwa776. Kompetencje konduktora regulowało Urządzenie budownictwa oraz 
statut urządzający Dyrekcję Policji z 18 lutego 1840 r., w którym nazwano go re
ferentem budownictwa (§ 95-97).

Referent budownictwa był urzędnikiem technicznym przy Dyrekcji Policji, 
który miał zajmować się „referatami w przedmiocie budowniczym”777. W okresie 
zimowym, o ile referent budownictwa nie był potrzebny Dyrekcji Policji, miał 
pracować w Urzędzie Budowniczym (§ 95). Jego podstawowym obowiązkiem 
było czuwanie z urzędu nad tym, „aby wszelkie budowle w mieście Krakowie 
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i jego przedmieściach ściśle wedle planów przez rząd zatwierdzonych budowa
nymi lub z gruntu restaurowanymi były” W związku z tym miał być obecny „przy 
zakładaniu każdej nowej budowli” i dopilnowywać, aby „zatwierdzony przez rząd 
kierunek placów, ulic i budowli nie był zmienionym ani żadna nowa budowla lub 
większa reperacja bez zatwierdzonego planu i zezwolenia rządu przedsiębraną 
nie była” (§ 96, 98).

Referent miał również informować Dyrekcję Policji o wszelkich budynkach 
znajdujących się w złym stanie technicznym. Drobne remonty miały być zlecane 
samodzielnie przez Dyrekcję Policji, natomiast w razie konieczności zabezpiecze
nia budynku, jak również przeprowadzenia generalnego remontu Dyrekcja miała 
przedłożyć Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji raport referenta dotyczący 
stanu tego budynku (§ 97).

Referent budownictwa miał również pewne obowiązki związane z zabez
pieczeniem budynków, które zostały uszkodzone w wyniku pożaru. Zgodnie 
z Urządzeniem ogniowym z 1841 r. wspólnie z dyrektorem budownictwa oraz bu
downiczym miejskim zobowiązani byli udać się na miejsce pożaru i kolegialnie 
wydawać polecenia zespołowi robotników, którzy mieli podejmować niezbędne 
prace zabezpieczające. W skład tego zespołu wchodziło trzech majstrów (murar
ski, ciesielski, kominiarski) oraz dwudziestu czeladników (po dziesięciu murar
skich i ciesielskich). W przypadku wystąpienia pożaru zespół ten w komplecie 
obowiązkowo miał udać się na miejsce pożaru wraz z niezbędnym wyposażeniem 
(art. 56)778.

77K Dz. Praw 1842, s. 31, nr 846 D.G.S.
'79 Wymagania techniczne materiałów budowlanych określał § 3 tego rozporządzenia. Wypalanie 

dachówek o innych rozmiarach wymagało pozwolenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji 
w Senacie Rządzącym (§ 2), Ibidem, s. 2-4.

7K" Dz. Praw RK 1827, nr 3344· D.G.S.

Według przepisów z 18 lutego 1842 r., „aby materiały murowane potrzebną 
moc i trwałość miały”, konduktor budownictwa odpowiadał też za jakość produ
kowanych materiałów budowlanych: trzech rodzajów cegieł, cegieł do wykłada
nia posadzki oraz dachówki karpiówki (§ l)779.

4.4. Podmioty powiązane funkcjonalnie z Dyrekcją Policji
Oprócz urzędników wchodzących w skład Dyrekcji Policji i jej biura można rów
nież wskazać inne podmioty, które w świetle statutów Dyrekcji Policji współpra
cowały z tą instytucją jako „przydzieleni do jej biura” (art. 9)780. Mieli oni większą 
samodzielność i własne kompetencje, ale zwierzchni nadzór nad nimi wykony
wała Dyrekcja Policji. Do tej grupy zaliczano komisarza targowego oraz pisarza 
Kantoru Służących i Wyrobników. Z czasem pojawili się kolejni urzędnicy, którzy 
zostali funkcjonalnie powiązani z Dyrekcją Policji. Byli to komisarze dystryktowi, 
którzy realizowali własne kompetencje na przydzielonym im terenie, ale pod bez
pośrednim zwierzchnictwem Dyrekcji Policji.
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4.4.1. Komisarz targowy

Statut Dyrekcji Policji z 1827 r. stanowił, że do jej Biura miał zostać przydzielony 
komisarz targowy wraz z adiunktem (art. 9)781. Pozostawał on pod dozorem Dyrek
cji Policji sprawowanym bezpośrednio przez Oddział Dozorczo-Administracyjny 
tej Dyrekcji (art. 22). Komisarz targowy miał

1,1 Ibidem.
782 W 1834 r. komisarzem targowym był Sebastian Gołembiowski, a adiunktem Tomasz Burzyński, 

Kalendarzyk polityczny..., s. Kraków 1834, 26.
'"1 Rota przysięgi dla adiunkta targowego brzmiała: „Ja, Józef, będąc powołanym do zastępczego 

sprawowania obowiązków adiunkta przy komisarzu targowym, przysięgam, iż Senatowi Rzą
dzącemu wiernym i posłusznym zostanę. Zwierzchnikom moim wszelką powolność w pełnie
niu odbieranych poleceń okazywać przyrzekam, obowiązki do posady przywiązane, jakie mi 
instrukcjami lub oddzielnymi poleceniami wskazane będą, gorliwie i punktualnie wypełniać 
i dobra skarbu ściśle przestrzegać będę, nie uwodząc się żadnym względem przyjaźni, niena
wiści, pokrewieństwa lub korzyści prywatnych, tak mi, Panie Boże, dopomóż. Tak przysięgam”, 
ANKr, WMK - V - 9, k. 223.

71,4 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

przestrzegać, ażeby ceny targowe zwykle tygodniowo stanowione układanymi były 
z jak największą dokładnością i pewnością, a w przeznaczaniu miejsc do sprzedaży 
różnych artykułów i żywności, bądź innych ku potrzebie i wygodzie mieszkańców 
służących, nie na prywatne niektórych osób widoki, lecz na ogół wzgląd był dawa
ny (art. 22).

Podczas reorganizacji służb policyjnych w 1833 r., do Biura Dyrekcji Policji na
dal był przydzielony jeden komisarz targowy782 wraz adiunktem783, którzy pozo
stawali pod dozorem Oddziału Dozorczo-Administracyjnego (art. 11). Komisarz 
targowy miał czuwać nad tym, aby „ceny surowych przedmiotów za podstawę 
przerobów służące były rzetelnie na pewnej wiadomości oparte” (art. 28)784.

Komisarz targowy miał działać zgodnie z instrukcją wydaną przez Senat Rzą
dzący, a w całej swojej działalności miał podlegać kontroli ze strony służb po
licyjnych (art. 201). Taka kontrola miała duże znaczenie, gdyż skrupulatne wy
konywanie obowiązków służbowych przez komisarza targowego zabezpieczało 
miejscową ludność przed zawyżaniem przez sprzedawców cen towarów oraz ich 
działalnością spekulacyjną.

Komisarz targowy miał także czuwać nad cenami bydła i nad stanem jego 
zdrowia. W oparciu o wystawione świadectwa (wspólnie z pisarzem rogatko
wym) miał również kontrolować pochodzenie bydła przeznaczonego na rzeź, 
aby wyeliminować sprzedaż bydła pochodzącego z rejonów objętych zarazami. 
Ogólny nadzór w tym zakresie miała sprawować Dyrekcja Policji. W ten sposób 
komisarz targowy w zakresie swoich kompetencji przyczyniał się do zabezpiecze
nia odpowiedniego stanu zdrowia i życia mieszkańców (art. 204). Za niedopeł
nienie obowiązków w zakresie rewizji w miejscach sprzedaży komisarz targowy, 
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jak również rewizor policji podlegali karze pieniężnej za przestępstwo policyjno- 
-administracyjne w wysokości 5 zip (za pierwsze przekroczenie), 10 zip (za dru
gie), a przy kolejnym razie wymierzano karę suspensy urzędnika przekraczającego 
(art. 207, pkt 2).

Dyrektor Policji w dniu 23 listopada 1838 r. zwrócił się do prezesa Senatu 
z wnioskiem o utworzenie nowej posady drugiego adiunkta przy komisarzu tar
gowym, ale nie spotkało się to z akceptacją rządu785.

7K’ ANKr, WMK - 111 - 47, k. 435.
Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

7"' Cenniki produktów wystawianych na sprzedaż zależnie od ich rodzaju byty zmieniane co mie
siąc lub co pól roku. Publikowano je w „Dzienniku Rządowym Wolnego Miasta Krakowa i Jego 
Okręgu”.

Szczegółowe zasady współpracy komisarza targowego z Dyrekcją Policji okre
ślone zostały w Statucie z 1840 r.786 Komisarz targowy zobowiązany był ściśle 
stosować się do przepisów prawa, które regulowały jego obowiązki. Ponosił też 
odpowiedzialność za przydzielonego mu do pomocy adiunkta.

Ciężar przeprowadzania inspekcji na targowiskach, w szlachtuzie, jatkach 
rzeźniczych, przy pieczywie etc. powierzono komisarzowi targowemu i jego 
adiunktowi. Nadzór nad tą działalnością kontrolną wykonywali bezpośred
nio miejscowi inspektorzy policji (§ 78). Do obowiązków komisarza targowego 
należało także publikowanie cen zboża i bydła oraz materiałów budowlanych 
każdego targu. Protokoły cen targowych miały być sporządzane z udziałem ko
misarza cyrkułowego oraz inspektora policji i przez nich podpisane787. Mieli 
oni również czuwać nad tym, aby artykuły spożywcze wystawione na sprzedaż 
były odpowiedniej jakości (§ 128). W szczególności zobowiązani byli sprawo
wać dozór nad tym, aby „artykuły do zaspokojenia pierwszych potrzeb życia” 
w mieście Krakowie sprzedawane były zgodnie z obowiązującymi taksami urzę
dowymi oraz przy użyciu zalegalizowanych miar i wag (§ 129). Podstawowym 
sposobem wykonywania tych obowiązków były rutynowe kontrole w sklepach, 
kramach i szynkach przeprowadzane osobiście przez komisarza targowego lub 
jego adiunkta. O wszelkich nadużyciach w tym względzie zobowiązani byli nie
zwłocznie i pisemnie poinformować Dyrekcję Policji (§ 130). Komisarz targowy 
lub jego adiunkt miał również obowiązek na wezwanie komisarza cyrkułowe
go przeprowadzić kontrolę punktu handlowego „celem przekonania się, czyli 
przepisy dla trudniących się cząstkową sprzedażą jakiegokolwiek artykułu pod 
względem czy to policyjnym, czyli to skarbowym wydane są dopełnione” (§ 131). 
Mieli również zapobiegać chaosowi w miejscach targowych, w związku z tym 
kontrolowali sprzedawców i przekupniów, czy prowadzą sprzedaż w przydzielo
nych im miejscach zgodnie z planem dyslokacji. Tym samym mieli oni zapobie
gać samowolnemu i niekontrolowanemu przenoszeniu się handlarzy z miejsca 
na miejsce (§ 132). W dniach handlowych, w godzinach rannych, mieli osobiście 
przeprowadzać kontrole na targach i w jatkach rzeźniczych pod względem prze
strzegania obowiązujących przepisów (§ 133).
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A zatem komisarz targowy jako stały współpracownik Dyrekcji Policji realizo
wał zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem cen i taks urzędowych oraz 
nad jakością sprzedawanych produktów, a w szczególności produktów spożyw
czych. Tym samym pełnił rolę wyspecjalizowanego organu kontroli handlowej.

Podobnie jak przy obsadzie innych stanowisk w Dyrekcji Policji również obsa
dzenie posady komisarza targowego wiązało się z koniecznością przeprowadze
nia konkursu. Dnia 8 lipca 1839 r. sekretarz Prezydium Senatu Rządzącego ogłosił 
konkurs na posadę zastępcy komisarza targowego przy Dyrekcji Policji z pensją 
roczną 1500 złp oraz jego adiunkta z pensją 1200 złp788.

Kandydat na komisarza targowego oraz jego adiunkta rnusiał złożyć stosowne podanie na papie
rze stemplowym wraz z załącznikami do biura prezydialnego najpóźniej do dnia 24 VII 1839 r. 
W ogłoszeniu nie określono żadnych wymagań formalnych, które rnusiał spełniać kandydat. 
Zastrzeżono w nim również, że konkurs dotyczy powołania na zastępcę urzędnika z prawem 
pobierania całej pensji, a po upływie dopiero dwóch lat, jeżeli okaże się zdolny, gorliwy w peł
nieniu obowiązków służbowych i moralnie się prowadzący, otrzyma nominację na „aktualnego” 
urzędnika. W przeciwnym wypadku będzie natychmiast oddalony ze służby. Do konkursu do
puszczono 21 osób, których podania zostały przekazane do zaopiniowania wraz z załącznikami 
dyrektorowi policji 25 lipca, ANKr, WMK - III - 47, k. 487, 491-490. Do tego konkursu nie 
został dopuszczony przez prezesa Senatu Karol Sawicki, ponieważ był on poddanym pruskim. 
Co prawda urodził się i kształcił w Krakowie, ale później pełnił służbę w wojsku królewsko- 
-pruskim. Również jego prośba na „aplikanta w dowolnym wydziale" złożona rok wcześniej zo
stała z tych samych powodów odrzucona, ibidem, k. 475-477.
Dyrektor policji F. Wolfarth raportem z 10 111 1843 r. wnioskował, aby prezes Senatu niezwłocz
nie powołał do zastępczego pełnienia obowiązków adiunkta przy komisarzu targowym ze 
względu na zawieszenie 17 II 1843 r. w obowiązkach służbowych T. Burzyńskiego, który pełnił 
swój urząd od 3 1 1840 r. (od tego dnia pobierał 1/4 pensji). Zarekomendował na to stanowisko 
J. Pschorna, dotychczasowego pisarza rogatkowego, znanego z nienagannej służby. Prezes Se
natu w dniu 18 III 1843 r. zamianował go ww. tymczasowym zastępcą adiunkta przy komisarzu 
targowym. Przewidziana dla niego pensja od 1 IV 1843 r. wynosiła 3/4 właściwej pensji ad
iunkta targowego. Jednocześnie prezes wezwał dyrektora, aby zawiadomił nowo mianowanego 
urzędnika o konieczności złożenia przysięgi na posiedzeniu Senatu. Prezes polecił również, aby 
Senat wydał stosowne dyspozycje Kasie Głównej w związku z wypłacaniem pensji J. Pschorno- 
wi, ANKr, WMK - V - 5, k. 449-452, 457- 459. Dnia 29 V 1843 r. dyrektor policji przekazał 
prezesowi Senatu prośbę J. Pschorna, którą ten pozytywnie zaaprobował, aby mógł on dodat
kowo pobierać 1/4 pensji pisarza rogatkowego z uwagi na to, że jedynie zastępczo pełni obo
wiązki adiunkta komisarza targowego. Senat 9 VI 1843 r. wydał decyzję odmowną, wskazując, 
że kontrakt zawarty z J. Pschornem nie przewidywał dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 
1/4 dotychczasowej pensji pisarza rogatkowego, ANKr, WMK - V - lOb, k. 1445-1489. T. Bu
rzyński po uniewinnienu go przez Sąd Najwyższy Karny wyrokiem z 13 XI 1843 r. co do zarzutu 
nadużycia władzy urzędowej (§ 88, cz. 1 k.k.) zwrócił się do prezesa Senatu o przywrócenie do 
służby w charakterze adiunkta komisariatu targowego. Dyrektor policji zaopiniował tę prośbę 
negatywnie, wskazując, iż T. Burzyński utracił zaufanie i dobrą opinię, „z czego różne nieprzy
jemne następności i szkodliwe dla służby publicznej skutki wywiązać by się mogły, przeto dla 
uniknienia tego wszystkiego wypadałoby tegoż p. Burzyńskiego na innej jakiej stosownej do jego

Dnia 18 marca 1843 r. Komitet Nominacyjny w miejsce zawieszonego w obo
wiązkach służbowych Tomasza Burzyńskiego powołał na tymczasowego zastęp
cę adiunkta targowego Józefa Pschorna789. W 1844 r. funkcję zastępcy komisarza 
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targowego pełnił Wojciech Dobrzański, a jego adiunktem w zastępstwie nadal był 
Józef Pschorn790. Dnia 1 lutego 1845 r. prezes Senatu na wniosek dyrektora poli
cji zamianował Wojciecha Dobrzańskiego „aktualnym” komisarzem targowym791. 
Józef Pschorn nadal pozostał zastępcą adiunkta komisarza targowego. Taki stan 
istniał również w 1846 r.792

kwalifikacji umieścić posadzie". Dyrektor policji F. Wolfarth 19 XII 1843 r. wnioskował więc 
o uwolnienie ze służby T. Burzyńskiego, a jednocześnie zarekomendował na zastępcę adiunkta 
przy komisarzu targowym J. Pschorna, dotychczas pełniącego jedynie obowiązki tymczasowego 
zastępcy tego adiunkta. Komitet Nominacyjny na posiedzeniu 22 XII 1843 r. uchwalił uwolnie
nie T. Burzyńskiego oraz powołanie J. Pschorna. Prezes Senatu J. Schindler pismem z 22 XII 
1843 r. poinformował dyrektora policji o uwolnieniu ze służby T. Burzyńskiego, wstrzymując 
dalszą wypłatę 1/4 pensji, oraz zamianował J. Pschorna zastępcą adiunkta z pełną pensją od 
1 11844 r. „w ratach zwyczajnych pobierać się mającą". W akcie powołania zadeklarowano rów
nież, że jeśli „pilnym w służbie, zdolnym i dobrze się prowadzącym okaże" otrzyma nominację 
na „aktualnego" adiunkta komisarza targowego. Miał również złożyć deklarację pisemną, że 
swoje obowiązki na mocy wykonanej wcześniej przysięgi na tymczasowego zastępcę adiunkta 
targowego sumiennie i gorliwie wypełniać będzie, ANI<r, WMK - V - 5, k. 469-479; WMK - 
V- lOb, k. 1453-1461, 1523.

7911 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 37.
791 ANKr, WMK - III - 47, k. 891-899; komunikat dyrektora policji o tej nominacji z dnia 19 II 

1845 r. ogłoszono w Dz. Rządowy WMK 1845, nr 32-34, s. 129, nr 2912.
792 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.
™ Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 1432 D.G.S.
791 Na przykład w 1826 r. do Kantoru Służących i Wyrobników zapisało się nowych służących i wy

robników 562, a Żydów 48, Zdanie sprawy..., Dz. Praw RK 1827, s. 35, nr 5415.
795 Ponieważ Dyrekcja Policji wbrew przepisom nie pobierała opłat za wydawane książki służbowe 

(po 1 zł 20 gr), z wyjątkiem opłat od kucharzy i kamerdynerów (po 5 złp), dlatego też Senat 
polecił Dyrekcji ściśle stosować się do przepisów ww. ustawy z 1822 r., ANKr, WMK - V - 209, 
k. 364, 371, 445, 450.

4.4.2. Pisarz Kantoru Służących

Kantor Służących i Wyrobników powołany na mocy ustawy z 25 kwietnia 1822 r.793 
poddany został od momentu swego powstania pod dozór służb policyjnych, naj
pierw Biura Policji Pośredniej, a następnie Dyrekcji Policji.

Zgodnie ze Statutem z 1827 r. do Biura Dyrekcji Policji przydzielono także 
pisarza Kantoru Służących, który pozostawał pod bezpośrednim dozorem Od
działu Administracyjnego tej Dyrekcji. Do jego kompetencji należało wykonywa
nie bieżącej kontroli działalności kantoru. Miał również czuwać nad postępowa
niem stręczycieli i stręczycielek (pośredników pracy) oraz „nad sprawowaniem 
się i obyczajami klasy służących i wyrobników” (art. 9 i 23)794.

Dnia 1 października 1833 r. Senat zadecydował, że pisarz Kantoru Służących, 
jak również posługacze Kantoru pobierać mają stałą pensję z budżetu państwa, 
natomiast wypłacona im taksa na podstawie ustawy z 25 kwietnia 1822 r. miała 
stać się dochodem skarbu państwa795. Pisarz Kantoru otrzymał pensję w wysoko
ści 1800 złp rocznie, a stręczyciele po 30 zł miesięcznie od 1 czerwca tegoż roku. 
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Senat opowiedzą! się również za utrzymaniem dwóch chrześcijan i jednego staro- 
zakonnego jako posługaczy796.

'‘Jl’ Nowymi stręczycielami zostali Jerzy Florkowski i Harlew Balicer, ibidem, k. 371. Dotychczasowi 
stręczyciele mieli zostać oddaleni. Ponieważ pracowali oni również po 1 czerwca, więc mieli 
otrzymać pełną pensję za te miesiące, tj. za czerwiec i lipiec, a za dwa kolejne miesiące, tj. sier
pień i wrzesień) po pól pensji, ibidem, k. 445.

797 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Również Nowa instrukcja z 1833 r. zawierała przepisy dotyczące działalności 
Kantoru Służących. Nadal przewidziano utrzymanie osobnego pisarza opłacane
go ze środków publicznych, który miał ściśle pilnować wykonywania przepisów 
dotyczących działalności Kantoru, jak również dopilnować właściwego zachowa
nia się służby, w tym służących wyznania mojżeszowego (art. 191)797.

Pisarz miał także prowadzić protokół służących, zawierający informacje za
równo o osobach pozostających na służbie, jak i jej szukających (art. 192). Każdy 
bezrobotny służący miał mieć osobną kartotekę, a przyjmując się do nowej służby 
miał okazać stosownie do § 8 urządzenia świadectwo z ostatniej służby. Po za
warciu kontraktu jego książeczka służbowa miała być odesłana do Kantoru Słu
żących (art. 193-195). Z uwagi na to, że dotychczasowe przepisy rozporządzenia 
z 4 stycznia 1822 r. w zakresie obowiązków służących, jak również obowiązków 
stręczycieli i stręczycielek nie były zbytnio przestrzegane, Dyrekcja Policji (do 
czasu wydania nowych przepisów w tym zakresie) miała prowadzić ewidencję 
lokali, w których zamieszkiwali bezrobotni „każdej klasy służący” pozostający 
pod dozorem policyjnym i utrzymujący się z własnych środków (art. 196). Każdy 
służący, który stracił pracę, po zarejestrowaniu w Kantorze Służących jako po
szukujący zatrudnienia miał być odesłany do takiego lokalu - stosownie do płci 
i klasy służby, którą wykonywał (art. 197). Pisarz Kantoru miał również przepro
wadzić weryfikację prawdziwości i rzetelności wpisów w książkach służbowych 
bezrobotnych stosownie do art. 29 i w przypadku wątpliwości co do moralności 
któregoś z nich postąpić stosownie do treści art. 40 (art. 198). Działalność pisarza 
Kantoru Służących miała służyć selekcji bezrobotnych, aby osób „podejrzanych, 
czy to o sposób postępowania, czy o niedbalstwo w służbie” nie przedstawiano 
panom szukającym służby (art. 199). W związku z tym, podczas wybierania słu
żących, pisarz Kantoru miał obowiązek okazać listę wszystkich zarejestrowanych 
bezrobotnych, wraz z ich świadectwami i książeczkami służby. Po dokonaniu 
wyboru służącego pisarz Kantoru zobowiązany był przywołać go celem przed
stawienia przyszłemu pracodawcy (art. 200). A zatem pisarz Kantoru Służących 
czuwać miał nad tym, aby wybór służących był przejrzysty i kompetentny. Dzięki 
temu ryzyko zatrudnienia niodpowiedniej osoby było minimalizowane. Niewąt
pliwie takie rozwiązanie mogło przyczynić się także do nawiązywania trwałych 
stosunków służby, co z kolei ograniczałoby rzeszę bezrobotnych.

Bardzo istotne zmiany w zakresie nadzoru nad bezrobotnymi wprowadził 
Statut Dyrekcji Policji z 1840 r., co wiązało się z formalnym przekształceniem 
dotychczasowego Kantoru w Biuro Kontroli Służących, którym kierował pisarz 
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(§ 121)798. Był on zobowiązany ściśle przestrzegać przepisów regulujących dzia
łalność Biura, zarówno już obowiązujących, jak i tych, które miałyby być wydane 
w przyszłości. Osobiście odpowiadał za rzetelność wykazów sług i najemników, 
podpisywał też ceduły i książeczki służbowe. W związku z tym zobowiązany 
był skrupulatnie przeglądać zaświadczenia bezrobotnych, którzy ubiegali się 
o cedułę. W przypadku wadliwego wystawienia zaświadczenia pisarz - stosow
nie do okoliczności - miał albo upomnieć bezrobotnego, albo przedstawić go 
do ukarania. O każdej decyzji podjętej w tym zakresie miał uczynić stosow
ną wzmiankę w książeczce służbowej i kontrolnej bezrobotnego. Miał również 
z zaangażowaniem pomagać wybierać odpowiednich kandydatów na służących, 
a także czuwać, aby „ludzie podejrzani, czyli to pod względem sposobu pro
wadzenia się, czyli o niedbalstwo w służbie, nie byli przedstawianymi osobom 
pomocy Biura Kontroli Służących żądającym” Do obowiązków pisarza Biura 
należało również czuwanie „nad tym, aby po domach pod pozorem służby nie 
było dziewcząt nierządnych”. Miał też uważnie kontrolować „sługi, nad stan 
swój strojące się”

798 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

Pisarz Biura Kontroli Służących miał również pomagać w rozwiązywaniu kon
fliktów wynikających z nadmiernej surowości panów. Z kolei „sługi nieporząd- 
nego i rozpustnego życia tudzież oddające się pijaństwu oraz wyrobników niedo
pełniających przyjętej na siebie pracy” miał przedstawiać Dyrekcji Policji celem 
ukarania.

Pisarz Biura Kontroli Służących był jednocześnie referentem w Dyrekcji Po
licji w zakresie spraw dotyczących służby i z tego względu do jego obowiązków 
należało sporządzanie wywodów słownych w sprawach dyscyplinarnych. Pisarz 
Biura Kontroli przyjmował więc skargi na służących, które stanowiły podstawę 
postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez Dyrekcję Policji w stosunku 
do tych służących (§ 124).

Biuro Kontroli Służących pobierało też taksę od bezrobotnych stosownie do 
obowiązujących przepisów, która, stanowiąc dochód skarbu państwa, bezpośred
nio księgowana była na rachunek kasy policyjnej (§ 125).

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. przewidywał także zatrudnienie odpowiedniej 
liczby stręczycieli, którzy zobowiązani byli posiadać aktualne informacje o sytu
acji zawodowej sług i wyrobników pozostających pod ich opieką. Mieli również 
z rozkazu pisarza osobiście dostarczać służących panom, „nie żądając za to naj
mniejszego od stron wynagrodzenia” Poza tym mieli „śledzić zbiegłych ze służby, 
zwłaszcza o przestępstwo obwinionych, podawać pisarzowi sługi bez służby zo
stające bądź niemoralnemu życiu się oddające, usługiwać na przemian w Biurze 
Kontroli Służących” (§ 126). A zatem rola stręczycieli sprowadzała się do wykony
wania czynności pomocniczych wobec Biura Kontroli Służących, zarówno w te
renie, jak i w biurze. Wobec bezwzględnego zakazu pobierania przez nich dodat
kowego wynagrodzenia od stron, każdy stręczyciel dopuszczający się malwersacji 
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w tym zakresie miał być natychmiast zwolniony ze służby (§ 127). W ten sposób 
starano się wyeliminować szarą strefę świadczenia usług pośrednictwa, jak rów
nież nielegalnych dochodów pośredników pracy.

Szczegółowe obowiązki pisarza Biura Kontroli Służących, zwanego również 
pisarzem Kantoru Służących, uregulowała instrukcja wydana przez Senat Rzą
dzący dopiero 25 czerwca 1841 r.799, która stanowiła uzupełnienie dotychczaso
wych regulacji prawnych w tym zakresie800. Wyraźnie zaznaczono w niej, że pi
sarz pozostaje pod bezpośrednim zwierzchnictwem Dyrekcji Policji i wyłącznie 
za jej pośrednictwem może składać przedstawienia do wyższych władz (pkt 1). 
Zobowiązany był on codziennie w godzinach kancelaryjnych przebywać w biurze 
(pkt 2). Do pomocy miał posługaczy (dawniej zwanych stręczycielami), którzy 
przekazywali informacje pomiędzy służącymi a panami oraz inne informacje od 
pisarza Kantoru.

7” Projekt „Instrukcji dla pisarza Kantoru Służących” przygotowany został już we wrześniu 1832 r., 
ANKr, WMI< - V - 209, k. 267-370. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji wniósł do projektu 
różne uwagi i wnioski, które przekazane zostały Dyrekcji Policji. Ostatecznie „Instrukcja" przy
jęta została na posiedzeniu Wydziału i zatwierdzona przez Senat w dniu 25 VI 1841 r. Senat 
przyjął również proponowane zmiany do ustawy sejmowej o prawach i obowiązkach służących 
i panów, które miały być ogłoszone drukiem, ibidem, k. 343-348. „Instrukcja” weszła w życie 
1 IX 1841 r„ Dz. Praw 1841, nr 3442 D.G.S.

811,1 ANKr, WMK - V - 209, k. 345-348, „Instrukcja dla pisarza Kantoru Służących” nr 3442 D.G.S. 
Instrukcja składała się z 25 punktów określających obowiązki pisarza. W pkt. 24 wskazano, że 
wszystkie przepisy dotyczące urządzenia Kantoru Służących obowiązują pisarza, „o ile się ni
niejszej instrukcji nie przeciwiają”.
Zasady wypełniania książki służbowej (dla osób podejmujących służbę), jej wydawania i prowa
dzenia określała ww. „Instrukcja” (pkt 5-10), ibidem, k. 346.

1,112 Zasady wydawania i treść ceduły (dla bezrobotnych służących) określała „Instrukcja” w pkt. 10- 
-11, ibidem, k. 346.
Ibidem, k. 345, 347-348.

Do jego obowiązków należało kontrolowanie wszystkich kategorii służących 
(starozakonnych, tutejszokrajowych, jak i zagranicznych), czeladzi wiejskiej, jak 
również wyrobników (pkt 3). Przedmiotem kontroli było przede wszystkim po
twierdzenie prawdziwości wszystkich danych podlegających zgłoszeniu i ujaw
nieniu w dokumentach prowadzonych przez pisarza Kantoru Służących (pkt 12), 
sporządzanie list ww. osób, wydawanie książek służbowych i zaopatrywanie w nie 
służących krajowych, jak i zagranicznych801, wydawanie ceduły dla bezrobotnych 
służących oraz prowadzenie listy wydanych ceduł (pkt 3, 10-11, 16)802, prowadze
nie listy służących mających pracę i pozostających bez niej, pomaganie praco
dawcom w znalezieniu właściwego pracownika (pkt 4b, 13-15, 21-22)803, sprawo
wanie nadzoru nad zachowaniem się służących i przedstawianie Dyrekcji Policji 
winnych niestosownego zachowania celem ukarania (pkt 4a, 23). Pisarz Kanto
ru Służących zobowiązany był do udzielania rzetelnej informacji pracodawcom 
w zakresie konduity przedstawianych pracowników, jak również dotychczasowe
go przebiegu ich pracy.
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Pisarz Kantoru Służących miał także obowiązki sprawozdawcze wobec Dyrek
cji Policji. Co miesiąc miał sporządzać zbiorczy raport zawierający dane o ilości 
wydanych ceduł i wizowanych książkach służbowych „z domieszczeniem numeru 
kontroli" (pkt 17)804. Co 15 dni miał informować Dyrekcję o służących, którzy 
po otrzymaniu ceduły nie znaleźli w tym czasie pracy, „a to celem rozpoznania 
przyczyny i oddania ich, gdyby wypadało do Domu Pracy” (pkt 4c, 18). Pisarz 
zobowiązany był również poinformować Dyrekcję o osobach, które zasługiwały 
na karę ze względu na złe świadectwo wpisane do książki służbowej, jak również 
o osobach, które po zwolnieniu ze służby przez dłuższy czas nie zgłosiły się do 
Kantoru (pkt 19). Zasadniczo ceduły wydawane były odpłatnie, a jedynie za zgodą 
dyrektora bezpłatnie (pkt 20)805.

W lipcu 1843 r. Biuro Rachuby zwróciło się do Senatu Rządzącego, aby rozważył zobowiązanie 
pisarza Kantoru Służących do podawania Dyrekcji Policji w miesięcznych raportach informacji 
nie tylko o ilości wydanych ceduł i wizowanych książek, ale również o nowo wydanych książ
kach, osobach skazanych na zapłacenie kary za zagubienie książki służbowej, osobach uzysku
jących przedłużenie ważności ceduł, osobach otrzymujących karty wyrobnicze, „które równie 
numerem porządkowym i numerem kontroli opatrzone być winny’’. Dyrekcja Policji w oparciu 
o te raporty powinna sporządzić roczny raport wraz z rachunkiem z kasy policyjnej z Kantoru 
Służących w celu zweryfikowania tych dokumentów przez Biuro Rachuby. Senat w dniu 11 VIII 
1843 r. przychylił się do wniosku Biura Rachuby i wydał w tym zakresie stosowne polecenie 
Dyrekcji Policji.

8115 Dnia 6 VII 1843 r. Biuro Rachuby zwróciło się do Senatu Rządzącego z prośbą o wydanie po
lecenia Dyrekcji Policji „celem poinformowania i nakazania pisarzowi Kantoru Służących! aby 
w sposób prawidłowy interpretował art. 14 postanowienia Senatu z 25 VI 1841 r. (Dz. Praw 
1841, nr 3442 D.G.S.), rozwijającego ustawę sejmową z 27 XII 1821 r. (opublikowaną 25 IV 
1822 r. w Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 1432 D.G.S.), i obliczał, i pobierał opłaty osobno 
za wydawane książki służbowe i ceduły, a nie tylko jedną opłatę, gdy faktycznie wydawano dwa 
dokumenty. Zgodnie z przepisami z 1841 r. wprowadzono następujące opłaty kantorowe: „za 
wygotowanie książki służący winni opłacić wedle klas rozporządzeniem z d. 25 kwietnia 1822 r., 
nr 1432 postanowionych, a mianowicie: w klasie I zip trzy, w klasie II złp jeden gr 20, w klasie 
III złp jeden”. W przypadku zagubienia książki służący zobowiązany był uzyskać nową książkę, 
za którą miał zapłacić podwyższoną opłatę - 4 złp dla służących z I klasy, 2 złp 10 gr dla osób 
z II klasy oraz 1 złp 20 gr dla służących z III klasy. Przewidziano również możliwość obciążenia 
ich kosztami opublikowania w prasie ogłoszenia o zagubieniu książki służbowej. Opłata za wy
danie „ceduły do wyszukania służby” również uzależniona była od klasy służącego i wynosiła:
I złp dla I klasy, 20 gr w II klasie i 10 gr dla służących z III klasy. „Za przedłużenie ważności 
ceduły w myśl art. 31 rozporządzenia z d. 25 kwietnia 1822 r. w klasie I groszy dziesięć, w klasie
II groszy sześć, w klasie III groszy trzy". Roczna opłata za wydanie „karty wyrobniczej" wynosiła 
10 groszy. Opłaty przewidziano również dla panów. Za wizowanie książki służby mieli ponosić 
opłatę, której wysokość również zależała od klasy służącego, którego zatrudniali. W przypadku 
służących z I klasy opłata wynosiła 1 złp 20 gr, z II klasy - 1 złp, z III klasy - 15 gr (art. 14).

Pisarz Kantoru miał również zadbać o to, aby ścisłe wykonywanie powie
rzonych mu obowiązków nie narażało panów na brak służby. W związku z tym 
wzywanie służących do osobistego zgłoszenia się w Kantorze w trakcie peł
nienia przez nich służby mogło mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
Pozostałe sprawy miały być załatwiane lub wyjaśniane za pomocą posługaczy 
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bezpośrednio u pracodawców (pkt 25). Pisarz miał także sporządzać co 15 dni 
wykaz służących, którzy z zamiłowania próżniactwa nie podejmowali pracy. Ra
port taki kierowano do Dyrekcji Policji, która na tej podstawie kierowała te oso
by do Domu Pracy.

Zgodnie z instrukcją pisarza Kantoru Służących kompetencje do karania służą
cych, którzy postępowali nieporządnie należały do Dyrekcji Policji (pkt 4a). Dlate
go też co 15 dni pisarz przekazywał Dyrekcji Policji listę służących zostających bez 
pracy, który mieli zostać przymusowo skierowani do Domu Pracy (pkt 4c).

Kandydat na pisarza Biura Kontroli Służących był przedstawiany Komitetowi 
Nominacyjnemu przez dyrektora policji. Podobnie jak inni urzędnicy Dyrekcji 
Policji początkowo zatrudniany był na czas określony na stanowisku zastępcy pi
sarza. Dnia 30 października 1838 r. funkcję zastępcy pisarza Kantoru Służących 
powierzono Andrzejowi Tyralskiemu806. Dnia 2 listopada 1839 r. zastępcą pisarza 
został Hipolit Duciłłowicz807. Po zmarłym F. Zabłockim prezes Senatu na wnio
sek dyrektora policji zastępcą pisarza Kantoru Służących i Wyrobników zamia
nował Teofila Piotrowskiego, który pełnił tę funkcję do końca Wolnego Miasta 
Krakowa808.

ANKr, WMK - III - 4-7, k. 554.
K(1' Ibidem, k. 9-15.

Ibidem, k. 923-929; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 26.
ANKr, WMK - 111 - 3a, k. 375-389.
Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

4.4.3. Komisarze dystryktowi i zwierzchnicy miejscowi

Niezwykle ważną grupę lokalnych współpracowników Dyrekcji Policji stanowili 
komisarze dystryktowi oraz członkowie ich komisariatów. Byli oni funkcjonalnie 
związani z Dyrekcją Policji, która sprawowała wobec nich zwierzchni nadzór.

Zapowiedź powołania komisarzy dystryktowych pojawiła się już w 1833 r. 
Mieli oni zająć miejsce podsędków oraz wójtów w gminach wiejskich. Tymczaso
wa instrukcja określająca ich obowiązki wydana została w dnia 15 marca 1839 r.809 
Miała ona obowiązywać do czasu uchwalenia nowego statutu Dyrekcji Policji. Sta
tut ten ostatecznie uchwalony został 18 lutego 1840 r. i regulował również zakres 
zadań i kompetencji komisarzy dystryktowych oraz podległych im urzędników 
komisariatów. Wraz z jego wejściem w życie tymczasowe przepisy ww. instrukcji 
zostały uchylone.

Zgodnie z przepisami zawartymi w tym Statucie komisarze dystryktowi zajęli 
miejsce podsędków i wójtów działających w okręgu Wolnego Miasta Krakowa. 
Mieli oni wykonywać zarówno czynności policyjne, sądowe, jak i obowiązki służ
by administracyjnej (§ 158)810. Komisarze dystryktowi mieli być traktowani jako 
terenowy organ Dyrekcji Policji, wyposażony w samodzielne kompetencje wład
cze (§ 159). W tym zakresie istniała między nimi wyraźna różnica w porównaniu 
do komisarzy cyrkułowych, powołanych na obszarze miasta Krakowa.
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Wyraźnie zaznaczono też, że Dyrekcja Policji nie stanowiła II instancji w sto
sunku do komisarzy dystryktowych, wobec tego nie można było wnosić do niej 
rekursów od decyzji przez nich wydanych (§ 160). Komisarze dystryktowi podle
gali służbowo dyrektorowi policji, który miał prawo ich karania na takich samych 
zasadach, jak innych urzędników policyjnych (§ 161)811.

811 Na przykład dyrektor policji w raporcie z dnia 7 VII 1839 r. do prezesa Senatu wskazał na 
potrzebę uwolnienia ze służby zastępcy pachołka (dozorcy aresztów) J. Malibrowskiego w dys
trykcie Chrzanów, który został oskarżony o ułatwienie ucieczki aresztanta S. Chylińskiego. Do 
wniosku dyrektor załączył protokół z przesłuchania sporządzony przez komisarza dystryktu 
Chrzanów. Prezes Senatu w piśmie z dnia 15 VII 1839 r. przychylił się do wniosku dyrektora 
i upoważnił go do zwolnienia J. Malibrowskiego ze służby. Jednocześnie, przychylając się do 
wniosku dyrektora policji, zamianował na zastępcę pachołka W. Kasprzyckiego, „byłego żan
darma, a następnie pachołka przy wójcie gminy na Zwierzyńcu, który pełnił tę służbę do czasu 
zaprowadzenia nowego porządku policyjnego, ostatnio bez służby”. Zobowiązał także dyrekto
ra do odebrania od niego przysięgi według przepisanej roty, wskazania dystryktu, w którym ma 
pełnić służbę, a także wydania polecenia, aby tę służbę rozpoczął. Prezes Senatu zawiadomił 
także Senat Rządzący o powyższych zmianach, jednocześnie wskazując, iż W. Kasprzycki po
wołany został na okres dwóch lat jako zastępca pachołka, a dopiero później będzie powołany 
na „aktualnego" pachołka. Prezes Senatu polecił również zawiadomić W. Kasprzyckiego o jego 
nominacji na zastępcę pachołka przy komisariacie dystryktowym „z pensją przepisaną do tej 
posady” od dnia 1 VIII 1839 r. Prezes jednocześnie zaznaczył, że dopiero po dwóch latach 
służby, jeżeli w ciągu tejże okaże się zdolnym do niej, pilnym i moralnym, otrzyma nominację 
na „aktualnego" pachołka. Zobowiązał go również do zgłoszenia się do Dyrekcji Policji w celu 
wykonania przysięgi i objęcia obowiązków w wyznaczonym mu komisariacie, ANKr, WMK - 
III-47, k. 109-112.

812 Rota przysięgi dla komisarzy dystryktowych brzmiała: „Ja, N.. przysięgam Panu Bogu Wszech
mogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu powołany na urząd komisarza dystryktowego w okręgu 
W. M. Krakowa Senatowi Rządzącemu wiernym i posłusznym będę. Wszelkie czynności z natu
ry mego urzędowania wypływające bądź te, które ogólne w kraju tym obowiązują [fragment nie
czytelny - P. C.] szczególnymi instrukcjami w przedmiotach administracyjnych lub sądowych 
wydanymi lub na przyszłość wydać się mającymi, wskazanymi [fragment nieczytelny - P. C.] 
bezstronnie i pilnie wypełniać przyrzekam. Zwierzchnikom, którym z natury służby podlegać 
mi wypada, wszelką powolność i posłuszeństwo w wykonywaniu danych mi poleceń okazywać 
będę, a mając pomyślność kraju na celu, tak się sprawować nie zaniedbam jako przystoi na 
pilnego i uczciwego urzędnika, nie uwodząc się żadnym względem pokrewieństwa, przyjaźni, 
nienawiści, datków lub obietnic bezpośrednio lub pośrednio mi ofiarowanymi być mogących. 
Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna Syna Jego męka". W projekcie roty znajdują się wy
kreślone sformułowania, na przykład że komisarze powołani zostali wskutek nowej organizacji 
władz policyjnych, z połączenia obowiązków dotychczas przez podsędków i wójtów wykonywa
nych, że zobowiązani będą do posłuszeństwa konstytucji krajowej i Senatowi (zostawiono tylko 
posłuszeństwo Senatowi). Wykreślono także zapis o zakresie spraw, za które mieli odpowiadać, 
tj. skarbowych i policyjnych, pozostawiono tylko zakres spraw administracyjnych i sądowych, 
ANKr WMK - V - 9, k. 241.

Komisarze dystryktowi - podobnie jak i inni funkcjonariusze policji - przed 
objęciem obowiązków służbowych musieli złożyć przysięgę według przepisanej 
roty812. Mieli oni stopień komisarzy policji II rangi z możliwością awansu na ko
misarzy policji I rangi „w miarę zdolności i zasług” (§ 162). Aparatem pomocni
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czym dla komisarza dystryktowego był komisariat dystryktowy w skład którego 
wchodzili (§ 163):

1. Adiunkt813, pełniący jednocześnie obowiązki ekspedienta, archiwisty, a tak
że „aktuariusza przy inkwizycjach sądowych karnych”. Do jego obowiązków na
leżało również zastępowanie w nagłych wypadkach komisarza dystryktowego 
z możliwością stosowania środków doraźnych. Działając z upoważnienia ko
misarza, mógł także sporządzać wywody słowne w sprawach administracyjno- 
-policyjnych, „bez wydawania wszakże decyzji, bo te wyłącznie do atrybucji ko
misarza należą”.

2. Woźny, do którego obowiązków należało m.in. odpisywanie ekspedycji. 
W związku z tym wymagano od niego posiadania umiejętności czytania i po
prawnego pisania. Woźny odpowiadał też za czystość w kancelarii, pełnił obo
wiązki dozorcy aresztów, stosując się w tej mierze do instrukcji814 opracowanej dla 
dozorcy aresztów policyjnych815.

Adiunktami przy komisariatach dystryktowych w 1844 r. byli: Józef Łącki, Jacek Szalewski, Fe
liks Łącki, Walenty Chwastowski, Karol Fiutowski (zastępca), Paweł Szufinowicz (zastępca), Mi
chał Jankowski (zastępca), Filip Krawczyński (tymczasowy zastępca), Julian Estreicher (zastęp
ca), Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 32-33. Według zalecenia prezesa Senatu obsada 
dwóch wakujących posad adiunktów przy komisarzach dystryktowych powinna być oparta na 
zasadzie pierwszeństwa dla osób, które nie tylko odznaczają się należnym usposobieniem, ale 
także mają długoletni staż pracy w „zawodzie etatowej służby publicznej”. W związku z tym pre
zes zobowiązał dyrektora do sporządzenia listy kandydatów spełniających te warunki i przed
łożenia jej sobie do nominacji, ANKr, WMK - III - 47, k. 287-288. Projekt roty przysięgi dla 
adiunktów przy komisarzach dystryktowych: „Ja, NN.. [wykreślona inwokacja - P. C.] będąc 
powołanym na adiunkta przy komisarzu dystryktowym w okręgu W. M. Krakowa, przysięgam, 
Senatowi Rządzącemu wiernym i posłusznym będę - wszelkie czynności instrukcją mi wskaza
ne wiernie, gorliwie i pilnie sprawować przyrzekam. Zwierzchnikom swoim powolność wszelką 
i posłuszeństwo w pełnieniu danych mi poleceń okazywać będę i w ogólności tak się sprawować 
nie zaniedbam, jak przystoi na pilnego i honorowego urzędnika, nie uwodząc się żadnym wzglę
dem. Tak mi, Panie Boże, dopomóż [z wykreśleniami - P. C.]" ANKr, WMK- V - 9, k. 181.

K" Projekt takiej instrukcji, który został przekazany prezesowi Senatu w marcu 1839 r., opracowała 
Dyrekcja Policji. Projekt został przekazany do zatwierdzenia Senatu Rządzącego, jednak nie za
chował się egzemplarz tej instrukcji, ANKr, WMK - III - 47, k. 287-288.

"Ll Woźny zwany był pachołkiem i taka funkcjonowała też nazwa oficjalna. Przed objęciem urzędu 
zobowiązany był złożyć przysięgę według roty: „Ja, NN.. przysięgam Panu Bogu Wszechmogą
cemu w Trójcy św. Jedynemu, iż wezwany do pełnienia służby pachołka przy komisarzu dys
tryktowym Senatowi Rządzącemu wiernym i posłusznym będę, powierzone mi czynności ze 
strony zwierzchników moich, którym z natury służby podlegać mi wypada, a mianowicie w do
zorowaniu aresztów dystryktowych, gorliwie wypełniać i wszelką względem moich zwierzch
ników uległość okazywać nie zaniedbam, tak mi, Panie Boże, dopomóż” ibidem, k. 189. Prezes 
Senatu pismem z 21 111 1839 r. zobowiązał dyrektora policji do sporządzenia kompletnej listy 
kandydatów na pachołków oraz załączył do niej złożone przez kandydatów opisy biegu życia, 
dowody kwalifikacji oraz przykładnej konduity, z wyszczególnieniem zasług przez nich w służ
bie uzyskanych. Jednocześnie prezes Senatu zobowiązał dyrektora do uzyskania informacji od 
komendanta milicji, czy pośród jego żołnierzy nie ma takich osób, które ze względu na stan 
zdrowia lub podeszły wiek nie nadają się do służby garnizonowej, ale mogłyby pełnić obowiązki 
pachołków, ibidem, k. 278-288.
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3. Dwóch żandarmów, których głównym obowiązkiem było rozwożenie lub 
roznoszenie rozporządzeń i okólników dotyczących działalności komisariatu. 
Dokumenty te miały być odczytywane przez zwierzchnika miejscowego. W przy
padku gdy zwierzchnik miejscowy nie posiadał takich umiejętności, obowiązkiem 
żandarma było odczytywanie takich dokumentów. W pozostałym zakresie mieli 
oni stosować się do instrukcji wydanej dla żandarmów. Podlegali oni bezpośred
nio komisarzowi dystryktowemu, w związku z czym zobowiązani byli punktual
nie wykonywać wszystkie zlecenia komisarza dotyczące ich służby316.

A zatem komisarz dystryktowy ze względu na szeroki zakres swojej działal
ności otrzymał personel kancelaryjno-usługowy zlokalizowany w komisariacie 
dystryktowym. Mieszkanie komisarza dystryktowego miało być oznaczone ze
wnętrzną tablicą z napisem: „Komisariat Dystryktowy N" informującą, że w domu 
tym urzęduje komisarz (§ 164).

Zasadniczo w każdym komisariacie dystryktowym miał być jeden adiunkt, ale 
w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora policji powoływano kolej
nych adiunktów. Taka sytuacja miała miejsce w dystrykcie Chrzanów, gdzie Senat 
Rządzący wyraził zgodę na zatrudnienie drugiego adiunkta. Również on przed 
objęciem obowiązków służbowych zobowiązany był złożyć przysięgę według 
przepisanej roty* 817.

1,16 Żandarmi w dystryktach mieli prowadzić książeczkę służbową, w której mieli zapisywać wszyst
kie swoje czynności, jak również poczynione spostrzeżenia z nimi związane, a także raporty 
o przekroczeniach policyjnych etc. Raporty te stanowiły podstawę sporządzenia przez miejsco
wego komendanta posterunku żandarmerii miesięcznego raportu, który przekazywany był ko
mendantowi żandarmerii w Krakowie, który „następnie wszystkie raporta tego rodzaju Dyrekcji 
Policji i komendantowi milicji złoży" (§ 163). O roli żandarmów w działalności komisariatów 
dystryktowych zob. P. Cicho ń, Przyczynek do dziejów Żandarmerii Wolnego Miasta Krakowa, 
[w:] Regnare, gubernare, administrare. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 
40-lecia pracy naukowej, t. 2, Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, red. S. G ro - 
dziski, A. Dziadzio, Kraków 2012, s. 55-71.

817 Rota przysięgi brzmiała: „Ja, Jędrzej, będąc powołanym na zastępcę adiunkta II, przy komisarzu 
dystryktowym w okręgu W. M. Krakowa, przysięgam, iż Senatowi Rządzącemu wiernym i po- 
słuszym będę, i wszelkie czynności instrukcją mi wskazane wiernie, gorliwie i pilnie sprawować 
przyrzekam. Zwierzchnikom moim powolność wszelką i posłuszeństwo w pełnieniu danych mi 
poleceń okazywać będę i w ogólności tak się sprawować nie zaniedbam, jak przystoi na pilnego 
i honor kochającego urzędnika, nie uwodząc się żadnym względem. Tak mi, Panie Boże, dopo
móż. Tak przysięgam, Andrzej Baranowski” ANKr WMK - V - 9, k. 593.

Komisarzowi dystryktowemu przyznano także kompetencje dotyczące orze
kania w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw policyjnych, szczegółowo okre
ślonych w rozdziale III tego Statutu (§ 165).

Komisarze dystryktowi w zakresie spraw administracyjnych mieli działać w ta
kim zakresie, jak wcześniej wójtowie pod rozkazami władz administracyjnych. 
Od ich decyzji przysługiwało prawo rekursu bezpośrednio do odpowiedniego 
wydziału w Senacie Rządzącym, tj. do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji 
lub do Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu (§ 166).
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Natomiast w zakresie spraw sądowych - według przepisów działu trzeciego 
tego Statutu - pozostawali w kontaktach z władzami sądowymi jedynie za po
średnictwem Dyrekcji Policji (§ 167). Władze sądowe mogły żądać od komisarzy 
dystryktowych dopełnienia potrzebnych im czynności zarówno w sprawach kar
nych, jak i cywilno-sądowych. Oznaczało to, że mieli świadczyć pomoc prawną 
w terenie dla władz sądowych zlokalizowanych w Krakowie (§ 168).

W miejscu swego zamieszkania komisarze dystryktowi upoważnieni zostali 
do osobistego wykonywania przysługujących im kompetencji. Natomiast w in
nych częściach dystryktu w zakresie mniej ważnych czynności mogli korzystać 
z pomocy zwierzchników miejscowych. Jedynie w sprawach posiadaczy dóbr, ich 
rodzin i domowników komisarz dystryktowy zobowiązany był osobiście wykony
wać wszystkie czynności policyjne.

Zwierzchnicy miejscowi powinni stawić się osobiście przed komisarzami 
dystryktowymi w celu złożenia raportu z wykonanych czynności. Z takiego spo
tkania komisarz miał sporządzić krótki wywód słowny i poświadczyć w ksią
żeczce zwierzchnika, że wykonał on zlecone czynności. Statut określał również 
treść adnotacji umieszczanej w książeczce: „zwierzchnik NN czyności NN do
pełnił i zdał raport” (§ 169).

Komisarze dystryktowi w okręgu upoważnieni zostali do samodzielnego 
prowadzenia korespondencji, na analogicznych zasadach jak Dyrekcja Poli
cji, z władzami określonymi w § 7 tego Statutu (§ 170). Świadczy to wyraźnie, 
że posiadali oni dużą samodzielność i autonomię działania, co potwierdza, że 
działali w okręgu jako samodzielny organ administracji państwowej.

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. określał również ich obowiązki „w ogólno
ści”. Obejmowały one m.in. obowiązki określone w § 35-44 tego Statutu, od
noszące się zresztą także do innych urzędników policji wykonawczej (§ 171). 
W tym zakresie komisarze dystryktowi odpowiadali za wszystkie sprawy 
administracyjno-policyjne w dystrykcie, które należały do właściwości Dyrek
cji Policji (§ 35). W zakresie wewnętrznej służby policyjno-administracyjnej 
mieli prowadzić postępowanie sumaryczne, czyli skrócone i uproszczone (§ 36). 
Komisarze mogli także wymierzać kary przewidziane przepisami policyjnymi 
(§ 37) według zasad określonych w cz. 2 kodeksu karnego (§ 38). W sprawach 
o przestępstwa policyjno-administracyjne, w których mieli orzekać komisarze 
dystryktowi przysługiwał rekurs do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji 
(§ 39). Mieli również orzekać w sprawach defraudacyjnych, które miały być za
łatwiane przez urząd konsumpcyjny - w tych sprawach przysługiwał rekurs 
do Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu (§ 40). Termin do załatwienia 
rekursu w sprawach policyjno-administracyjnych był analogiczny jak w przy
padku ciężkich przestępstw policyjnych (§ 41). Komisarze mieli także pełnić 
służbę zewnętrzną, czyli dozorczą, i w tym zakresie mieli czuwać nad bezpie
czeństwem publicznym i osób prywatnych (§ 42-43). Szczegółowe obowiązki 
o charakterze wykonawczym dla urzędników policyjnych miała określić odręb
na instrukcja (§ 44).
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Również dodatkowe obowiązki komisarzy dystryktowych miały określać inne 
przepisy policyjne (§ 172). W związku z tym od tych komisarzy wymagano dobrej 
znajomości przepisów prawa. Dlatego też zobowiązano ich do kompletowania 
dzienników rządowych, w których publikowano obowiązujące akty prawne.

Komisarz dystryktowy miał również czuwać nad wiernym i punktualnym 
przestrzeganiem przez mieszkańców obowiązujących przepisów prawa. Poza tym 
w swoim dystrykcie zobowiązany był ogłaszać mieszkańcom nadesłane mu przez 
zwierzchników ustawy i rozporządzenia krajowe (§ 173). Sposób publikacji miał 
być określony w ogłaszanym akcie i mógł polegać albo na głośnym odczytaniu 
przed wejściem do kościoła po rannym nabożeństwie, albo przez wywieszenie 
druku na „mieszkaniu komisarza dystryktowego” albo przez okólniki przekazy
wane zwierzchnikom miejscowym (§ 174). W przypadku rozporządzeń podawa
nych do wiadomości publicznej w formie okólników zwierzchnik miejscowy miał 
je odczytać, a po odczytaniu na druku umieścić adnotację „czy odczytanie i przez 
kogo nastąpiło” (§ 175). W przypadku, gdy w danej gromadzie nie było osoby 
umiejącej czytać komisarz miał w inny sposób zakomunikować im treść okólnika, 
a w ostateczności osobiście im go przeczytać (§ 176). Przyjęto także zasadę, że 
ekspedycje i kurrendy w miarę możliwości miały być rozwożone przez żandar
mów przydanych do pomocy komisarzom dystryktowym. Jeżeli nie było to moż
liwe, wówczas ogłaszanie miało odbywać się przez okólnik na dotychczasowych 
zasadach, „to jest gromady przez posłańców będą sobie komunikowały okólniki, 
gromada zaś ostatnia odbierająca okólnik winna zwrócić takowy komisarzowi 
dystryktowemu” (§ 177). W pilnych przypadkach lub innych uzasadnionych sy
tuacjach komisarz miał prawo sporządzić kilka egzemplarzy okólnika i rozesłać 
je po dystrykcie (§ 178). Komisarz był także upoważniony do zwołania w razie 
potrzeby zwierzchników miejscowych celem udzielenia im wyjaśnień dotyczą
cych wydanych ustaw i rozporządzeń. W takim wypadku należało zaprotokoło
wać przebieg spotkania i podjęte decyzje w specjalnie w tym celu prowadzonym 
dzienniku zgromadzeń (§ 179).

Niezależnie od powyższego warto podkreślić, że komisarz dystryktowy zobo
wiązany był do osobistego wykonywania swoich obowiązków, a także regularnego 
zapoznawania się ze stanem swego dystryktu. Natomiast wydawanie pisemnych 
poleceń miało być wyjątkiem od powyższej reguły. Komisarz dystryktowy miał 
również oznaczyć dla mieszkańców swego dystryktu dwa dni w tygodniu w któ
rych pełnił dyżur w miejscu zamieszkania, wyłączając oczywiście sytuacje zwią
zane z koniecznością odbycia nagłej podróży (§ 180). Z uwagi na to, że w wielu 
wypadkach wymagana była osobista obecność komisarza dystryktowego, był on 
zobowiązany, wychodząc z domu zostawiać informację, gdzie będzie go można 
zastać (§ 181). W przypadku konieczności opuszczenia przez niego dystryktu na 
ponad 24 godziny rnusiał na to uzyskać uprzednią zgodę Dyrekcji Policji (§ 182). 
W przypadku choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności komisarza miał 
zastępować inny urzędnik wyznaczony przez prezesa Senatu na wniosek dyrek
tora policji (§ 183).
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Komisarze dystryktowi w zakresie swoich kompetencji sądowych, policyjnych 
i administracyjnych podlegali odpowiednio przepisom analogicznym jak Dyrek
cja Policji oraz władze sądowe i administracyjne (§ 184). A zatem ich pozycja, 
kompetencje i tryb działania w poszczególnych dystryktach były analogiczne jak 
w przypadku władz działających na obszarze miasta Krakowa.

Komisarze zobowiązani byli również aktualizować informacje dotyczące sta
nu technicznego sprzętu przeciwpożarowego, a także wiadomości o „publicznych 
budowlach, drogach i mostach, drogowskazach, tablicach nazwy miejsca, stud
niach” stanie przestrzegania przepisów policyjnych w celu podjęcia działań za
radczych, a także ukarania winnych, względnie przedstawienia winnych do uka
rania, w przypadku gdy w tym zakresie nie mieli samodzielnych uprawnień do 
wymierzania kary (§ 185).

Do obowiązków komisarzy dystryktowych należało również bezzwłoczne re
agowanie w przypadkach wystąpienia chorób zakaźnych zarówno wśród ludzi, 
jak i bydła. Oprócz złożenia raportu Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji 
mieli także podejmować stosowne czynności określone w przepisach prawa albo 
inne czynności uzasadnione okolicznościami sprawy, które służyły przeciwdzia
łaniu szerzeniu się tego typu chorób (§ 186).

Każdego roku w miesiącu marcu komisarz dystryktowy miał przedłożyć Wy
działowi Spraw Wewnętrznych i Policji listę dzieci zakwalifikowanych do szcze
pienia przeciwko ospie (§ 187). Poza tym winien zwracać szczególną uwagę na 
wszystkich cudzoziemców i osoby podejrzane (§ 188). Komisarz miał również 
prowadzić księgę ludności i protokoły meldunkowe i w tym zakresie stosować 
przepisy dotyczące zameldowania w odniesieniu do osób, które przenosiły się 
z jednego dystryktu do drugiego lub z miasta do okręgu (§ 189). Komisarz zobo
wiązany był także udostępniać wnioski o wydanie paszportu - „zwyczajne kartki 
do prośby o paszport” (§ 190).

Komisarz dystryktowy miał również zajmować się sprawami karnymi. W przy
padku popełnienia zbrodni na terenie dystryktu miał on ustalić istotę czynu i prze
prowadzić inkwizycję sumaryczną, a następnie akta sprawy przekazać niezwłocz
nie do Dyrekcji Policji (§ 191). Urzędnicy ci zobowiązani byli także czuwać nad 
tym, aby zwierzchnicy miejscowi zachowywali „wierność, porządek i prawość" 
w zakresie prowadzonej przez nich gospodarki finansowej (rozpisywanie, pobór 
i zarządzanie składkami gminnymi) (§ 192).

Do obowiązków komisarza na obszarze dystryktu należało również:
1. Kontrolowanie „czy przepisy o nauczaniu młodzieży w szkółkach są wy

pełniane". W przypadku stwierdzenia zaniedbań ze strony nauczycieli komisarz 
zobowiązany był złożyć o tym raport do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji 
w Senacie Rządzącym.

2. Czuwanie nad stanem technicznym obiektów publicznych i instytuto
wych, tj. kościołów, gmachów rządowych, budowli parafialnych etc. W związku 
z tym, co najmniej raz do roku zobowiązany był przeprowadzić rewizję tych 
budynków z udziałem kolatora miejscowego i parafian. W sporządzonym na tę 
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okoliczność protokole przekazywanym bezpośrednio Senatowi należało porów
nać stan poprzedniej rewizji ze stanem obecnym i wykazać wykonane w ciągu 
roku remonty. Duplikat protokołu miał pozostać w aktach komisarza dystryk
towego (§ 193).

Do kompetencji komisarza dystryktowego należało również powoływanie 
i odwoływanie zwierzchników miejscowych oraz radnych (będących jego współ
pracownikami). Zobowiązany był jednak w tej mierze „znosić się” z posiadaczami 
dóbr i gromadami, a także zasięgnąć opinii o usposobieniu, konduicie i odpowie
dzialności kandydata (§ 194).

Na komisarzu dystryktowym ciążyły także liczne obowiązki sprawozdawcze 
wobec Dyrekcji Policji. Musiał on składać raporty specjalne oraz raporty perio
dyczne. Miał również prowadzić „miesięczny dziennik czynności”

Raporty specjalne winny być składane niezwłocznie i dotyczyć wszystkich wy
darzeń policyjnych, zabójstw, rozbojów, znacznych kradzieży, nieszczęśliwych 
wypadków, przypadków nagłej śmierci etc. Raporty powinny być zgodne z praw
dą, rzetelnie i bezstronnie przygotowane. W tego typu raportach komisarz winien 
„zamieścić, co się bliżej dotyczy dobra kraju i jego mieszkańców, o ile to nie jest 
li administracyjnym przedmiotem, o którym z porządku przepisów policyjnych 
rządowi bezpośrednio donosić należy” Dodatkowo można było w nich zamiesz
czać informacje zasięgnięte u miejscowej ludności, dotyczące raportowanych 
zdarzeń. Kierując się rozeznaniem, komisarz winien również podjąć niezbędne 
czynności zaradcze, albo określone w przepisach, albo uzasadnione okoliczno
ściami sprawy.

Z kolei raporty periodyczne miały dotyczyć spraw administracyjnych, policyj
nych, którymi dotychczas zajmowali się wójtowie, oraz spraw sądowych, które 
należały do podsędków, a które przekazywano trybunałowi. Takie zbiorcze spra
wozdania komisarz dystryktowy miał bezpośrednio przekazywać Dyrekcji Policji 
„do dalszego urzędowego użycia”.

Komisarz miał także składać w Dyrekcji Policji z końcem każdego miesiąca 
dziennik wykonanych przez siebie czynności „do przejrzenia po upłynionym 
drugim miesiącu” (§ 195). Rozbudowany obowiązek sprawozdawczy nałożony na 
komisarzy dystryktowych wyraźnie wskazywał, że pozostawali oni pod zwierzch
nictwem Dyrekcji Policji, która sprawowała bezpośredni nadzór nad ich działal
nością administracyjną i policyjną.

Komisarze dystryktowi mieli otrzymywać forszus, czyli pewną kwotę pienięż
ną, pod obowiązkiem zdawania rachunków, którą mieli wykorzystać m.in. na 
utrzymanie aresztantów, transport osób podlegających wydaleniu etc. (§ 196). 
„Za kommissoria prywatne za obrębem dystryktu uskuteczniane pobierać będą 
diety wedle przepisów w tej mierze istniejących" (§ 197).

Komisarze dystryktowi mogli być przenoszeni do innych dystryktów lub do 
Dyrekcji Policji, jeżeli było to konieczne dla zapewnienia „regularnego biegu 
służby”. Decyzję w tym zakresie podejmował prezes Senatu po uprzednim zasię
gnięciu opinii dyrektora policji (§ 198). Komunikaty o zmianach na stanowiskach 
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komisarzy i adiunktów dystryktowych były publikowane w „Dzienniku Rządo
wym Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu” Na przykład dnia 8 czerwca 
1844 r. prezes Senatu dokonał zmian: dotychczasowego zastępcę adiunkta dys
tryktu Czernichów, Juliana Estreichera, zamianował zastępcą komisarza policji 
II rangi, natomiast zastępcę adiunkta dystryktu Trzebinia, Filipa Krawczyńskie
go, tymczasowym zastępcą komisarza policji II rangi przy Dyrekcji Policji, po
wołując w ich miejsce dotychczasowych aplikantów przy Dyrekcji Policji, Win
centego Szymkajło i Piotra Kowalikowskiego, z przeznaczeniem pierwszego do 
dystryktu Trzebinia, a drugiego do dystryktu Czernichów. W miejsce Fortunata 
Chorubskiego, komisarza delegowanego do dystryktu Liszki, do sprawowania 
obowiązków komisarza cyrkułu III przeznaczony został Jan Nepomucen Bru- 
dzyński, zastępca komisarza policji II rangi818. Od dnia 1 lipca 1844 r. nastąpiły 
przesunięcia na stanowiskach komisarzy dystryktowych. Józef Popielecki, za
stępca komisarza policji, przeniesiony został z dystryktu Liszki do dystryktu 
Trzebinia w miejce zmarłego zastępcy komisarza Feliksa Madejskiego, w miej
sce J. Popieleckiego do Liszek przeniesiono Fortunata Chorubskiego, dotych
czasowego komisarza cyrkułu III819. W dniu 28 lutego 1845 r. prezes Senatu 
zamianował Karola Stróżeckiego i Teofila Zawiszę tymczasowymi zastępcami 
komisarzy policji II rangi, z których pierwszego do pełnienia obowiązków ko
misarza sądowego, a drugiego do sprawowania obowiązków komisarza cyrkułu 
IV. Jan Sałasz, zastępca komisarza policji II rangi, dotychczas sprawujący obo
wiązki komisarza cyrkułu II, wydelegowany został do Alwernii na komisarza 
dystryktowego, w jego miejsce z cyrkułu IV do cyrkułu II przeniesiony został 
Józef Tuszyński, komisarz policji II rangi820.

818 Komunikat o zmianach związanych z tymi przesunięciami podał dyrektor policji F. Wolfarth 
w komunikacie z dnia 17 VI1844 r., Dz. Rządowy WMK 1844, nr 80, s. 323, nr 10366.

819 Komunikat o zmianach związanych z tymi przesunięciami podał dyrektor policji F. Wolfarth 
w komunikacie z dnia 16 VI1844 r., ibidem, nr 9827.

82(1 Komunikat o zmianach związanych z tymi przesunięciami podał dyrektor policji F. Wolfarth 
w komunikacie z dnia 1 III 1845 r., Dz. Rządowy WMK 1844, nr 41-42, s. 164, nr 3656.

W 1846 r. w komisariatach dystryktowych zatrudnieni byli: dystrykt I. Mo
giła - Seweryn Wiśniowski (komisarz), Karol Fiutowski (adiunkt); dystrykt II. 
Balice - Stanisław Bogdziński (zastępca komisarza), Aleksander Swolkien (ad
iunkt); dystrykt III. Krzeszowice - Konrad Żłowadzki (aplikant Dyrekcji Policji, 
tymczasowo pełniący obowiązki komisarza), Paweł Szufinowicz (zastępca ad
iunkta); dystrykt IV. Trzebinia - Józef Popielecki (komisarz), Wincenty Szym
kajło (zastępca adiunkta); dystrykt V. Jaworzno - Józef Michniewski (zastępca 
komisarza), Michał Jankowski (adiunkt), Jan Furmankiewicz (aplikant); dystrykt 
VI. Chrzanów - Teodor Łuszczyński (komisarz), Feliks Łącki (adiunkt), Antoni 
Egly (podinspektor policji); dystrykt VII. Alwernia - Jan Sałasz (zastępca komi
sarza), Walenty Chwastowski (adiunkt); dystrykt VIII. Czernichów - Adolf Am- 
bros (zastępca protokolisty Biura Meldunkowego, przeznaczony tymczasowo do 
sprawowania obowiązków komisarza), Piotr Kowalikowski (zastępca adiunkta); 
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dystrykt IX. Liszki - Fortunat Chorubski (komisarz), Józef Łącki (adiunkt). Przy 
każdym komisariacie był też jeden pachołek821.

821 Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 29-30.

Stałymi terenowymi współpracownikami komisarzy dystryktowych, którzy 
zastąpili dotychczasowych sołtysów, zostali zwierzchnicy miejscowi, których 
szczegółowy zakres obowiązków określał również Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. 
Zgodnie ze statutowym założeniem zwierzchnik miejscowy miał być przewodni
kiem dla mieszkańców wsi, dlatego też rnusiał zachowywać się przykładnie, aby 
być „we wszystkim dobrym wzorem”. Dzięki takiej wzorowej postawie mógł sku
tecznie wykonywać swój główny obowiązek, polegający na zachęcaniu włościan 
do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Z kolei mieszkańcy wsi zo
bowiązani zostali okazywać mu poważanie i posłuszeństwo (§ 199).

Statut określał także tryb wyboru zwierzchników miejscowych, którzy mieli 
być powołani we wszystkich wsiach, niezależnie od stanu własnościowego. Od 
kandydata na zwierzchnika miejscowego wymagano stałego zamieszkiwania na 
terenie danego dystryktu, prowadzenia moralnego życia i dobrych obyczajów 
oraz poczucia odpowiedzialności. W dobrach prywatnych oraz instytutowych 
właściciel lub beneficjent przedstawiał kandydata na zwierzchnika miejscowego, 
za którego kwalifikacje powinien zaręczyć. Taka rekomendacja była szczególnie 
istotna, gdyż zwierzchnik miejscowy miał zajmować się także ściąganiem podat
ków i składek gminnych (§ 200).

Bezpośrednim przełożonym zwierzchnika miejscowego był komisarz dystryk
towy, przed którym składał przysięgę według roty ustalonej przez Senat. Do po
mocy zwierzchnikowi miejscowemu przydzielono radnych (§ 202). Stanowisko 
zwierzchnika miejscowego było kadencyjne. Kadencja trwała trzy lata, przy czym 
z ważnych powodów komisarz dystryktowy mógł odwołać go ze służby. Statut 
nie określał żadnych przesłanek do ich odwołania, co w praktyce mogło oznaczać, 
że komisarz dystryktowy mógł w tym zakresie podejmować uznaniowe decyzje 
(§ 201).

Zwierzchnik miejscowy zobowiązany był dbać o spokój, porządek, bezpie
czeństwo na terenie podlegającym jego właściwości. Miał również podejmować 
działania prewencyjne, związane z zapobieganiem zbrodniom i niebezpiecznym 
wypadkom, a także wykrywać popełnione przestępstwa (§ 203).

Zwierzchnik miejscowy powinien mieć duże rozeznanie i w przypadkach, 
w których zwłoka groziłaby powstaniem szkody, zobowiązany był natychmiast 
podejmować stosowne kroki, aby przeciwdziałać powstaniu takich szkód. Na
stępnie zobowiązany był złożyć raport swojemu przełożonemu. W pozostałych 
przypadkach zwierzchnik miejscowy powinien zawiadomić komisarza o zauwa
żonych problemach i oczekiwać na jego rozkazy (§ 204). Wszyscy mieszkańcy pod
legający zwierzchnikowi miejscowemu zobowiązani byli natychmiast wykonywać 
jego rozkazy, przy czym osoby, które czułyby się skrzywdzone jego polecenia
mi, mogły udać się ze skargą do komisarza dystryktowego (§ 205). Zwierzchnicy 
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miejscowi nie posiadali uprawnień do karania winnych nieposłuszeństwa, dlatego 
też o każdym winowajcy zobowiązani byli poinformować komisarza dystrykto
wego. W przypadku konieczności aresztowania sprawcy traktowano to jedynie 
jako środek zapobiegawczy, a nie „skutek zawyrokowania” (§ 206).

W Statucie Dyrekcji Policji z 1840 r. wymieniono także jedenaście kompetencji 
zwierzchników miejscowych:

1. Pilnowanie porządku policyjnego;
2. Zdawanie komisarzom dystryktowym raportów „o wybuchłych chorobach 

zakaźnych i pomorze bydła";
3. Informowanie zwierzchników o osobach nieznajomych, nieposiadających 

legalnych dochodów, które pojawiły się w gromadzie. W przypadku osób podej
rzanych, zwierzchnicy zobowiązani byli je pod strażą (bezpłatnie dostarczoną 
przez gromadę) odstawić do komisarza dystryktowego;

4. Zapobieganie „kłótniom, bijatykom tudzież wszelkim gwałtownościom”, 
a wszczętym położenie tamy;

5. Udzielanie pomocy w czasie legalnie przeprowadzanych rewizji po wsiach;
6. Czuwanie nad tym, aby czeladź lub inne osoby nie były przyjmowane na wsi 

bez zameldowania;
7. Niezwłoczne zgłaszanie komisarzom dystryktowym wszelkich wypadków 

złamania prawa, a w szczególności kradzieży polnych i ogrodowych, z możliwo
ścią samodzielnego dokonania tymczasowego aresztowania sprawcy;

8. Czuwanie nad stanem infrastruktury drogowej we wsi, tj. dróg i mostów;
9. Dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, o stan kominów i ich regularne 

czyszczenie, o należyty stan sprzętu gaśniczego, donosząc za każdym razem ko
misarzom dystryktowym o stwierdzonych zaniedbaniach w tym zakresie;

10. Czuwanie nad stanem technicznym budynków miejscowej szkoły, nad re
alizacją obowiązku szkolnego, należytym wypełnianiem obowiązków przez na
uczycieli. W przypadku stwierdzenia jakichś nieregularności zwierzchnik miej
scowy nie miał prawa podejmować samodzielnych działań, a jedynie złożyć raport 
komisarzowi dystryktowemu;

11. Informowanie komisarzy dystryktowych o osobach pozostających bez 
środków utrzymania lub pozbawionych opieki „celem obmyślenia dla nich sto
sownego umieszczenia” (§ 207).

Z powyższego wynika, że zwierzchnik miejscowy miał sporo obowiązków, 
których wykonanie wymagało z jego strony znacznego zaangażowania i determi
nacji w celu zapewnienia na terenie gromady porządku, spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego.

Zwierzchnik miejscowy zobowiązany był w „dzienniku oddawczym” zanoto
wać sposób wykonania otrzymanych rozkazów, jak również informacje o ogłasza
nych rozkazach i rozporządzeniach władz. Każda adnotacja miała być potwier
dzona jego podpisem lub znakami, gdy był analfabetą (§ 208). Statut określał także 
sposób ogłaszania rozporządzeń rządowych. Gdy zwierzchnik umiał czytać, to 
zobowiązany był osobiście odczytywać zgromadzonym mieszkańcom wsi treść 
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aktów prawnych. W przeciwnym wypadku miał skorzystać z pomocy księdza, 
miejscowego nauczyciela lub innej osoby umiejącej czytać. W przypadku braku 
takich osób miał postąpić zgodnie z dyspozycją z § 176 Statutu.

Zwierzchnik miejscowy rnusiał być osobą dyspozycyjną, gotową do podróżo
wania do komisariatu dystryktowego w każdym przypadku, gdy osobisty kontakt 
z komisarzem był niezbędny, w celu „zdania sprawy ze swoich czynności i po
wzięcia nowych instrukcji" (§ 210).

O wszelkich stwierdzonych wykroczeniach policyjnych oraz innych przypad
kach „w zakresie urzędowania jego wydarzonych” zwierzchnik miejscowy zobo
wiązany był poinformować patrolującego żandarma, który takowe informacje 
miał zanotować w książce służbowej celem złożenia raportu na ten temat komi
sarzowi dystryktowemu (§ 211). Tego typu raport zwierzchnik miejscowy mógł 
także złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby godnej zaufania, ale pod 
warunkiem, że nie będzie ona żądała „wynagrodzenia kosztów podróży w tym 
celu przedsięwziętej” (§ 212).

4.5. Straż policyjna
Statut Dyrekcji Policji z 1827 r. przewidywał stałą współpracę Dyrekcji Policji 
z oddziałem milicji ruchomej, który miał być przeznaczony wyłącznie do służby 
policyjnej. Była to formacja zorganizowana na wzór wojskowy, umundurowana 
i uzbrojona822. Żołnierze policyjni podlegali pod względem utrzymania i karności 
komendantowi milicji, natomiast w zakresie służbowym rozkazom Dyrekcji Po
licji (art. 25)823. A zatem w sensie funkcjonalnym stanowili aparat przymusu, któ
rym Dyrekcja Policji mogła posługiwać się w celu egzekwowania przestrzegania 
prawa przez mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa.

822 Dziejom formacji mundurowych Rzeczypospolitej Krakowskiej (milicji i żandarmerii) zostało 
poświęconych kilka opracowań: J. Louis, Dawna milicya krakowska, „Kalendarz Krakowski” 
R. 51, 1882, s. 36-45; W. Namysłowski, op. cit.·, J. Be lc i ko w sk i, Żandarmerja Wolnego Mia
sta Krakowa (1815-1846), „Polska Zbrojna” R. 3, 1923, nr 82, s. 4-5; S. Gepner, Milicja krakow
ska, „Broń i Barwa” R. 4, 1937, nr 3, s. 4-5; P. Pacek, Żandarmeria wojskowa na ziemiach pol
skich wiatach 1815-1831, Warszawa 2004, s. 59-82; H. Chudzi o, op. cit., s. 38-42. Organizację 
tych służb omawiono także przy okazji ogólnej charakterystyki ustroju i administracji Wolnego 
Miasta Krakowa: S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 285-288; W. M. Bartel, Ustrój 
i prawo..., Kraków 1976, s. 74-76; idem, Ustrój i prawo..., [w:] Historia państwa..., s. 810-822; 
A. Misiuk, Historia Policji..., Warszawa 2008, s. 78; P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne..., 
s. 129.

823 Dz. Praw RK 1827, nr 3344· D.G.S.

Na wezwanie dyrektora policji miała być dodatkowo przez komendanta milicji 
wydelegowana odpowiednia liczba żandarmów z oddziału konsystującego w mie
ście Krakowie. W takim wypadku żandarmi również podlegali rozkazom Dyrekcji 
Policji (art. 26). Ze względu na ważną rolę, jaką pełnili żołnierze policyjni w te
renie, Senat Rządzący określił także minimalne wymagania, które musieli speł
niać kandydaci do straży policyjnej. Mieli to być ludzie rozsądni, przezorni, znani 
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z dobrych obyczajów, „światlejsi” średniego wieku, trzeźwi, obyczajni, niekarani, 
w miarę możliwości umiejący czytać i pisać. Statut ograniczył zarazem awans dla 
analfabetów jedynie do niższych stopni, gdyż od kaprala wzwyż wymagano już 
umiejętności pisania i czytania. Każdy żołnierz policyjny zobowiązany był oso
biście znać wszystkich urzędników i oficjalistów Dyrekcji Policji, którzy pełnili 
służbę dozorczą, oraz wszystkich wójtów gmin miejskich, na wypadek konieczno
ści wykonania ustnie wydanego przez nich rozkazu (art. 27). Żołnierze policyjni 
pełniący warty ruchome, a więc pełniący służbę w terenie, mieli działać w opar
ciu o instrukcję ułożoną przez dyrektora policji, a zatwierdzoną przez Senat Rzą
dzący. Instrukcja ta codziennie przy zmianie warty miała być odczytywana przez 
feldfebla. Przy tej okazji miano także wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane 
z zakresem obowiązków strażników oraz sposobem ich wykonania. Instrukcja 
w szczególności miała określać, na co powinien zwracać uwagę żołnierz odbywa
jący wartę oraz sposób postępowania „z ludźmi podejrzanymi, żebrakami lub też 
ludźmi, którzy by postępkami swoimi zgorszenie jakie dawać mogli; a na koniec 
względem możności aresztowania, w czym uchwała Senatu z dnia 10 czerwca 
1825 r., do liczby 2447 D.G., zapadła, za zasadę służyć powinna będzie” (art. 28). 
Wszyscy urzędnicy i oficjaliści Dyrekcji Policji, a więc również żołnierze poli
cyjni zobowiązani byli w czasie wykonywania swoich czynności szanować prawa 
i swobody „spokojnych obywateli”. W związku z tym obowiązkiem każdego z nich 
było postępować „jak najgrzeczniej i najdelikatniej względem osób obwinieniu 
lub podejrzeniu niepodlegających, tym więcej zaś względem osób, które owszem 
załatwienia interesów swoich lub pomocy żądają” Dlatego też osoby nieobyczaj- 
ne, porywcze lub mające jakieś szkodliwe nałogi nie mogły pełnić służby w policji 
(art. 32).

Każdy urzędnik lub oficjalista pełniący służbę w miejscu publicznym, gdzie nie 
był osobiście znany obecnym, zobowiązany był przybrać się „w znaki okazujące 
jego stopień". Ponadto, w razie dokonywania rewizji w domu, należało okazać te 
znaki lub pisemne upoważnienie od dyrektora policji, „a następnie w sposobie 
przyzwoitym oznajmić cel swojego przybycia, uchybiający albowiem temu prze
pisowi nie miałby nawet prawa użalania się na nieprzyjemności, jakie by go spo
tkać mogły” (art. 33).

W Nowej instrukcji z 1833 r. zamieszczono również tylko ogólne zasady do
tyczące współpracy Dyrekcji Policji z milicją Wolnego Miasta Krakowa824. Ko
mendant milicji był zobowiązany na wezwanie dyrektora policji udzielać mu 
niezbędnej pomocy w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa publiczne
go. Plan dyslokacji służby odbywanej przez milicję ruchomą, nieruchomą oraz 
przez żandarmerię miał być zatwierdzony przez prezesa Senatu, sprawującego 
zwierzchnictwo nad siłą zbrojną kraju. Miał on określać liczbę osób wyznaczo
nych do pełnienia służby patrolowej na stałych posterunkach oraz w terenie. 
Nowa instrukcja wyraźnie stanowiła, że milicja nieruchoma winna być używana 

824 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
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wyłącznie do służby wartowniczej i patrolowej oraz eskortowania aresztantów. 
Natomiast milicja ruchoma miała zajmować się pilnowaniem porządku na uli
cach i placach. Wyraźnie też zaznaczono, że milicjani nie mogli być wykorzysty
wani do posług kancelaryjnych, gdyż do tych czynności powołani zostali „posłu
gacze” zwani pachołkami. Dyrekcja Policji ponownie otrzymała kompetencję do 
opracowania szczegółowej instrukcji (wymagającej zatwierdzenia przez prezesa 
Senatu), określającej „obowiązki żołnierza policyjnego na służbę do pilnowania 
bezpieczeństwa i porządku wyznaczonego” Każdy żołnierz udający się na patrol 
miał wcześniej przypomnieć sobie treść instrukcji.

Odnośnie milicji nieruchomej wskazano też, że na każde żądanie Dyrekcji, 
a nawet rewizora policji „w imieniu prawa odzywającego się" wszystkie warty 
zobowiązane były natychmiast dostarczyć odpowiednią liczbę uzbrojonych lu
dzi w celu ujęcia zbrodniarzy, uspokojenia rozruchu, nadzorowania wszczętego 
pożaru, „ujęcia ludzi opiłych i hałasy czyniących, i takowej pomocy pod żadnym 
pozorem odmówić nie mogą”. W razie konieczności użycia siły zbrojnej należało 
zastosować wytyczne zawarte w art. 43-44 tejże Nowej instrukcji, a w szczególno
ści uzyskać zgodę prezesa Senatu na jej użycie.

W Statucie z 1840 r. zamieszczone zostały również przepisy dotyczące straży 
policyjnej, którą wprost uznano za bezpośrednią siłę wykonawczą Dyrekcji Policji. 
Jej przeznaczeniem było doprowadzenie w razie konieczności do przymusowego 
wykonania przez zobowiązanych decyzji Dyrekcji Policji, jak również zwalczanie 
wszelkich bezprawnych działań. W związku z tym bezwględnie zabroniono jej 
samowolnie działać, jak również podejmować jakichkolwiek czynności, które nie 
zostały zlecone przez władze zwierzchnie lub które nie wynikały z obowiązują
cych ją przepisów prawa. W każdym przypadku podejmowane działa miały mie
ścić się w granicach udzielonych jej rozkazów (§ 154)825. Z powyższego wyraźnie 
wynika, że służba policyjna miała ściśle przestrzegać prawa w swojej działalności 
prewencyjnej i represyjnej.

Straż policyjna miała również możliwość żądania od każdej osoby informa
cji związanych z jej działalnością, jak również udzielenia niezbędnej pomocy 
(§ 155). Do szczególnych obowiązków straży policyjnej, zwanej również militarno- 
-policyjną, należało: 1. strzeżenie inkwizytów, czyli osób podejrzanych; 2. pełnienie 
służby posterunkowej; 3. dokonywanie aresztowań; 4. sporządzanie codziennych 
raportów ze służby (§ 156). Szczegółowe zasady odnoszące się do tych kategorii za
dań miała regulować odrębna instrukcja. Zaakcentowano tylko jedną ogólną zasa
dę, że „posterunki straży policyjnej w czasie szczególnych wydarzeń postawiane” 
miały być likwidowane wyłącznie na rozkaz dyrektora policji (§ 157).

Od 1844 r. w Dyrekcji Policji pracowało siedemnastu strażników policyjnych, 
którzy mieli być codziennie odkomenderowani na wartę policyjną i którzy w cza
sie swojej zmiany podlegali rozkazom dyrektora policji826.

1,25 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
s2i’ Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1844, s. 35; Kalendarzyk polityczny..., Kraków 1846, s. 28.



Rozdział 5

ZADANIA DYREKCJI POLICJI 
O CHARAKTERZE 

DOZORCZO-ADMINISTRACYJNYM

Główny zakres zadań Dyrekcji Policji o charakterze dozorczo-administracyjnym 
określony został w aktach ustrojowych dotyczących tej instytucji, tj. w pierwszym 
Statucie Dyrekcji Policji z 1827 r.827, Nowej instrukcji z 1833 r.828 oraz w drugim 
Statucie Dyrekcji Policji z 1840 r.829 Nie były to jednak jedyne akty prawne określa
jące zadania Dyrekcji Policji, albowiem wiele zadań, obowiązków i kompetencji 
Dyrekcji wynikało wprost z innych aktów normatywnych. Były to również akty 
prawne wydane w latach 1815-1827 i regulujące zadania działającego wcześniej 
Biura Policji Pośredniej.

Kr Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.
“ Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
S2‘' Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
I’* 1" Powołując Biuro Policji Pośredniej, wskazywano na jego zadania w zakresie „utrzymania po

rządku wewnętrznego Miasta, sprężystości w działaniu i zapewnienia spokojności i bezpieczeń
stwa publicznego” (§ 84), Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 2104.

hil Dz. Praw 1840, s. 2-3, nr 10 D.K.

Ogólny charakter zadań Dyrekcji Policji określony został w preambule pierw
szego Statutu Dyrekcji Policji z 1827 r. oraz w art. 1 drugiego Statutu Dyrekcji 
Policji z 1840 r., a ich treść wskazywała na brak możliwości dokładnego określenia 
granic tych zadań. Zgodnie z tymi zapisami Dyrekcja Policji czuwać miała nad 
utrzymaniem w państwie porządku i bezpieczeństwa publicznego830. Dodatkowo 
w drugim Statucie Dyrekcji Policji z 1840 r. wskazano, że czuwać miała „bezpo
średnio w kraju nad utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa tak publicznego, 
jako też prywatnego poszczególnych osób” (art. I)831. Można zatem zauważyć 
pewną zmianę polegającą na zadeklarowaniu expresses verbis zadań policji także 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa poszczególnych jednostek. Powyższe zapi
sy wskazywały również na służebną rolę tej instytucji w państwie, nie tyle wo
bec społeczeństwa, ale wobec pewnych abstrakcyjnie pojmowanych wartości 
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„porządku i bezpieczeństwa publicznego” Użyte tu sformułowania nie są możliwe 
do dokładnego zdefiniowania, co wynika z faktu, że treść pojęć „porządek i bez
pieczeństwo publiczne” ulegała zmianom, a co za tym idzie zmieniał się także 
zakres zadań Dyrekcji Policji.

Podstawowe zadania Dyrekcji Policji dotyczyły ochrony porządku i bez
pieczeństwa publicznego w Wolnym Mieście Krakowie. Chociaż ustawodawca 
w Statucie z 1840 r. wprowadził dodatkowe jeszcze pojęcie bezpieczeństwa pry
watnego poszczególnych osób, to było to pojęcie mieszczące się w szerszym po
jęciu bezpieczeństwa publicznego. Jednakże wyodrębnienie z pojęcia ogólnego 
bezpieczeństwa prywatnego poszczególnych osób świadczyć może o chęci pod
kreślenia znaczenia jednostki jako podmiotu ochrony w systemie bezpieczeństwa 
publicznego.

Oba pojęcie należały i nadal należą do tzw. pojęć nieoznaczonych, wyrażeń 
nieostrych. Było to związane i nadal jest z intencją ustawodawcy regulacji takich 
stanów faktycznych, które nie dają się opisać w sposób dostatecznie precyzyjny, 
próba zaś opisania powodowałaby utrudnienie operowania tekstami normatyw
nymi z powodu ich nieczytelności. Przyczyną użycia takich zwrotów jest i to, że 
rozwój stosunków społecznych, gospodarczych i politycznych następuje szybciej, 
ustawodawstwo zaś nie jest w stanie na te zmiany zareagować. Użycie więc pojęć 
nieostrych pozwalało na elastyczność i dostosowanie ich treści do zmieniających 
się sytuacji, a tym samym na względną stabilność obowiązującego prawa. Stanowi
ło to niejako kompromisowe rozstrzygnięcie między wartością porządku prawne
go, a wymuszoną przez życie koniecznością elastyczności i adekwatności rozwią
zań normatywnych. Tego typu pojęcia podlegały konkretyzowaniu przez organy 
administracyjne w procesie stosowania prawa. Model stosowania prawa w wy
konaniu Dyrekcji Policji był jedostronny i władczy, zabezpieczony przymusem 
państwowym. Jego efektem było ustalenie konsekwencji prawnych indywidualnie 
określonych podmiotów w konkretnych sprawach policyjno-administracyjnych 
lub karnych832.

1,12 W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s. 22-23, 52; A. Misiuk, 
Administracja spraw..., s. 12-18; idem, Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów od X wie
ku do współczesności, Szczytno 2006, s. 5-6; idem, Administracja porządku i bezpieczeństwa 
publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008, s. 12-17, Prawo i Administracja, 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Por. W. Czapiński, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny 
-próba konstrukcji teoretycznej, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” R. 11,1929, nr 19, 
s. 1-7. Zob. także: idem, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w naszem prawie admi- 
nistracyjnem, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” R. 11, 1929, nr 9, s. 5-11; idem, Bez
pieczeństwo, spokój i porządek publiczny - w ustawach karnych, „Gazeta Administracji i Policji 
Państwowej” R. 11, 1929, nr 18, s. 1-6.

Dyrekcja Policji miała również zajmować się egzekwowaniem odpowiedzial
ności administracyjnej. Wysokość kar za przestępstwa policyjno-administracyjne 
została ustalona w przepisach prawa w odniesieniu do konkretnych naruszeń 
prawa. Zarówno stawki pieniężne, jak również wysokość aresztu lub chłosty były
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inne dla różnych czynów. Wprowadzony system sankcji administracyjnych dawał 
szansę na rzeczywiste podniesienie skuteczności egzekwowania prawnych obo
wiązków administracyjnych ciążących na różnych podmiotach.

Stwierdzenie naruszenia prawa z reguły miało miejsce poprzez działania 
kontrolne. Sankcje nakładała również Dyrekcja, która przeprowadzała kontrolę, 
w związku z tym czas zastosowania sankcji był szybszy niż gdyby zadania kontro
lne i nakładanie kar administracyjno-policyjnych należało do innego organu. Nie 
było konieczności zawiadamiania innego organu o dokonanywanych ustaleniach 
i konieczności przekazywania dokumentacji. Było to rozwiązanie racjonalne, 
wzmacniające niewątpliwie pozycję Dyrekcji Policji jako organu kontrolnego.

Zakres zadań Dyrekcji Policji wiązał się ścisłe z jej rolą jako instytucji zajmują
cej się egzekwowaniem całości przepisów policyjno-administracyjnych. Z uwagi 
na przedmiotową rozpiętość tych regulacji i dotykanie przez nie bardzo różno
rodnych dziedzin życia Dyrekcja Policji miała ogromną liczbę obowiązków i speł
niała je, korzystając z pomocy licznego grona pracowników służby wewnętrznej 
i zewnętrznej, a także z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów, na przykład ko
misarza targowego czy też komisarzy dystryktowych.

Przedmiotowa rozpiętość regulacji policyjno-administracyjnych powodowała, 
że zakres zadań Dyrekcji Policji był bardzo szeroki. W regulacjach tych wzajemnie 
przenikały się elementy nadzoru administracyjnego nad konkretną dziedziną ży
cia społecznego z elementami karno-administracyjnymi, związanymi z przyzna
niem Dyrekcji Policji uprawnień do wymierzania tego typu sankcji za naruszenie 
przepisów policyjno-administracyjnych. Z drugiej strony przyznanie kompeten
cji sądowniczych związanych z prowadzeniem śledztw i dochodzeń, a z czasem 
również uprawnień jurysdykcyjnych w zakresie ciężkich przestępstw policyjnych, 
powodowało wzmacnianie przemożnej roli Dyrekcji Policji jako swoistego mo
nopolisty dbającego o porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie Wolnego 
Miasta Krakowa.

Niemniej jednak Dyrekcja Policji miała działać w interesie publicznym na 
podstawie prawa i w granicach prawem przewidzianych. Choć sformułowanie 
to oddaje istotę współcześnie pojmowanej zasady praworządności, to od stro
ny formalnej rzeczywiście Dyrekcja Policji w Wolnym Mieście Krakowie miała 
działać zgodnie z tymi założeniami. Wobec tego stwierdzić można, że w okre
sie Wolnego Miasta Krakowa policja miała realizować funkcje państwa w sferze 
ochrony porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, w tym bezpieczeń
stwa obywateli. Szerokie zadania Dyrekcji Policji w Krakowie były podobne jak 
we lwowskiej Dyrekcji Policji, działającej w zaborze austriackim, co pokazuje, że 
zakres działania krakowskiej Dyrekcji Policji mocno kształtowany był przez czyn
niki austriackie833.

Zakres działania Dyrekcji Policji we Lwowie od początku istnienia aż do 1850 r. był następują
cy: „Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ogóle i nad bezpieczeństwem wszystkich 
pojedyńczych obywateli, i szczególnie odnośnie do ich życia, czci, zdrowia i mienia” Dyrekcja 
Policji miała więc troszczyć się „o stan zdrowotności przez usuwanie lub zapobieganie temu, co
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Wydaje się, że w zakresie ustroju Wolne Miasto Kraków zbliżało się bar
dziej do modelu Gesetzesstaat niż Rechtsstaat^. Andrzej Misiuk stwierdził, że 
w XIX w. rozwinęło się węższe pojmowanie policji jako podmiotu do zwalczania 
zagrożeń* 835. Przepisy regulowały różnorodne kompetencje administracyjne, poli
cji pozostało zwalczanie zagrożeń, co ograniczało zakres jej władzy w państwie. 
Świadczy o tym pruska ustawa o administracji policyjnej z 1 lipca 1831 r., która 
stanowiła: „Władze policyjne mają obowiązek dokonywania w ustanowionym dla 
nich zakresie niezbędnych przedsięwzięć w ramach obowiązujących ustaw w celu 
zapobiegania zagrożeniom zarówno powszechnym, jak i też jednostkowym, które 
naruszają bezpieczeństwo lub porządek publiczny"836. Wydaje się, że tego stanu 
nie osiągnięto jednak jeszcze w okresie Wolnego Miasta Krakowa.

by mogło być dla zdrowia niebezpiecznym, nadzór nad targami codziennych artykułów żyw
ności, ażeby te targi były zaopatrzone w dostateczną ilość żywności, usuwanie zepsutych lub 
szkodliwych towarów i przestrzeganie ustanowionych cen. Utrzymanie czystości na ulicach 
i wszystkich placach publicznych, usuwanie żebraków i próżniaków, wyśledzenie zbrodniarzy 
i oddawanie ich sądom karnym, baczenie na obcych i podróżujących”. Do jej obowiązków nale
żało również „zapobieganie niebezpieczeństwu ognia, jako też wszelkim innym uszkodzeniom, 
kierownictwo zakładów pożarniczych i staranie się o pomoc przy nieszczęśliwych wypadkach. 
Nadzór nad gospodami, salami tańców i innymi publiczymi miejscami zgromadzeń, jako też 
nadzór nad wszelkimi widowiskami. Niedopuszczanie do niebezpiecznych schadzek i pokątnych 
towarzystw. Troska o utrzymanie publicznej obyczajności przez usuwanie tego wszystkiego, co 
mogłoby przeszkadzać służbie Bożej, co by mogło dać powód do zepsucia lub spowodować 
publiczne zgorszenie”. Do wyłącznego zakresu działania Dyrekcji Policji należały też „sprawy 
służby domowej, sądownictwo w sprawach ciężkich przestępstw policyjnych, dochodzenia i ka
ranie w sprawach tych uszkodzeń cielesnych, niepoprawnych ograniczeń wolności lub obrazy 
czci, które według § 1339 austriackiej ustawy cywilnej należą do zakresu urzędowania władzy 
politycznej, cenzura teatralna i czasopism krajowych oraz tych czasopism zagranicznych, które 
nie zostały sprowadzone przez Wiedeń” A. Kurka, op. cit., s. 12-14.
Szerzej na ten temat zob. P. C i c h o ń, O rządach prawa w Wolnym Mieście Krakowie uwag kilka, 
„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” R. 5, 2013, z. 3, s. 241-254.

835 Jerzy Malec, powołując się na badania H. Maiera, zwrócił uwagę, że słowo „policja" zaczerpnięte 
zostało w końcu XV w. z Burgundii i wszczepione do słownictwa Kancelarii Rzeszy, gdzie poczę
to je szeroko stosować w znaczeniu ogólnego porządku wewnętrznego państwa lub administra
cji państwowej. Także XIX-wieczny Słownik niemiecki braci Grimm stwierdza, że słowo „polic
ja" oznaczało w Niemczech w XV-XVII w. „die Regierung, Verwaltung und Ordnung, besonders 
eine Art Sittenaufsicht in Staat und Gemeinde [...], auch den Staat selbst, sowie die Staatskunst, 
Politik". Dopiero w XVI w., z uwagi na wzrost popularności użycia tego terminu, humaniści 
poczęli szukać jego naukowego źródłosłowu w starożytności, wywodząc „policję” z greckiego 
politeia i łacińskiego politia, a zatem utożsamiając ją z całością ustroju państwowego. Wkrótce 
też doszło do zespolenia starożytnej politei z niemiecką „policją". W XVII i XVIII w. termin „po
licja” stał się wyłącznie synonimem administracji w szerokim tego słowa znaczeniu, J. Malec, 
U źródeł polskiej nauki policji w XVIII wieku, [w:] idem, Studia z dziejów administracji nowo
żytnej, Kraków 2003, s. 23-24, Acta Academiae Modrevianae. Podręczniki i Skrypty.

8,6 A. M i s i u k, Historia Policji..., Warszawa 2008, s. 11.

Jak już wyżej wspomniano, Dyrekcja Policji była instytucją administracyjno- 
-sądową, której zadania były bardzo zróżnicowane, dlatego też aby w pełni scha
rakteryzować te zadania, zostaną one omówione w dwóch kolejnych rozdziałach.
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Rozdział piąty niniejszej monografii poświęcony będzie prezentacji zadań 
dozorczo-administracyjnych, a rozdział szósty zadaniom sądowniczym. Choć 
wszystkie one zaliczone zostały do kategorii zadań policyjnych, służących ochro
nie porządku i bezpieczeństwa publicznego, to każde z tych rodzajów zadań mia
ło swoją specyfikę, a poza tym stanowiły podstawę zróżnicowania właściwości 
miejscowej Dyrekcji Policji.

Zgodnie ze Statutem z 1827 r. Dyrekcja Policji miała samodzielnie sprawować 
policję administracyjną na terenie miasta Krakowa w zakresie określonym w tym 
statucie. Natomiast w stosunku do całego obszaru Wolnego Miasta Krakowa, 
tj. zarówno miasta, jak i gmin okręgowych, Dyrekcja Policji miała wykonywać 
policję dozorczą837. W związku z tym wójtowie gmin okręgowych stosownie do 
instrukcji z 12 czerwca 1816 r. podlegali Dyrekcji Policji jedynie w zakresie okre
ślonym w art. 10 tej instrukcji. Ponadto mieli odbierać od Dyrekcji Policji roz
kazy „co do zapobiegania zbrodniom, jak też śledzenia i chwytania włóczęgów 
bądź osób o wykroczenia podejrzanych, przytrzymywania i dalszego postępowa
nia z osobami do ich gmin z innych okolic bądź z państw ościennych przybyłymi, 
a w dostateczne świadectwa nieopatrzonymi”. W zakresie ww. spraw wójtowie 
gmin okręgowych mogli prowadzić z Dyrekcją Policji bezpośrednią korespon
dencję. Zobowiązani byli również informować ją o wszelkich zdarzeniach, któ
re mogłyby zagrażać spokojowi lub bezpieczeństwu publicznemu, jak również 
zdawać raporty z wykonania otrzymanych od niej rozkazów (art. 2). Dyrekcja 
Policji, realizując swoje zadania, uprawniona została też do prowadzenia samo
dzielnej korespondencji z władzami policyjnymi państw ościennych w zakresie 
dotyczącym ścigania zbrodniarzy, rozpisywania listów gończych za podejrza
nymi osobami lub zbiegami oraz w przypadkach wystąpienia zarazy bydła lub 
chorób epidemicznych. W pozostałych sprawach Dyrekcja Policji musiała ko
rzystać z pośrednictwa Senatu Rządzącego w korespondencji z władzami państw 
ościennych (art. 4).

Chcąc zapewnić skuteczność działań Dyrekcji Policji, Statut wyraźnie okre
ślał, że nikt nie mógł odmówić posłuszeństwa rozkazom wydanym przez Dyrek
cję, a podpisanym przez dyrektora lub jego zastępcę oraz kontrasygnowanym 
przez sekretarza. Posłuszeństwo było wymagane również wobec samodzielnych 
pisemnych rozkazów dyrektora policji lub jego zastępcy, a nawet ustnych rozka
zów we wszystkich nagłych wypadkach, jak również w sprawach wymagających 
poufności. Dotyczyło to także sytuacji, gdy rozkaz wydany został przez urzęd
nika lub „oficjalistę policyjnego jego [dyrektora policji - P. C.] imieniem oznaj
mionego”. Odmowa wykonania polecenia lub rozkazu wydanego przez władze 
policyjne była zagrożona karami określonymi w odrębnych przepisach. „Gdyby 
jednak kto takim rozkazem bądź poleceniem znalazł się być uciążonym, dopeł- 
niwszy takowego”, uprawniony był złożyć skargę na działania policji do Wydziału 
Spraw Wewnętrznych i Policji, który orzekał w tej sprawie w I instancji „z wolnym

H37 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
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odwołaniem się do Senatu Rządzącego", jeżeli strona lub Dyrekcja nie zgadzały się 
z decyzją Wydziału (art. 5). A zatem formalnie istniała możliwość skontrolowania 
legalności rozkazu lub polecenia wydanego przez Dyrekcję Policji, ale mogło to 
nastąpić dopiero po ich wykonaniu. Również Dyrekcja Policji wyposażona została 
w prawo domagania się ponownego rozpatrzenia sprawy przez Senat Rządzący, 
w przypadku gdy Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji podważył legalność jej 
rozkazów lub poleceń.

Nowa instrukcja z 1833 r. zasadniczo nie zmieniła właściwości terytorialnej 
Dyrekcji Policji, jeśli chodzi o realizację zadań dozorczo-administracyjnych. Na
dal jej władza rozciągała się tylko na miasto Kraków i jego przedmieścia. Nato
miast jej wpływ na działalność wójtów w gminach okręgowych ograniczony został 
do spraw określonych w art. 10 Instrukcji dla wójtów, z tym, „że ci winni ulegać 
wszelkim jej rozkazom przy śledzeniu i chwytaniu włóczęgów, osób o zbrodnie 
podejrzanych, przychodniów zza granicy kraju żadnym paszportem lub świa
dectwem przesiedlenia dozwalającym nieopatrzonych”. Ponadto wójtowie gmin 
okręgowych zobowiązani zostali do informowania Dyrekcji Policji o wszystkich 
wypadkach, „zamieszaniem porządku towarzyskiego, zamachem na wolność oso
bistą lub mienie prywatnego zagrażających, słowem dopełniać wszystkiego, co by 
w związku z ogólnym bezpieczeństwem być mogło” (art. 3 ) 838.

Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Dyrekcja Policji nadal upoważniona była do prowadzenia bezpośredniej kore
spondencji z władzami policyjnymi i sądami karnymi państw ościennych w spra
wach dotyczących

ścigania zbrodniarzy, zbiegów wojskowych, ostrzegania o szkodliwych osobach 
z kraju tutejszego na obce chroniących się i nawzajem przyjmowania podobnych 
odezw i ich skutkowania przez zgłaszanie listów gończych, ujmowanie wskazanych 
osób i tych do dalszej decyzji w areszcie zatrzymanie.

Wprowadzono jednak nowy warunek, że w przypadku aresztowania cudzo
ziemca sprawę należało przedstawić Senatowi Rządzącemu „z dołączeniem wy
wodu słownego, obejmującego imię i nazwisko przyaresztowanego, jego rysopis, 
wezwanie władzy zagranicznej, czyn, za który jest poszukiwany, wskazujące i na 
koniec jego zeznania" (art. 5).

Nowa instrukcja z 1833 r. rozszerzyła też zasadę pisemności w działaniu 
Dyrekcji Policji, gdyż wzywanie stron, obywateli lub mieszkańców, czy to stale 
w kraju osiadłych, czy chwilowo przybyłych, w razie konieczności zasięgnięcia 
„od nich wiadomości policji potrzebnych lub celem ukarania przekroczeń im do
niesionych, odbywać się będzie zawsze na piśmie, czyli celem pośpiechu w dzia
łaniu na drukach na to przygotowanych obejmujących krótkie rzeczy wyrażenie” 
(art. 9).

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. wprowadził daleko idące zmiany w zakresie 
właściwości terytorialnej Dyrekcji Policji, gdyż jej działalność rozciągała się już
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nie tylko na teren miasta Krakowa, ale i na cały okręg Wolnego Miasta, gdzie wy
konywała swoją władzę za pośrednictwem komisarzy dystryktowych (§ 5)839.

Z powyższego wynika, że od 1840 r. Dyrekcja Policji realizowała zadania po
licji administracyjnej i dozorczej na obszarze całego kraju, przy czym na terenie 
miasta Krakowa realizowała je bezpośrednio, a w okręgu za pośrednictwem ko
misarzy dystryktowych. W praktyce oznaczało to, że komisarzom dystryktowym 
przyznawano analogiczne kompetencje na obszarze ich dystryktów, jakie posia
dała Dyrekcja Policji w mieście Krakowie. Swoje zadania wykonywali jednak bez
pośrednio pod zwierzchnictwem krakowskiej Dyrekcji Policji.

Dyrekcja Policji nadal uprawniona była do prowadzenia samodzielnej kore
spondencji z władzami policyjnymi i sądami karnymi państw ościennych „w za
kresie śledzenia zbrodniarzy, zbiegów wojskowych lub innych prawem ściganych 
osób bez względu, czyli postępowanie przeciw nim w miejscu ich zamieszkania 
przedsięwziętem jest czy nie” Niezwłocznie powinna ogłaszać listy gończe lub 
o ujęcie poszukiwanego „indywiduum” przekazane przez władze państw sąsied
nich. Dyrekcja Policji mogła również samodzielnie przeprowadzić ekstradycję 
cudzoziemca, ale pod warunkiem, że był on prawomocnie skazany wyrokiem są
dów krajowych na wygnanie albo

gdzie wydalenie rozporządzeniem o cudzoziemcach jest przewidzianym, w któ
rym to jednak ostatnim razie pozostawia się stronie wolność założenia rekursu od 
decyzji skazującej onęż na wydalenie do prezesa Senatu i w takim wypadku po
winien być wywód słowny ze stroną sporządzony, następnie decyzja onejże ogło
szoną z poinformowaniem jej o wolności zarekursowania i wzmianka o tym na 
wywodzie słownym zamieszczona.

W żadnym wypadku Dyrekcja Policji nie mogła wydalić z kraju osoby, która 
posiadała legalne pozwolenie na pobyt wydane przez władze swego kraju. Gdyby 
jednak wydalenie takiej osoby było konieczne, Dyrekcja Policji zobowiązana zo
stała przedstawić Prezesowi Senatu dokładny raport i oczekiwać na jego decyzję 
w tej sprawie (§ 7).

Statut z 1840 r. nadal utrzymywał zasadę pisemności w działaniu Dyrekcji Po
licji, gdyż wzywanie do stawiennictwa każdej osoby (krajowej, jak i zagranicznej) 
mogło nastąpić jedynie na piśmie bądź „za pomocą wezwań drukowanych, na ten 
cel przygotowanych” (§ 8).

Przedstawione powyższej ogólne założenia dotyczące działalności Dyrekcji 
Policji wyraźnie wskazują, że jej działania realizowane samodzielnie oraz w poro
zumieniu z władzami policyjnymi i sądowymi mocarstw opiekuńczych, jak rów
nież z Senatem Rządzącym, służyć miały utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa 
na obszarze Wolnego Miasta Krakowa.

Analizując treść Statutu Dyrekcji Policji z 1827 r., Nowej instrukcji z 1833 r., 
jak również drugiego Statutu z 1840 r., a także ustawodawstwa administracyjno-

«39 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
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-policyjnego Wolnego Miasta Krakowa stwierdzić można, że zakres zadań 
związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, realizo
wanych w trybie administracyjnym, był bardzo szeroki i wiązał się z funkcją 
reglamentacyjno-porządkową. Oprócz działań prewencyjnych związanych z re
alizacją tej funkcji Dyrekcja Policji podejmowała też działania represyjne w posta
ci wymierzania kar za lekkie przestępstwa policyjne. Postępowania w tych spra
wach prowadzone były w drodze administracyjnej, dlatego też stanowiły drugi 
wymiar działalności administracyjnej Dyrekcji Policji, jako działalność represyjna 
służąca eliminowaniu różnego typu zagrożeń destabilizujących porządek, spokój 
i bezpieczeństwo mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa.

Na przestrzeni blisko 20-letniej działalności Dyrekcji Policji (1827-1846) 
zmieniała się jej rola stosownie do oczekiwań Senatu Rządzącego, ale przede 
wszystkim do oczekiwań mocarstw opiekuńczych wobec tej instytucji. Pierwot
na funkcja administracyjna o charakterze reglamentacyjno-porządkowym nie 
ulegała zmianie. Zakres zadań Dyrekcji Policji ściśle wiązał się z panującymi po
glądami na rolę państwa, jak również stosunek państwa do obywateli840. Możemy 

840 W 1. połowie XIX w. zakres zadań policji w doktrynie pojmowany był bardzo szeroko. Pewne 
wyobrażenie na ten temat dają programy wykładów przygotowane przez Piotra Bartynowskiego 
oraz Ferdynanda Kojsiewicza. Pierwszy z nich opracował program z przedmiotu „umiejętności 
politycznych" który w czasie konkursu na profesora Katedry Umiejętności Politycznych Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w 1828 r. oceniony został jako najlepszy projekt. „Programma umiejęt
ności politycznych” P. Bartynowskiego jest obszernym, liczącym 104 strony rękopisu projektem 
wykładu „Przedmiot ekonomii politycznej, czyli nauk administracyjnych, inaczej kameralnymi 
zwanych". W swoim wykładzie planował skupić się m.in. na zagadnieniach policji, zarówno kra
jowej, jak i miejscowej. Wśród zagadnień „umiejętności ogólnej państwa policji" osobno pla
nował przedstawić problemy bezpieczeństwa ogólnego („obrony samego państwa, jego formy 
rządu i ogólnych urządzeń, w szczególności zaś urządzeń przeciw buntom, rozruchom, dalej 
przeciw rozbojom i bandom rozbójników; na koniec przeciw nadużyciom i złemu porządko
wi publicznych ustanowień, wymiaru sprawiedliwości i samejże policji; a mianowicie najprzód 
pod względem wykonania praw, tak w ogólności, jak i pod względem osadzenia publicznych 
urzędów”), osobno zaś zagadnienia ochrony prawnej władzy państwowej i odpowiedzialności za 
zbrodnie „przeciw władzy najwyższej popełnione" Kolejny element miało stanowić omówienie 
zasad „policji prywatnego bezpieczeństwa obywateli” zasady ochrony prawnej ich majątku oraz 
bezpieczeństwa domowego. W ramach zasad bezpieczeństwa osobistego na pierwszym planie 
wymieniał „policję lekarską" podzieloną na „ogólną policję zdrowia i na urządzenia medyczne 
ratunkowi zdrowia poświęcone”. Dalej zasady „względem bezpieczeństwa honoru i wolności, 
obejmujące wykład obrony tak osobistej, jak i obywatelskiej wolności, dalej zaś obrony hono
ru i dobrego imienia, z czym połączy się traktat o pojedynkach" Jako drugi podrozdział policji 
bezpieczeństwa wyróżnił autor „bezpieczeństwo majątku przeciw wzajemnym między obywa
telami naruszeniom, a mianowicie przeciw kradzieży, oszustwu itp., dalej przeciw lichwiarstwu 
[...], przeciw nieszczęściom i niebezpieczeństwom z natury i z przypadku wynikającym”. Mówił 
o policji ogniowej, policji bezpieczeństwa domowego obejmującej zagadnienia karności domo
wej, nadzoru nad służbą oraz „policji gospodarstwa domowego” co do zarobkowania, wydatków 
i lekkomyślnego zaciągania długów. Policja oświecenia miała obejmować informacje o ludności, 
wiedzę o sposobach zachowania populacji, emigracji oraz imigracji, zakładaniu kolonii, o zasa
dach prowadzenia spisów ludności. W części poświęconej właściwej policji oświecenia zamie
rzał przedstawić wykład o „właściwej policji naukowej" a następnie o „policji rękodzielniczej,
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jednak zaobserwować wyraźny trend w kierunku centralizacji i koncentracji kom
petencji z dziedziny utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wiele

czyli o przemysłowym wykształceniu narodu” W tej części chciał również omówić zagadnienia 
dotyczące wolności druku i jej ograniczenia. Dużo miejsca poświęcić zamierzał „policji ręko
dzielniczej, omawiając przy tej okazji zagadniena konkurecji, monopoli i przywilejów, przeszkód 
w rozwoju przemysłu, kształcenia rzemieślników itd." Zwrócił uwagę na obowiązki państwa 
w zakresie budowy dróg, mostów, uspławnienia rzek, usuwania ubóstwa, zwalczania żebractwa, 
opieki nad ubogimi w domach pracy i miejscach dobroczynnego schronienia, pomocy wdowom, 
sierotom itd. Przedmiotem analizy miały być również ustawy i zarządzenia policyjne w zakre
sie rolnictwa („gospodarstwa ziemiańskiego"). „Zagadnienia gospodarstwa górniczego i policji 
górniczej oraz policji handlowej i fabrycznej w ogólności tudzież szczegółowo o cechach, gieł
dach i ich usunięciu, o poprawie stanu rzemiosł przez zaprowadzenie stosownych naukowych 
zakładów tudzież ustanowienie nadzoru do oceniania wyrobów [...], o magazynach dla ubogich 
robotników i innych tego rodzaju pomocach" Wykład umiejętności policji miała zamykać wie
dza o miastach, ich celach oraz miejskich instytucjach bezpieczeństwa, jak również informacje 
o policji wiejskiej, w tym o zakładaniu wsi, zarządzaniu i zapewnieniu im bezpieczeństwa. Wyżej 
wymienione „Programma” bardzo mocno osadzone były w realiach osiemnastowiecznej policy- 
styki, która właśnie bardzo szeroko pojmowała zadania policji, D. Malec, J. Malec, Programma 
umiejętności politycznych Piotra Bartynowskiego z 1828 r. O staraniach przyszytego profesora 
prawa rzymskiego o Katedrę Umiejętności Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] Le- 
ges Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę 
pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, Kraków 2008, s. 287-292. 
Również program wykładu nauk administracyjnych opracowany przez Ferdynanda Kojsiewicza 
bardzo wiele czerpał z XVIII-wiecznej nauki policji. F. Kojsiewicz w 1831 r., ubiegając się o sta
nowisko profesora nauk administracyjnych, przedłożył ramowy program przedmiotu, a także 
28-stronicowy rękopis wykładu zatytułowanego: „Programma nauk administracyjnych w Uni
wersytecie Jagiellońskim wykładanych przez Ferdynanda Kojsiewicza o. p. d. zastępcę profesora 
nauk adm. w tymże Uniwersytecie! Wykład podzielony był na dwie części, z których pierwsza 
obejmowała: ekonomię polityczną, naukę administracji oraz Konstytucje Królestwa Polskiego 
i Wolnego Miasta Krakowa. Druga część obejmowała naukę skarbową, naukę policji admini
stracyjnej i sądowej oraz naukę statystyki. Wykład poświęcony nauce policji F. Kojsiewicz po
dzielił na pięć części: 1. „O opiece publicznej nad życiem i zdrowiem mieszkańców krajowych"; 
11. „O policyjnych środkach i sposobach zabezpieczenia majątków, tak prywatnych, jak i pu
blicznych”; III. „O sposobach utrzymania obyczajności publicznej, porządku i karności ustawa
mi przepisanych”; IV. „O opiece publicznej nad ubogimi"; V. „O opiece publicznej nad winowaj
cami i więzieniami publicznymi”. Pierwsza część poświęcona była głównie opiece państwa nad 
sierotami, chorymi i ubogimi oraz sposobami „zapobiegania przypadkom nieszczęśliwym życiu 
i zdrowiu grożącym”. W części drugiej autor zajmował się ochroną własności oraz przeciw
działaniem szkodom powstałym z przyczyn obiektywnych. Trzecia część traktowała o „opiece 
publicznej policji nad dobrymi obyczajami oraz o sposobach utrzymywania wewnętrznego po
rządku! W czwartej części autor wskazywał na przyczyny ubóstwa oraz przedstawiał środki do 
jego zwalczania. Piąta część poświęcona była ściganiu przestępstw, dozorowi policyjnemu oraz 
funkcjonowaniu systemu penitencjarnego. Całość wykładu kończył przegląd ustawodawstwa 
policyjnego obowiązującego w Wolnym Mieście Krakowie oraz w Królestwie Polskim, a także 
„objaśnienie Księgi ustaw na ciężkie policyine przestępstwa [...], według Komentarza przez Jó
zefa Kudlera w Wiedniu 1827 r. w dwóch tomach wydanego, z zastosowaniem do ustaw w kraju 
naszym obowiązujących! J. Malec, Ferdynanda Kojsiewicza Programma Nauk Administracyj
nych w Uniwersytecie Jagiellońskim wykładanych, [w:] idem, Studia z dziejów administracji 
nowożytnej, Kraków 2003, s. 53-54, Acta Academiae Modrevianae. Podręczniki i Skrypty. 
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zadań przekazywanych było bezpośrednio do Dyrekcji Policji lub powierzano tej 
instytucji zewnętrzny nadzór nad działalnością lokalnych organów w zakresie 
porządku i bezpieczeństwa. Szczególnie widać to w nadzorze Dyrekcji Policji 
nad komisarzami dystryktowymi. Można zatem powiedzieć, że Dyrekcja Policji 
wraz z upływem czasu stawała się monopolistą na rynku ochrony spokoju, po
rządku i bezpieczeństwa publicznego Wolnego Miasta Krakowa. Wiązało się to 
również z jej rolą jako instytucji wymierzającej kary za coraz szerszy krąg lekkich 
przestępstw policyjnych związanych z naruszeniem przepisów administracyjno- 
-prawnych. W związku z powyższym nie budzi poważniejszych wątpliwości 
wniosek, że Wolne Miasto Kraków było państwem policyjnym, a szeroki zakres 
zadań organów policyjnych osadzony był korzeniami w XVIII-wiecznej niemiec
kiej policystyce841.

1,41 S. Pieprzny, Policja - organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2003, s. 11-12, Monografie Za- 
kamycza; A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 
1959, s. 30, Studia z Dziejów Polski w Okresie Oświecenia, nr 2; H. Izdebski, Historia admini
stracji, s. 22, 49; Z. Chmielewski, op. cit., s. 19-20; M. Chvojka, op. cit., s. 34-35; B. Leśno- 
dorski, Administracja w państwie burżuazyjnym. Czynniki rozwoju, „Państwo i Prawo” R. 26, 
1971, z. 3/4, s. 530-532.

842 A. Grabowski opisywał zjawisko żebractwa w Wolnym Mieście Krakowie w następujący sposób: 
„Zwykle ubóstwo to obsiadało przez cały tydzień przysionki licznych kościołów, a nade wszyst
ko w dnie odpustne, a w sobotę każdego tygodnia krążyło całymi chmarami od sklepu do sklepu 
po całym mieście tudzież po domach, przykrząc się o jałmużnę, którą gdy już przez cały poranek 
zebrali, po południu w sobotę zgromadzali się w ulubionych sobie miejscach, tj. w szynkow- 
niach wódki, i tam przepijali cały owoc żebraniny, którym ich litość mieszkańców obdarzyła. 

Do najważniejszych zadań dozorczo-administracyjnych służących utrzyma
niu spokoju, porządku i bezpieczeństwa publiczego na obszarze Wolnego Miasta 
Krakowa i jego Okręgu zaliczam: 1. zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa oraz 
wydalanie cudzoziemców, 2. nadzór nad Domem Pracy, 3. wydawanie i wizo
wanie paszportów, 4. prowadzenie ksiąg ludności oraz kontrola wykonywania 
obowiązku meldunkowego, 5. kontrola w zakresie utrzymywania czystości i po
rządku w mieście, 6. dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 7. kontrola miar 
i wag oraz obowiązujących taks urzędowych, 8. policja lekarska, 9. zapewnienie 
„spokojności publicznej” 10. zapewnienie „bezpieczeństwa osób i ich własności", 
11. nadzór budowlany, 12. nadzór nad czeladzią, służbą i wyrobnikami, 13. re
glamentacja prowadzenia działalności handlowo-usługowej, 14. wydawanie świa
dectw konduity, 15. kontrola deklaracji podatkowych.

5.1. Zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa
oraz wydalanie cudzoziemców

Jednym z kluczowych zadań Dyrekcji Policji związanych z dbaniem o porządek 
publiczny na obszarze Wolnego Miasta Krakowa była walka z patologiami spo
łecznymi, m.in. z żebractwem842 i włóczęgostwem, które występowały nagminnie 
i stanowiły poważne zagrożenie porządku publicznego.
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Działalność w powyższym zakresie Dyrekcja Policji przejęła po zlikwidowa
nym Biurze Policji Pośredniej, któremu już w 1817 r. przyznano pewne obowiąz
ki w tych sprawach843. Zgodnie z rozporządzeniem z 5 lutego 1817 r. wójtowie 
gmin miejskich mieli dopilnowywać, aby wszyscy żebracy w mieście Krakowie 
oraz w jego przedmieściach zostali do 20 lutego 1817 r. zgromadzeni na zamku na 
Wawelu, gdzie planowano uruchomienie domu dla bezdomnych osób, zapewnia
jącego bezpłatną żywność i opiekę (art. 1). Po tym terminie żebranie w Krakowie 
i jego przedmieściach stało się nielegalne844, a każda osoba zatrzymana na tym 
procederze miała być niezwłocznie przekazana straży policyjnej celem doprowa
dzenia jej do Urzędu Policji Pośredniej (art. 2). Podczas przesłuchania odbywają
cego się w tym Urzędzie, ustalano, skąd przyszła dana osoba oraz przyczynę, dla 
której nie została umieszczona w domu dla bezdomnych. Dalszy tryb postępowa
nia z zatrzymaną osobą zależał od tego, czy była mieszkańcem Krakowa lub jego 
przedmieść od co najmniej siedmiu lat. Jeżeli ten warunek był spełniony, żebrak 
lub włóczęga miał być przekazany pod opiekę Towarzystwa Dobroczynności. 
W przeciwnym wypadku miał być wydalony z Krakowa i przekazany do właści
wego wójta okręgowego (o ile pochodził z okręgu), a jeśli był cudzoziemcem, to 
miał być „wysłany z ekspedycją i pod eskortą żandarma do pierwszej gminy okrę
gowej, która go odsyłać będzie przez drugie, inne gminy aż do granicy” (art. 3).

Podochoceni trunkiem, dziady i baby rozpoczynali pląsy, tańce, wprawdzie bez muzyki i tylko 
przy odgłosie śpiewek, przy czym nie obeszło się bez kłótni, szarpań, szturchań i bicia z błahego 
czasem powodu, z przymówki itd. Wtedy to, gdy się taka rozpoczęła kłótnia, można było zebrać 
wielkie bogactwa do słownika obelg, nazwiska nieznane, nigdy niesłyszane, a tylko tu w obiegu 
będące. Panowała i tu arystokracja, opierająca się na dawności pochodzenia, na szeregu ante
natów w rzemiośle żebraczym; nieraz żebrak wyrzucał drugiemu: «Cóżeś jest, ty charłaku? Ja 
jestem dziad z dziadów, a tyś racuszek» (racuszek jest jakiś gatunek świeżego ciasta, placuszek 
lub tp.). Więc to znaczyć miało, że ja dawny dygnitarz, a ty świeży, dopiero do rzemiosła przy
stały. Za mojej pamięci miejscem takiej schadzki (resursu) w Krakowie była w ulicy Szpitalnej 
szynkownia w domu Grzybowskiego, drugim od rogu po prawnej ręce wchodząc z Małego Ryn
ku do ulicy Szpitalnej - szynkownia zawołana, gdyż w tej ciągle dziady gościły. Potem przenieśli 
się oni do szynku w domu Filipowskiego w ulicy Stolarskiej, drugiego do rogu ulicy Szerokiej po 
lewej ręce, skąd nieraz kłócących i bijących się dziadów policja rozpędzać, a bohaterów kłótni 
i junaków bitki do kozy zabierać musiała" Wspomnienia, t. 1, s. 318, [w:] J. Bieniarzówna, 
Rzeczpospolita Krakowska..., s. 49-50.

843 Dz. Roz. Rządowych WMK 1817, nr 386.
844 Senat Rządzący zadecydował również o sporządzeniu tablic z napisem: „Nie wolno żebrać 

w mieście. Jałmużnę dla ubogich należy do ustanowionego domu schronienia żebraków od
dawać”. Tablice z takimi napisami miały być umieszczone przy każdym kościele w mieście i na 
przedmieściach Krakowa (art. 4).

84:' Wobec otwartych granic Wolnego Miasta Krakowa łatwo przenikały na jego terytorium różne 
elementy przestępcze z sąsiedniej Galicji, Śląska i Królestwa Polskiego, na przykład w 1827 r. 
w Zdaniu sprawy... wskazano, że z przyczyn otwartych granic „napływają osoby próżniackie 
życie lubiące, żebractwu i włóczęgostwu się oddające, a tym samym przestępstwa lub zbrodni

Po utworzeniu Dyrekcji Policji w 1827 r. ww. przepisy nie zostały uchylone, 
wobec tego działania służące eliminacji żebractwa z terenu Krakowa i jego przed
mieść przejęła właśnie ta instytucja845. Działania podejmowane na mocy ww. 
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przepisów miały charakter represyjny wobec osób bezdomnych, w związku z tym 
nie usuwały przyczyn tego zjawiska, a jedynie eliminowały niepożądane jednostki 
z Krakowa i jego przedmieść846.

łatwo dopuścić się mogące, napełniają ciągle areszta policyjne i kryminalne. Trudność pozby
cia się tak niebezpiecznych społeczeństwu ludzi w odsyłaniu ich do miejsca urodzenia, mimo 
licznych przełożeń do ościennych rządów czynionych, ciągle doznawana, pomnażająca się ich 
liczba, niebezpieczeństwo złego przykładu i jeszcze straszniejsza od tego obawa zarazy skło
niła Senat do wprowadzenia w wykonanie ustawy sejmowej z 3 I 1822 r., do założenia Domu 
Roboty jako jedynego środka, który próżniaków odstraszyć, a tym samym ich napływ zmniej
szyć albo zmuszaniem ich do zarobku i nawyknienia do pracy na użytecznych społeczeństwu 
ludzi odmienić zdoła. Areszta policyjne mieściły w ciągu ubiegłego roku 2078 osób” Zdanie 
sprawy..., Dz. Praw RK 1827, s. 32-33, nr 5415. Uwagi na ten sam temat pojawiały się już we 
wcześniejszych latach, na przykład Rys ogólny położenia Rzeczypospolitej, Dz. Roz. Rządowych 
WMK 1822, s. 54-55, 4276 D.G.; Zdanie sprawy o stanie i położeniu kraju Wolnego Miasta Kra
kowa dla Zgromadzenia Reprezentantów 1823 r., Dz. Praw RK 1823, s. 50, nr 3854 D.G.; Zdanie 
sprawy o stanie i położeniu kraju Wołnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa 
i jego Okręgu, Dz. Praw RK 1825, s. .36, nr 4793 D.G.S.; Zdanie sprawy o stanie i położeniu kraju 
Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu dla Zgromadzenia 
Reprezentantów 1826 r., Dz. Praw RK 1826, s. 24, nr 4925 D.G.

M6 Na przykład w 1832 r. doliczono się 400 żebraków na Kazimierzu, co stanowiło około 4% ogółu 
mieszkańców Kazimierza, J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 54; A. Jakimyszyn, 
op. cit., s. 62. Na potrzebę zdecydowanych działań Dyrekcji Policji w walce z włóczęgostwem 
wskazywał Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w piśmie z 9 V 1833 r., Zbiór okólników Dy
rekcji Policji, ANKr, WM - 590, k. 53, nr 3474.

W7 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
K,li Kara chłosty wymierzana za przestępstwa policyjno-administracyjne, jak również za ciężkie 

przestępstwa policyjne traktowana była jako swoisty środek wychowawczy, L. Pauli, Austriacki 
kodeks..., cz. 2, s. 4.3.

Nowa instrukcja z 1833 r. do statutowych zadań Dyrekcji Policji wprost zali
czyła zwalczanie włóczęgostwa i żebractwa, które nadal bezwzględnie były zaka
zane. W przypadku zatrzymania takich osób Dyrekcja Policji miała podjąć de
cyzję co do ich dalszego losu, kierując je do Towarzystwa Dobroczynności lub 
Domu Pracy albo wydalając z terytorium Wolnego Miasta Krakowa (art. 139)847. 
W Nowej instrukcji stypizowano też lekkie przestępstwa policyjne z tej kategorii 
oraz określono kary za ich popełnienie. W przypadku zatrzymania żebrzących 
dzieci lub rodziców wysyłających te dzieci Dyrekcja Policji wymierzała rodzicom 
karę cielesną (art. 207, pkt 70). Przewidziano również wykroczenie służbowe dla 
rewizorów za „niedonoszenie o żebrakach" zagrożone karą w wysokości 6 złp 
(art. 207, pkt 71).

Osoby zatrzymane na żebraniu, ale również na „pijaństwie, awanturach, krzy
ku, włóczęgostwie czy też próżniactwie” podlegały karze od 3 do 9 złp, a w przy
padku gdy nie były w stanie zapłacić kary pieniężnej, karze cielesnej od 5 do 
15 plag848 „bez możliwości odwołania się” (art. 207, pkt 72). Nowa instrukcja 
z 1833 r. przewidywała też kary za włóczęgostwo. „Czeladź rzemieślnicza obca” 
za włóczęgostwo podlegała karze wydalenia z Krakowa (art. 207, pkt 67). Cze
ladź rzemieślnicza tutejszokrajowa za włóczęgostwo - karze cielesnej (art. 207, 
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pkt 68). „Za powrót z schubpassu - za pierwszym przekroczeniem kara 15 plag, 
za drugim - według przepisów kodeksu karnego” (art. 207, pkt 69). Czyli ponow
ne zatrzymanie włóczęgi pociągało za sobą pociągnięcie go do odpowiedzialności 
karnej za popełnienie ciężkiego przestępstwa policyjnego.

Z uwagi na to, że dotychczasowe przepisy okazały się niezbyt skuteczne w wal
ce z patologią żebractwa, Senat Rządzący 3 lipca 1840 r. wydał nowe rozporządze
nie dotyczące tej kwestii. Konieczność wydania nowych przepisów uzasadniono 
również tym, że nie wszystkie postaci żebractwa w świetle § 261 i n., cz. 2 k.k., 
traktowane były jako ciężkie przestępstwa policyjne, przez co nie wszystkie tego 
typu zachowania były penalizowane. Kolejnym argumentem przemawiającym za 
nowelizacją przepisów była chęć ochronienia mieszkańców Krakowa przed na
tręctwem żebraków, jak również zapewnienia skuteczniejszej pomocy i opieki 
osobom rzeczywiście tego potrzebującym849.

849 Dz. Praw 1840, s. 1-2, nr 287 D.G.S.
8:,(l Analogiczne zadania na obszarze okręgu mieli wykonywać komisarze dystryktowi (art. 13).
851 W 1826 r. „w Domu Schronienia utrzymywanych było 364 osoby obojej pici, z których wyszło 

37, zmarło 12, a pozostało z końcem etatowego roku 317” Zdanie sprawy..., Dz. Praw RI< 1827, 
s. 35, nr 5415.

"b2 Dyrekcja Policji do Domu Schronienia mogła skierować jedynie żebraka lub żebraczkę rodem 
z miasta lub przedmieść Krakowa albo urodzonych w okręgu, albo uznanych za tutejszokra- 
jowych, a ostatnio tam zamieszkałych, którzy faktycznie znajdowali się w stanie ubóstwa, 
zupełnej niezdolności do pracy, nienagannej konduity. Podstawą skierowania do tego domu 
było świadectwo wystawione przez Dyrekcję Policji o treści: „NN kwalifikuje się do przyjęcia 
do Domu Schronienia”. Na dokumencie tym miał być również umieszczony rysopis żebraka, 
ze wskazaniem jego miejsca urodzenia i aktualnego zamieszkania. Następnie Dyrekcja Policji 
przekazywała zatrzymanego żebraka Radzie Ogólnej Towarzystwa Dobroczynnego wraz z wy
stawionym świadectwem oraz protokołem przesłuchania. Osoby, które nie kwalifikowały się do 
Domu Schronienia, stosownie do okoliczności miały być albo napomniane lub ukarane, albo 
skierowane na czas określony do Domu Roboczego (art. 4).

"5J Osoby zatrzymane na żebraniu w Krakowie, a pochodzące z okręgu lub jako tutejszokrajowi 
ostatnio w okręgu zamieszkałe miały być odesłane do miejsca urodzenia lub ostatniego pobytu. 
Natomiast wszyscy obcokrajowi żebracy mieli być z kraju wydaleni (art. 4).

851 Towarzystwo Dobroczynności powstało w grudniu 1816 r. i z początkiem lutego 1817 r. zorgani
zowało w budynku, który Senat przydzielił na Wawelu, pierwsze schronisko dla około 200 ubo
gich. Fundusze Towarzystwa zasilały dochody z różnych darów, z zapisów, z różnych imprez. 
Towarzystwo odwoływało się nawet do ofiarności monarchów państw opiekuńczych. Nieza
leżnie od Towarzystwa Dobroczynności istniało w Krakowie z dawnych czasów Arcybractwo 

W świetle nowych przepisów zadania Dyrekcji Policji związane z walką z że
bractwem zasadniczo nie uległy zmianie850. Rozszerzono jednak jej kompetencje 
związane z nieco innym sposobem traktowania żebraków. Tak jak dotychczas 
każda osoba zatrzymana na żebraniu na terenie miasta Krakowa lub jego przed
mieściach miała być doprowadzona do Dyrekcji Policji celem protokolarnego 
przesłuchania (art. 4). Stosownie do wyników przesłuchania Dyrekcja Policji 
miała albo wydać zaświadczenie o skierowaniu do Domu Schronienia851, albo 
do Domu Roboczego852, albo podjąć decyzję o wydaleniu zatrzymanego853. Rada 
Ogólna Towarzystwa Dobroczynności854 zobowiązana była niezwłocznie przyjąć 
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osoby skierowane do niej przez Dyrekcję Policji. W ten sposób ze środków pu
blicznych zaspokajano ich niezbędne potrzeby życiowe. W przypadku braku 
wolnych miejsc w Domu Schronienia Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji 
miał sporządzić listę żebraków uprawnionych do pobytu w Domu Schronienia 
i w miarę tworzenia się wolnych miejsc przedstawiać Radzie Ogólnej nowe oso
by celem przyjęcia (art. 5). Na każdym świadectwie wystawionym przez Dyrek
cję Policji miał być umieszczony numer porządkowy, według którego ustalano 
kolejność przyjmowania ubogich do Domu Schronienia. Lista wraz z opieczęto
wanymi świadectwami miała być zwrócona do Dyrekcji Policji (art. 6). Do czasu 
umieszczenia w Domu Schronienia, takie osoby miały posługiwać się duplika
tem świadectwa kwalifikującego do Domu Schronienia, wystawionego przez Dy
rekcję Policji, który stanowił dowód ich ubóstwa do czasu umieszczenia w tym 
Domu (art. 7).

W celu kontrolowania postępowania takich osób wprowadzono obowiązek 
zgłaszania się tych żebraków w terminach wyznaczonych przez Dyrekcję Policji 
do jej biura i wydawano im za każdym razem nowy duplikat świadectwa. Osoby, 
które nie wywiązywały się z tego obowiązku, miały być traktowane jako nieposia
dające świadectwa i z tego tytułu miały podlegać sankcjom karnym przewidzia
nym w tym akcie (art. 8).

Każdy żebrzący publicznie lub po domach, jeżeli nie okazał świadectwa wysta
wionego przez Dyrekcję Policji, miał być natychmiast zatrzymany i doprowadzony 
do Dyrekcji Policji. Za nielegalne żebranie przewidziano karę aresztu policyjnego 
od 24 godzin do 8 dni z możliwością zamiany na karę chłosty lub aresztu zaostrzo
nego chłostą. W przypadku powtórnego zatrzymania na nielegalnym żebraniu, 
jego czyn uznawany był za ciężkie przestępstwo policyjne i jako taki na podstawie 
§ 261, cz. 2 k.k. miał być sądzony i ukarany (art. 9). W stosunku do żebraków, 
którzy na podstawie art. 4b zostali wydaleni do miejsca urodzenia lub ostatnie
go pobytu, przewidziano wprowadzenie nadzoru ze strony właściwego komisarza 
dystryktowego. W przypadku przybycia do Krakowa lub jego przedmieść i po
nownego zatrzymania takiego żebraka przewidziano karę aresztu od 3 do 8 dni 
z zastrzeżeniem wygnania raz na zawsze do miejsca urodzenia lub ostatniego po
bytu, „na wypadek kolejnego powrotu zastrzeżono postąpienie z nim stosownie do 
§ 82, cz. 2 k.k.” Orzekając w stosunku do żebraków karę wydalenia, Dyrekcja Policji 
miała poinformować ich o wymierzeniu tej kary oraz o konsekwencjach prawnych 
ponownego zatrzymania na tym procederze (art. 10). W przypadku ponownego 
zatrzymania żebraka, który został wydalony z kraju (wyschubpassowany) policja 
miała postąpić z nim stosownie do treści § 1, cz. 2 k.k. (art. 12).

W celu faktycznego umożliwienia zwalczania żebractwa wprowadzono za
sadę, że żebracy kierowani przez Dyrekcję Policji do Domu Schronienia mieli 
korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do tego domu (art. 14). W przypadku 

Miłosierdzia, udzielające ubogim zapomóg, a przy nim działał tzw. Bank Pobożny, udzielający 
pożyczek pod zastaw przedmiotów, J. Louis, Życie światowe..., s. 26-31.
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pojawienia się trudności związanych z przyjmowaniem takich osób przez Radę 
Ogólną Towarzystwa Dobroczynności, a przekazywanych do jej dyspozycji przez 
Dyrekcję Policji, sprawy te miał załatwiać Wydział Spraw Wewnętrznych i Poli
cji w Senacie Rządzącym (art. 16). Dyrekcja Policji mogła również zadecydować 
o potrzebie umieszczenia dziecka w Domu Schronienia Sierot, który utworzony 
został w 1841 r.855 Miał on znajdować się także pod zarządem Towarzystwa Do
broczynności856. W przypadku znalezienia tułającego się dziecka, w razie uzna
nia potrzeby umieszczenia go w Domu Schronienia Sierot, Dyrekcja Policji „po 
wyprowadzonym śledztwie” miała złożyć stosowny wniosek do Wydziału Spraw 
Wewnętrznych i Policji w Senacie, który decydował o skierowaniu dziecka do 
tego domu „na koszt skarbowy” (art. 4).

855 Dz. Praw 1841, nr 1587 D.G.S.
836 Do Domu Schronienia Sierot mogły być przyjmowane na koszt państwa sieroty lub dzieci 

„prawdziwie ubogich rodziców, liczące więcej nad pięć, a mniej nad lat dziesięć skończonych 
wieku, niemające żadnego znikąd przytułku, urodzone z mieszkańców miasta Krakowa lub 
jego przedmieść" (art. 2). W Domu Schronienia Sierot na „koszt skarbowy” mogły być rów
nież umieszczone dzieci na wniosek złożony do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji. Do 
wniosku należało dołączyć: ,,a) świadectwo ubóstwa rodziców wydane przez dwóch obywateli 
posiadających realności w cyrkule, w którym ciż zamieszkują, poświadczone za rzeczywistość 
stanu ubóstwa przez proboszcza właściwej parafii i komisarza cyrkułu. Gdyby zaś rodzice nie 
żyli, winny złożyć podobneż świadectwo, że sierota nie ma żadnych należących, którzy by byli 
w stanie zająć się jej wychowaniem, b) akt urodzenia dziecka, c) świadectwo lekarskie o stanie 
zdrowia i szczepionej ospie" (art. 3).

857 W specyficznych warunkach Rzeczypospolitej Krakowskiej orzekanie schubpassu nie należało 
do rzadkości, L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 46-47, 78-79, cz. 2, s. 24. Podobne roz
wiązania stosowano w czasach Księstwa Warszawskiego. W instrukcji z 8 VII 1809 r. zawarto 
wiele przepisów o postępowaniu wobec żebraków i włóczęgów. W związku z tym wprowadzono

Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku zatrzymania na żebraniu cudzo
ziemców Dyrekcja Policji miała wszcząć w stosunku do nich procedurę wyda
lenia (schubpassowania). Tryb postępowania administracyjnego z tym związany 
uregulowany był w przepisach prawa. Pierwsze regulacje prawne z tym związa
ne wydane zostały przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji już 20 września 
1824 r. oraz 7 października 1826 r. Regulowały one zasady i formy „postępowania 
dla zachowania ostrożności w transportowaniu osób obwinionych, podejrzanych, 
włóczęgów, na wygnanie skazanych lub jakichkolwiek pod dozór miejscowej 
zwierzchności oddać się mających”. Regulowały one również zasady przeprowa
dzania właściwej procedury wydalania z kraju.

Po utworzeniu Dyrekcji Policji obowiązki związane z wydalaniem cudzo
ziemców będących m.in. włóczęgami i żebrakami przekazane zostały właśnie 
tej instytucji. Zasady z 10 sierpnia 1827 r. dotyczące schubpassowania oparte na 
ww. regulacjach prawnych zostały przypomniane i ogłoszone drukiem. Schub- 
passowanie dotyczyło osób, które przymusowo miały być odesłane do miejsca 
urodzenia wewnątrz okręgu Wolnego Miasta Krakowa albo skazane zostały 
wyrokiem sądowym na wygnanie z kraju857. Istniała również możliwość oddania 
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schubpassowanego pod dozór policji miejscowej. Dyrekcja Policji zobowiązana 
była „wyposażyć schubpassowanego w otwarty rozkaz” (schubpass), w którym 
bezwzględnie miało być określone miejsce jego dostawienia, jak również do
kładny przebieg trasy („trakt przez stacje wójtów gmin wiejskich ma być kolejno 
dokładnie wpisany”). Pod strażą żandarma Dyrekcja Policji miała dostarczyć 
delikwenta wójtowi najbliższej gminy wiejskiej „za rewersem”858. W przypadku 
osób skazanych wyrokiem sądowym na wygnanie, rewers miał być przekazany 
Trybunałowi I Instancji dla załączenia do akt, „a to w celu, aby na przypadek po
wrotu wygnanego tenże łatwiej przekonanym i stosownie do przepisów prawem 
zakreślonych ukaranym być mógł” (pkt 1). Wójt po odebraniu delikwenta na 
dokumencie miał odnotować dzień odebrania i dzień dalszego ekspediowania, 
ponadto takie informacje miały być również zapisane w protokole dziennym 
wójta (pkt 2). Dzięki temu jego zwierzchnik miał w każdym czasie możliwość 
skontrolowania sposobu wykonania schubpassu. Po dostarczeniu delikwenta 
do miejsca przeznaczenia, tj. do rodzimej gminy, wójt tej gminy miał wydać 
stosowne rozkazy żandarmom i sołtysom, „aby o osobie i zatrudnieniach jego 
w pewnym przeciągu czasu zdawali mu raporty”. Gdyby dostawiony miał pozo
stać w innej wsi niż rodzimej, wójt przesyłał zastępcy wójta tego miejsca schub
passowanego „za rewersem”, polecał mu wprowadzenie go „w sposób wiejskiego 
zarobkowania, zastrzegając ciągłe czuwanie nad jego sposobem życia, jak rów
nież nad postępowaniem i obyczajnością” (pkt 3). Przepisy wyraźnie zastrzegały, 
aby transport osób wydalanych odbywał się pod eskortą żandarmów, a nie wło
ścian, gdyż w przeciwnym wypadku ze względu na brak odpowiedniego dozo
ru, uciekając z konwoju, stawali się „na nowo społeczeństwu szkodliwymi” (pkt 
4). Na schubpassie miał być umieszczony dokładny rysopis transportowanego 
(„powierzchne znaki ciała i cały ubiór jego”), a jeśli sporządzony był dokument 
„ekspedycji" to również w nim powinien być zamieszczony rysopis delikwenta 
(pkt 5). Na schubpassie nie wolno było umieszczać żadnych notatek z wyjąt
kiem informacji dotyczącyh okoliczności przebiegu transportu, na przykład że 
delikwent jest niepokorny i wymaga baczniejszej uwagi, „że zbaczał z traktu mu 
przepisanego” etc. (pkt 6)859.

obowiązek posiadania paszportów. W przypadku gdy zachowanie włóczęgów mogłoby zagra
żać bezpieczeństwu publicznemu, nakazywano ich aresztować i z protokołem indagacji przeka
zywać komisarzowi policji, który powierzał ich sądom. Żebraków i włóczęgów nieposiadających 
paszportów odsyłano do miejsca ich zamieszkania. Z tym wiązało się przeprowadzanie na pole
cenie ministra policji co najmniej raz w roku (określonego dnia w całym kraju) „ogólnej rewizji” 
osób podejrzanych. Dozór nad przebiegiem tej akcji w departamentach powierzano komisa
rzom policji. Trzyosobowe zespoły uprawnione do tej czynności na podstawie księgi ludności 
dokonywały kontroli. Osoby niezarejestrowane w księdze ludności i nieposiadąjące paszportów 
natychmiast aresztowano i osadzano w więzieniu, a włóczęgów odsyłano pod strażą do wła
ściwej gminy, M. Kallas, Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 
1975, s. 105, Rozprawy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

858 Dz. Rządowy WMI< 1827, nr 23-24, s. 89-92, nr 6016.
8:'9 Ibidem, s. 92, nr 6016.
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Dyrekcja Policji bardzo często zajmowała się wydalaniem nieporządanych 
osób z Krakowa. Informacje o każdej osobie, która nie zgadzała się na wydalenie 
z kraju, Dyrekcja Policji przekazywała Senatowi Rządzącemu, któremu przeka
zywano również sporządzony wywód słowny. Po zapoznaniu się z jego treścią 
Senat Rządzący wydawał polecenie Dyrekcji Policji dokończenia procedury wy
dalenia cudzoziemca.

Senat Rządzący na przedstawienie Dyrekcji Policji dnia 28 sierpnia 1828 r. 
wydał dodatkowe przepisy regulujące obowiązki zastępców wójtów, związa
ne z realizacją procedury wydalania osób z miasta Krakowa. W tym zakre
sie Senat postanowił, że zastępca wójta, do którego przybył konwój z schub- 
passowanym, miał osobiście odebrać taką osobę i „do następnej włości pod 
przyzwoitą strażą odsyłać”. Pozostałe przepisy dotyczące wójtów też go miały 
obowiązywać, w szczególności w zakresie utrzymywania książki transportowej 
włóczęgów860.

86,1 Dz. Rządowy WMI< 1828, nr 26, s. 104, nr 2897.
861 Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 606, k. 534, nr 1978 D.G.S.
862 Tego typu placówki istniały w Krakowie już w XVIII w. (zob. na przykład M. Mikołajczyk, 

Krakowski dom poprawy. Z badań nad dziejami więziennictwa w osiemnastowiecznej Pol
sce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” R. 50, 1998, z. 1, s. 57-81). Dom Pracy Przymuso
wej w Wolnym Mieście Krakowie powołany został ustawą Zgromadzenia Reprezentantów 
z 3 I 1822 r„ Dz. Roz. Rządowych 1822, nr 58 D.G. Faktycznie został utworzony dopiero na 
mocy rozporządzenia Senatu z dnia 15 VI 1827 r. „dla umieszczenia w nim ludzi, którzy nie 
mogąc się wywieść z uczciwego sposobu życia i dalekimi będąc od pracy, stają się krajowi 
niebezpiecznymi", Dz. Praw RK 1827, nr 3999. Pierwotnie Dom Pracy był „instytutem" po
wołanym dla całego kraju. W związku z tym Urząd Policji Pośredniej w mieście Krakowie, 
a wójtowie gmin w okręgu, wydawali w I instancji decyzje o osadzeniu w Domu Pracy Przy
musowej. Od ich orzeczeń przysługiwał rekurs do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji 
(art. 10). Ze względów finansowych na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 1830 r. 
ograniczono przyjmowanie do Dom Pracy Przymusowej jedynie osób, które zatrzymane zo
stały na obszarze miasta Krakowa lub jego przedmieść. Rozporządzenie to zmieniło również 
dotychczasowe zasady związane z zarządzaniem domem pracy, jak również warunkami po
bytu osadzonych, wynagradzania ich pracy itp.

W związku z incydentami wkraczania zbrojno na terytorium Rzeczypospo
litej Krakowskiej przez różnych urzędników czy też wojsko, którzy chcieli wy
konywać swoją władzę, Senat w dniu 24 kwietnia 1833 r. polecił wójtom gmin 
okręgowych zatrzymać takie osoby i doprowadzić je do Dyrekcji Policji861.

5.2. Nadzór nad Domem Pracy
Aktywna rola Dyrekcji Policji w zwalczaniu włóczęgostwa wiązała się również 
z powierzeniem tej instytucji od 1 lutego 1830 r. zadań związanych z bezpośred
nim kierowaniem i zarządzaniem Domem Pracy Przymusowej862. Świadczyło to 
niewątpliwie o zaostrzeniu reżimu policyjnego względem osób uchylających się 
od pracy, bowiem wcześniej zadania te należały do specjalnego Komitetu Nad
zorczego, w skład którego wchodził jedynie przedstawiciel policji. Stanowiło to 
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również rozszerzenie dotychczasowych kompetencji, które wykonywało Biuro 
Policji Pośredniej.

Ogólny nadzór nad Domem Pracy miał sprawować Wydział Spraw Wewnętrz
nych i Policji za pośrednictwem delegowanego senatora, który zobowiązany zo
stał do przeprowadzania comiesięcznych kontroli tego domu, zwanego instytu
tem (art. 3). Początkowo Dom ten mieścił się na zamku na Wawelu863, a później 
przeniesiony został na ul. Kanonną 168 (obecnie ul. Kanonicza)864.

““ Dz. Roz. Rządowych WMI< 1822, s. 2-3 (art. 1), nr 58 D.G.
"w Dz. Praw RK 1929, art. 1, s. 2, nr 599 D.G.S.

Wiele decyzji Dyrekcji Policji związanych z kierowaniem osób do Domu Pracy Przymusowej, 
jak również uwalnianiem osadzonych oraz bieżącym administrowaniem, raportów Dyrekcji Po
licji, dzienników Domu Pracy oraz repertoriów znajduje się m.in. w ANKr, WM - 571-573.

Dyrekcja Policji, sprawując bezpośrednie kierownictwo instytutem, zobowią
zana została do ułożenia projektu regulaminu wewnętrznego obowiązującego 
w Domu Pracy, określającego porządek dzienny dla osadzonych zarówno w dni 
powszednie, jak i w niedziele i święta, a także instrukcji określającej obowiązki 
wszystkich oficjalistów zatrudnionych w Domu. Miała również przygotować pro
jekt „manipulacji rachunkowości i kasy” Projekty miały później zostać zatwier
dzone przez Senat Rządzący (art. 23, 38). Dyrekcja Policji miała również, kierując 
się aktualnymi potrzebami Domu, przyjmować i oddalać dozorców.

W rozporządzeniu z 1830 r. szczegółowo określono też zadania Dyrekcji Poli
cji związane z administrowaniem Domem Pracy (art. 6 ) 865. Do jej obowiązków 
należało:

1. Układanie coroczne etatu potrzeb przychodu i wydatku do roku finansowego 
zastosowanego, który ulegać będzie zatwierdzeniu Senatu,

2. Staranie się o ciągły zarobek dla osób w Domu Pracy osadzonych,
3. Czuwanie nad poprawą moralną i używanie do tego środków najstosowniej

szych,
4. Staranie się, aby osoby do Domu Pracy Dobrowolnej zgłaszające się, ile możno

ści takową uzyskać mogły,
5. Podawanie projektów do wewnętrznych urządzeń, które by celom w zaprowa

dzeniu tego instytutu zamierzonym najtrafniej odpowiadać mogły,
6. Składanie z końcem każdego etatowego roku rachunków Senatowi pod zatwier

dzenie,
7. Zdawanie Senatowi z dniem pierwszym sierpnia corocznie raportu, bilansu ze

szłorocznego przychodu i wydatku, ruchu osób w Domu Pracy osadzonych lub 
dobrowolnie tamże pracujących, a mianowicie, ile ich w ciągu roku do każdego 
oddziału weszło, ile do wyższej klasy postąpiło, a ile wyszło, z uwagami ogólny
mi wyjaśniającymi stan instytutu i jego potrzeby wykazującymi,

8. Przyjmowanie osób do Domu Pracy i onych wypuszczanie na wolność w przy
padkach niniejszym urządzeniem oznaczonych,

9. Utrzymywanie ciągłego dozoru nad instytutem i prowizorem,



5.2. Nadzór nad Domem Pracy 2Q7

10. Utrzymywanie karności wewnętrznej,
11. Czuwanie nad całością własności insytutowej i wykonywanie wszelkich urzą

dzeń w niniejszym postanowieniu lub później wydać się mających dla insytutu 
tego urządzeniach zawartych,

12. Zdawanie kwartalnych raportów Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji 
w Senacie, wykazujących listę imienną osób w instytucie roboty przymuso
wej znajdujących się i krótki obraz odmian w ruchu osób w ciągu upłynionego 
kwartału zaszłych.

Z powyższego wynika, że Dyrekcja Policji miała bardzo szerokie obowiązki 
związane z bieżącym zarządzaniem Domem Pracy Przymusowej.

Dom Pracy Przymusowej był zakładem o więziennym charakterze, który miał 
pełnić rolę zakładu wychowawczego866. Zgodnie z założeniami ustawy z 1822 r. 
osadzeniu w tym domu podlegali: „włóczędzy, ludzie podejrzani lub bez służby 
zostający i inni niemogący się wywieść ze sposobu właściwego utrzymania ży
cia” (art. I)867, zatrzymani w mieście Krakowie i jego przedmieściach868.

1,66 g Wachholz, Rzeczpospolita krakowska..., s. 88.
867 Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 58 D.G.
"6S Do Domu Pracy Przymusowej kierowano też osoby zatrzymane tymczasowo, które przewi

dziane byty do wydalenia (wyschubpassowania), na przykład decyzje Dyrekcji Policji nr 11332, 
11176, 11175, 11177 z 1835 r„ ANKr, WM - 571, k. 1, 3, 5-6.

Pobyt w Domu Pracy Przymusowej miał także przyczyniać się do podwyż
szenia poziomu moralnego, dlatego też umoralnianiem mieli się zajmować 
zakonnicy klasztorów krakowskich, wyznaczani przez konsystorz generalny 
(art. 4). Miały to być osoby zdrowe, ponieważ chorych przekazywano do szpi
tali parafialnych w okręgu krakowskim lub do Towarzystwa Dobroczynności 
w Krakowie.

Dom Pracy miał być podzielony na dwa oddziały: Dom Pracy Dobrowolnej, 
„gdzie każdy szukający zarobku zgłaszać się może i tamże do czasu wolą tylko 
własną ograniczonego zostawać lub też robotę podług upodobania za zaręcze
niem do mieszkania swego brać" oraz Dom Pracy Przymusowej, w którym mieli 
być umieszczani „obojej płci i wszelkiego wyznania włóczęgi, ludzie podejrzani, 
bez służby zostający, i niemogący się wywieść z uczciwego sposobu utrzymywania 
się” Umieszczenie w Domu Pracy Przymusowej następowało z urzędu na podsta
wie decyzji właściwych władz, „dla przyzwyczajenia ich do pracy lub wyuczenia 
się użytecznego rzemiosła, z którego by na przyszłość mieć mogli pewne dla sie
bie utrzymanie” A zatem celem była reedukacja nieproduktywnych i skłonnych 
do występków członków społeczeństwa.

Rozporządzenie szczegółowo określało tryb kierowania osób do Domu Pracy 
Przymusowej. Tryb był dwuinstancyjny. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pracy 
podejmowała wyłącznie Dyrekcja Policji, przy czym według dodatkowego posta
nowienia, uchwalonego przez Senat Tl października 1830 r., orzeczenia Dyrekcji 
Policji miały zapadać kolegialnie w składzie: dyrektor policji lub jego zastępca 
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oraz dwaj adiunkci - sądowy i administracyjny869. Decyzje te podlegały natych
miastowej wykonalności. A zatem skierowanie do Domu odbywało się w drodze 
administracyjnej. Obowiązywał wyraźny zakaz samowolnego umieszczania osób 
bez stosownego orzeczenia o skierowaniu. Wprowadzono też zakaz zatrzymywa
nia przez okres dłuższy niż określała to decyzja o skierowaniu (art. 7, 10).

Skazanie na pobyt w Domu Pracy mogło nastąpić na czas ograniczony do 
pierwszego miesiąca lub bezterminowo „aż do czasu poprawy” osadzenie zaś po
wtórne było zawsze bezterminowe870. Ocena, czy poprawa nastąpiła, należała do 
kierownictwa Domu Pracy, czyli od 1830 r. do Dyrekcji Policji. Była to niewątpli
wie decyzja uznaniowa, która pozwalała na dużą swobodę w zakresie ustalania 
czasu faktycznego pobytu osób przyzwyczajonych do próżniactwa (art. 8).

Do każdej decyzji o osadzeniu w domu pracy, miał być dołączony wywód słow
ny, wyjaśniający imię i nazwisko kwalifikowanego, jego wiek, miejsce urodzenia, 
wyznanie, czyli jest wolnym lub żonatym, czyli ma dzieci dorosłe lub małoletnie, 
gdzie żona i dzieci znajdują się, w jakim są stanie i z czego się utrzymują, czyli 
ma rodziców lub krewnych, gdzie w jakim stanie i czyli ci do utrzymywania go są 
obowiązani, jakiego rzemiosła się uczył, gdzie dotąd zostawał, czyli niebył kiedy 
kryminalnie skarżony lub karany i z czego się teraz utrzymuje (art. 11).

Szczegółowy opis osoby kierowanej do Domu Pracy pozwalał na określenie in
dywidualnych kroków, które były odpowiednie do konkretnej osoby. Dzięki temu 
realizacja celów wychowawczych była łatwiejsza do osiągnięcia.

Decyzje Dyrekcji Policji o osadzeniu w Domu Pracy podlegały zaskarżeniu 
w drodze rekursu do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, który orzekał w II 
i ostatniej instancji (art. 12). Po wydaniu decyzji akta sprawy wraz z wywodem 
słownym należało zwrócić do Dyrekcji Policji. Warto zauważyć, że ani założenie 
rekursu, ani odwołanie się do drogi łaski nie wstrzymywało wykonania decyzji 
Dyrekcji Policji o skierowaniu osoby do Domu Pracy Przymusowej.

Dyrekcja Policji decydowała również o wypuszczeniu z Domu Pracy. Najczę
ściej wiązało się to z otrzymaniem pozytywnej opinii inspektora Domu Pracy, 
który wskazywał na możliwość uwolnienia danej osoby871. W tym zakresie wyda
wała decyzję „o uwolnieniu z Domu”. Decydowała również o zastosowaniu środ
ków represyjno-wychowawczych, określonych w rozporządzeniu wobec osadzo
nych, jak również o przyznawaniu nagród osadzonym. W szczególności surowo 
miały być karane ukradkowe pijaństwo, swarliwość, nieobyczajność, rozszerzanie 
niemoralnych zasad, podburzanie drugich i próżniactwo (art. 27).

ANKr, WMK - IV - 17, k. 729-730, nr obr. 3386.
Liczba osadzonych zwykle zwiększała się w okresie zimowym, co wiązało się z zapewnieniem osa
dzonym schronienia i wyżywienia w Domu Pracy Przymusowej, zob. na przykład ANKr, WM 
- 573, k. 897. W przypadku osób, które zachorowały w trakcie pobytu w Domu, Dyrekcja Policji 
kierowała je na leczenie do właściwego szpitala. Po kuracji wracały ponownie do Domu Pracy, na 
przykład ANKr, WM - 571, k. 959.

"?l Na przykład decyzje Dyrekcji Policji nr 11223,11035,10797 z 1835 r., ANKr, WM - 571, k. 11,15, 37.
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Osadzenie w domu pracy mogło nastąpić z urzędu lub na wniosek. W pierw
szym wypadku Dyrekcja Policji podejmowała działania z własnej inicjatywy. Naj
częściej wiązało się z to faktem zatrzymania osoby bezrobotnej, uchylającej się od 
pracy, która spełniała warunki umożliwiające umieszczenie jej w Domu Pracy872. 
Dyrekcja Policji kierowała również do Domu Pracy osoby na wniosek uprawnio
nego podmiotu. Byli to rodzice lub prawni opiekunowie małoletnich dzieci lub pu
pilów oraz Towarzystwo Dobroczynności w stosunku do swoich podopiecznych.

Umieszczenie dzieci lub pupilów „dla poprawy czasowej” mogło nastąpić na 
mocy wcześniejszego orzeczenia sądu, który określał czas trwania takiego po
bytu873. Rodzic lub opiekun miał prawo domagać się, a Dyrekcja nie mogła od
mówić przyjęcia takiego dziecka do Domu Pracy, przy czym koszty jego pobytu 
miały być określone w umowie z prawnymi opiekunami. Osadzeni mieli wyko
nywać prace na rzecz instytutu stosownie do wieku i możliwości. Mieli również 
obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach reedukacyjnych, prowadzonych przez 
duchownego (art. 13). W przeciwieństwie do osób osadzanych z urzędu osoby 
małoletnie miały być wypuszczone w każdej chwili „za zgłoszeniem się prostym 
ojca lub opiekuna" (art. 35).

Z kolei, rozpatrując wniosek Towarzystwa Dobroczynności, Dyrekcja Policji 
mogła zadecydować o umieszczeniu w Domu Pracy Przymusowej osoby prze
bywającej w Domu Schronienia. Dotyczyło to osób zdolnych do pracy, które nie 
chciały samodzielnie podjąć próby poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia na 
wolnym rynku (art. 16).

Z chwilą osadzenia w domu pracy Dyrekcja Policji kwalifikowała osadzonego 
do jednej z trzech klas „podług stanu moralnego, jaki się z wywodu słownego 
z kwalifikowanym przedsięwziętego okaże” (art. 17). Do klasy III zaliczano oso
by najniebezpieczniejsze, do klasy II mniej niebezpieczne, a do klasy I „najmniej 
zepsutych”.

Pobyt w Domu Pracy - w założeniu jego twórców - miał służyć wyrobieniu 
w osadzonych nawyku uczciwej pracy na własne utrzymanie. Dlatego też Dy
rekcja Policji w porozumieniu z Komitetem Ekonomicznym miała przydzielać 
pracę osadzonym w szczególności w warsztatach uruchomionych w tym Domu 
(art. 21)874. Siły osadzonych spożytkowywano również do „posługi domowej we
wnątrz Domu z zachowaniem względu na klasy przy wyborze posługi” (art. 22).

1,72 Według przepisów z 1830 r. do Domu Pracy nie mogły być skierowane: „osoby chore lub też 
kalectwem takim dotknięte, które ich do wszelkiej pracy niezdatnym czyni, oraz osoby w po
deszłym wieku i połączoną z tym niemocą przyciśnieni”. Osoby chore należało skierować na 
leczenie do właściwych szpitali, natomiast osoby tutejszokrajowe, które były niedołężne, oddać 
pod opiekę Towarzystwa Dobroczynności lub do szpitali właściwej parafii (art. 15).

K J Było to zgodne z obowiązującym w Wolnym Mieście Krakowie francuskim kodeksem cywil
nym z 1804 r., który nie przewidywał środków karcenia domowego, lecz upoważniał ojca - jako 
dzierżyciela władzy rodzicielskiej - by w razie potrzeby ukarania dziecka zwrócił się do sądu, 
który na jego koszt mógł zastosować karę aresztu, L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 58.

s'4 Osadzonych w Domu Pracy zatrudniano m.in. przy budowie drogi wiodącej pod Wawelem od 
Stradomia do przewozu przez Wisłę, ANKr, WMK - IV - 17, k. 163, nr obr. 763. Osadzeni
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Osadzeni za swoją pracę od 1830 r. nie otrzymywali już 1/5 wynagrodzenia, jak 
to miało miejsce wcześniej, lecz przebywali w Domu na koszt państwa. Jedynie 
osoby wyróżniające się pod względem pracowitości mogły „przy wyjściu z Domu” 
jako nagrodę otrzymać wynagrodzenie do rąk własnych. Decyzję w tej sprawie, 
jak również o określeniu wysokości wynagrodzenia, podejmował Oddział Admi
nistracyjny Dyrekcji Policji (art. 31).

W Domu Pracy Przymusowej miały być wydzielone osobne sale dla męż
czyzn i kobiet w taki sposób, aby nie mieli żadnej możliwości kontaktu. Z kolei 
młodzież miała być umieszczana wśród osób zaliczanych do I klasy, „co jednak 
nie będzie jej nadawało prawa do korzyści zostającym w klasie I pozwolonych, 
jeżeli do tejże rzeczywiście nie została przypuszczona" (art. 24). W domu pracy 
miała panować surowa dyscyplina również w zakresie utrzymywania czystości 
i ochędostwa (art. 25).

W przypadku umieszczenia w domu pracy osób mających na utrzymaniu dzie
ci w wieku szkolnym, dzieci te miały być im odebrane i umieszczone pod opieką 
Towarzystwa Dobroczynności, „dla wzięcia nauki w szkole tego instytutu, a na
stępnie umieszczenia przy warsztatach lub na służbę oddanymi będą” (art. 26).

Stosowanie wobec osadzonych środków represyjno-wychowawczych, okre
ślonych w tym rozporządzeniu, należało do Oddziału Administracyjnego Dy
rekcji Policji „z wolnym odwołaniem się w drodze rekursu do Wydziału Spraw 
Wewnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym" (art. 29). Często stosowaną karą 
wobec osób, które zostały schwytane po ucieczce z pracy wykonywanej na ze
wnątrz Domu, była chłosta* 875. Dyrekcja Policji mogła także przyznawać określone 
w statucie nagrody, które miały dopingować do większego posłuszeństwa. Jako 
jedna z nagród istniała możliwość przedterminowego uwolnienia z Domu za do
bre sprawowanie (art. 33).

zajmowali się również oświetlaniem ulic, ANKr, WM - 571, k. 917, 945, 975, 1115. Dyrekcja 
Policji pismem z 8 IX 1835 r., nr 13715, przypomniała inspektorowi Domu Pracy Przymusowej, 
aby osób skazanych na schubpass nie wykorzystywano do prac wykonywanych w miejscach pu
blicznych (poza Domem Pracy), „gdyż za ich zbiegnięcie sam odpowiedzialnym będzie”, ANKr, 
WM - 573, k. 565. Istniała również możliwość korzystania z osób z Domu Pracy do noszenia 
węgla, Dz. Rządowy WMI< 1834, nr 46, s. 188, nr 13712.

875 Na przykład ANKr, WM - 571, k. 53, 63, 993, 1097, nr 10700, 10469, 6391, 5018.
876 W latach czterdziestych XIX w. utworzono też oddział filialny w Jaworznie, w którym osadzano 

mężczyzn wykorzystywanych do pracy w kopalniach węgla i galmanu. Zdaniem W. M. Bartla 
obie instytucje (Dom Pracy Przymusowej i jego oddział w Jaworznie) nie spełniły pokładanych 
w nich nadziei, W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 33-34.

Dyrekcja Policji zobowiązana była znaleźć odpowiednie zatrudnienie dla osób, 
które osiągnęły odpowiedni stopień poprawy i przewidziane były do wypuszcze
nia876. W przypadku braku miejsc pracy Dyrekcja Policji miała informować

przez pisma publiczne [...] o znajdowaniu się w instytucie osób zdolność do pewne
go wymienić się mającego rodzaju służby lub pracy posiadających, zamilczając na
zwiska tychże. Młodszych starać się będzie Dyrekcja Policji mieścić po warsztatach
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dla usposobnienia ich do rzemiosł lub też przynajmniej ułatwić im objęcie służby;
i aby zostawieni sobie samym po wypuszczeniu ze służby do błędów dawnych nie 
powracali (art. 33).

Dyrekcja Policji wystawiała kartę bezpieczeństwa osobom wypuszczanym 
z Domu Pracy Przymusowej i przekazywała ich pod dozór miejscowego wójta 
gminy. Czas trwania tego dozoru nie był określony w przepisach, w związku z tym 
środek ten stanowił - jak słusznie zauważył S. Wachholz - „dodatkową formę 
ucisku, która mogła trwać do końca życia danej jednostki”877.

s" S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 88.
S7S Dz. Praw 1841, nr 5804 D.G.S.
“ Paszport opatrzony podpisem dyrektora policji lub jego zastępcy oraz sekretarza policji nie wy

magał już potwierdzenia w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policji (art. 6), Dz. Praw RK 1827, 
nr 3344 D.G.S.

Wypuszczony zobowiązany był wskazać w ciągu 24 godzin zarówno wójtowi, 
jak i Dyrekcji Policji wybrane miejsce zamieszkania, „jeżeli w mieście Krakowie 
lub jego przedmieściach pozostawać zamyśla". Takie osoby miały pozostawać pod 
kontrolą wójta, jak i Dyrekcji, i w razie powrotu do dawnych złych nawyków, mia
ły być ponownie umieszczone w Domu Pracy (art. 34).

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 27 października 1841 r. nadzór 
nad Domem Pracy Przymusowej powierzono specjalnie w tym celu powołanej 
Dyrekcji Domu Pracy, w skład której wchodził m.in. jeden komisarz policji wy
znaczony przez dyrektora policji (§ 2) 878. Dyrekcja Policji zachowała uprawnienia 
do decydowania o umieszczeniu osób w Domu Pracy zgodnie z dotychczasowy
mi przepisami z 1 lutego 1830 r. Skierowanie do Domu mogło dotyczyć wyłącz
nie osób zdolnych do pracy, w związku z tym przed odesłaniem do Domu Pracy 
każda osoba miała być skontrolowana przez lekarza aresztów policyjnych, który 
decydował o tym, czy jest ona zdolna do pracy, czy też nie (§ 17).

Dyrekcja Policji za pośrednictwem delegowanego komisarza policji miała czu
wać nad przestrzeganiem porządku i karności przez osoby umieszczone w Domu 
Pracy (art. 4). Delegowany komisarz policji miał także prawo przeprowadzania 
kontroli na terenie Domu Pracy (art. 7). Dyrekcja Policji miała prowadzić księgę 
zawiadomień inspektora domu, która dotyczyła konieczności ukarania osadzo
nego. Dyrekcja Policji podejmowała też decyzję o karze, a stosowną adnotację 
podpisywał dyrektor policji lub jego zastępca.

5.3. Wydawanie i wizowanie paszportów
Kolejnym ważnym zadaniem Dyrekcji Policji było wydawanie paszportów obywa
telom Wolnego Miasta Krakowa. Ogólne założenia z tym związane uregulowane 
zostały już w Statucie z 1827 r. Dyrektor policji zobowiązany był do zorganizowa
nia pracy urzędników wydających paszporty „z największą dla podróżujących wy
rozumiałością i delikatnością, nie bez należnej jednakże przezorności” (art. 6)879. 
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Dyrektor policji wystawiał paszporty, które dla swojej ważności wymagały pod
pisu zarówno dyrektora, jak i sekretarza Dyrekcji Policji. Ewidencję wydanych 
paszportów, jak również pobranych opłat paszportowych miał prowadzić sekre
tarz (art. 29a).

Nowa instrukcja z 1833 r. zawierała znacznie więcej przepisów dotyczących 
działalności paszportowej Dyrekcji Policji. Nadal miała ona wydawać paszporty 
„krajowcom" ale pod warunkiem uprzedniego przedstawienia zaświadczenia od 
miejscowego wójta, że osoba „żądająca paszportu jest istotnie krajową, w księ
dze ludności gminy wpisaną i żadnemu podejrzeniu nieulegającą”. Pomimo bez
względnego zakazu wydawania przez wójtów zaświadczeń osobom niewpisanym 
do księgi ludności Dyrekcja Policji miała sprawdzić tę okoliczność w egzemplarzu 
tej księgi znajdującym się w jej dyspozycji. Dopiero po zweryfikowaniu tej oko
liczności wolno było wystawić paszport zainteresowanemu (art. 40)880.

Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
BB1 Według informacji opublikowanych w Kalendarzyku Politycznym..., Kraków 1834, s. 5, podró

żowanie do krajów europejskich następowało za pośrednictwem rezydentów, „trzech Najja
śniejszych Kraju tego Protektorów”: za pośrednictwem rezydenta Cesarstwa Rosyjskiego - do 
Francji, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Niderlandów i Szwajcarii; za pośrednictwem rezydenta 
austriackiego - do Turcji, całych Wioch; za pośrednictwem rezydenta pruskiego - do wszyst
kich dworów niemieckich, Szwecji i Danii.

BB2 Dz. Rządowy WMI< 1832, nr 31, s. 125-127, nr 5024 D.G.S. Ponowna publikacja tych przepisów 
nastąpiła w Dz. Rządowym WMI< 1835, nr 46-47, s. 180-182, nr 7054 D.G.S. Powodem republi- 
kacji tego rozporządzenia był fakt, iż poszło niejako w niepamięć, czyli nie było przestrzegane.

Z drugiej strony, zadaniem Dyrekcji Policji było także wizowanie zagranicz
nych paszportów. Przy tej okazji zobowiązana była sprawdzić ważność paszportu, 
nie tylko co do osób, „ale nawet co do rysów twarzy w paszporcie opisanych, czyli 
są zgodne z ukazicielem” (art. 41). Dyrektor policji miał prawo wzywania cudzo
ziemców do swego biura celem sprawdzenia tych okoliczności, ale w razie potrze
by mógł to również zrobić z pomocą komisarzy lub adiunktów policji wysłanych 
do miejsca zamieszkania takich osób. Jedynie w razie uzasadnionych podejrzeń 
co do danej osoby, jak również w przypadku zatrzymania jej paszportu, dyrektor 
policji miał prawo żądania od niej osobistego stawiennictwa w gmachu Dyrekcji 
Policji. Ponadto Dyrekcja Policji miała codziennie przesyłać „rezydentom trzech 
Najjaśniejszych Opiekuńczych Dworów listę osób zagranicznych przyjeżdżają
cych i odjeżdżających respective państw, z których te osoby przybyły” (art. 41)881. 
Ewidencję paszportową nadal prowadził sekretarz (art. 61). Cudzoziemcy zatrzy
mujący się w domach zajezdnych itp. zobowiązani byli przy zameldowaniu się 
złożyć do depozytu policyjnego swój paszport (art. 119).

Dnia 15 października 1832 r. Senat Rządzący wydał przepisy pod względem 
„zabezpieczenia legalnego użycia paszportów przez Dyrekcję Policji” na mocy 
których przyznano Dyrekcji Policji liczne obowiązki związane z zabezpieczeniem 
używania paszportów wyłącznie przez osoby uprawnione882. Przyjęto bezwzględ
ną zasadę, że każdy, komu zostanie udowodnione, że starał się uzyskać paszport 
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za granicą w celu odstąpienia go innej osobie albo paszport odstąpił lub w wyni
ku okoliczności od niego niezależnych do takiego odstąpienia nie doszło, uznany 
zostanie za winnego „podejścia władz publicznych” i z urzędu będzie poszukiwa
ny i karany według obowiązujących w tym względzie przepisów. W analogiczny 
sposób miał być potraktowany każdy, kto użył paszportu wystawionego na inną 
osobę lub usiłował to zrobić (pkt 1). Każda osoba, która otrzymała z Dyrekcji Po
licji paszport „na raz jeden do wyjazdu za granicę” o ile nie skorzystała z niego 
w ciągu 10 dni od daty wystawienia, zobowiązana była zwrócić go do Dyrekcji 
pod karą 500 złp na fundusz policyjny. Dyrekcja Policji miała taki paszport przy
jąć w depozyt i wydać go, gdy osoba będzie chciała z niego ponownie skorzystać. 
W każdym wypadku nieskorzystania w podanym wyżej terminie paszport winien 
być ponownie złożony do depozytu policyjnego (pkt 2). W przypadku zagubie
nia lub kradzieży paszportu poszkodowany miał natychmiast zawiadomić o tym 
Dyrekcję Policji pod rygorem kary w wysokości 500 złp na fundusz policyjny. 
W takim wypadku Dyrekcja Policji zobowiązana była natychmiast zawiadomić 
rezydenturę ościennego państwa, do którego paszport był wystawiony lub przez 
terytorium którego miała jechać do kraju wskazanego w paszporcie. Dyrekcja po
licji zobowiązana była wszcząć śledztwo „dla przekonania się, czyli i w jaki sposób 
zaguba lub skradzenie paszportu istotnie nastąpiło, a następnie poczynić kroki 
w celu wynalezienia onegoż” (pkt 3). W przypadku ustalenia, że utrata paszportu 
spowodowana była zaniedbaniem ze strony jego posiadacza, wówczas podlegał 
on karze w wysokości od 50 do 100 złp „w miarę niezachowania przyzwoitej prze
zorności” (pkt 4). Kary w tym zakresie miała wymierzać Dyrekcja Policji w I in
stancji, a Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w II instancji (pkt 5).

Nowa instrukcja z 1833 r. zawierała dodatkowy katalog przestępstw policyjno- 
-administracyjnych związanych z paszportami. W sprawach tych Dyrekcja Policji 
orzekała w I instancji. Osoba, która zgubiła paszport, ponosiła karę pieniężną w ww. 
wysokości (art. 207, pkt 83). Osoba, która odstępowała swój paszport, popełniała 
ciężkie przestępstwo policyjne, w związku z czym sprawę kierowano do właściwego 
sądu karnego (art. 207, pkt 84). Za niezawiadomienie policji o zgubieniu paszportu 
przewidziano karę pieniężną w wysokości od 2 do 6 złp (art. 207, pkt 85).

W lutym 1836 r. wprowadzone zostały bardzo rygorystyczne warunki uzyska
nia paszportu przez obywateli Wolnego Miasta Krakowa. Wiązało się to z roz
poczęciem okupacji Rzeczypospolitej Krakowskiej przez wojska mocarstw opie
kuńczych. Dyrekcja Policji dnia 7 lutego 1836 r., na polecenie Senatu Rządzącego 
z 6 lutego 1836 r., na odezwę misji cesarsko-austriackiej podała do publicznej 
wiadomości:

1. Że paszport do Galicji mógł być wystawiony wyłącznie dla jednej osoby, w związ
ku z tym dla każdego służącego powinien być wystawiony oddzielny paszport,
2. Każdy bez różnicy mężczyzna, aby wizę w rezydenturze cesarsko-austriackiej 
otrzymać mógł, winien osobiście stawić się w tejże, 3. Oryginalną metrykę okazać. 
W przeciwnym wypadku wizowanie paszportu nie byłoby możliwe.
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Jednocześnie Dyrekcja Policji poinformowała, że od 6 lutego 1836 r. jedynie za 
paszportem na Podgórze przejść będzie można883.

883 Dz. Rządowy WMK 1836, nr 7-8, s. 30, nr 1679.
884 Ibidem, nr 9, s. 35, nr 2059.
885 Ibidem, s. 34, nr 2125. O polityce paszportowej w cesarstwie austriackim w latach trzydziestych

XIX w. zob. M. Chvojka, op. cit, s. 289-293.
886 Dz. Praw 1836, nr 6908 D.G.S.

Dnia 16 lutego 1836 r. Dyrekcja Policji, stosownie do odezwy rezydenta 
królewsko-pruskiego skierowanej do Senatu Rządzącego, na polecenie Sena
tu z 13 lutego, podała do publicznej wiadomości niezbędne warunki formalne, 
od których spełnienia zależało uzyskanie wizy paszportu w rezydenturze tego 
państwa:

1. Tylko ci tutejszo-konstytucyjni poddani uzyskają wizę, którzy udowodnią do
kładnie, iż mają konieczną potrzebę udania się do Prus, 2. Każda osoba bez wyjątku 
w oddzielny paszport powinna być zaopatrzona i służący paszportami panów ob
jęci być nie mogą, 3. Mężczyźni bez względu na stan osobiście mieli zgłosić się do 
rezydentury pruskiej, 4. Osoby rodem z okręgu Wolnego Miasta Krakowa winny 
okazać oryginalną metrykę, jak niemniej świadectwo, że nie należały do rewolucji 
polskiej884.

Dnia 17 lutego 1836 r. Dyrekcja Policji opublikowała kolejny komunikat do
tyczący wydawania paszportów do krajów cesarstwa austriackiego. Zrobiła to na 
wezwanie misji austriackiej, która zażądała, aby paszporty wydawano do krajów 
Cesarstwa Austriackiego tylko tym tutejszokrajowym poddanym, którzy nie brali 
udziału w „rewolucji polskiej” oraz udowodnią niezbędną potrzebę udania się do 
tego kraju. W związku z tym Dyrekcja Policji informowała, że tylko osoby dopeł
niające tych formalności uzyskają paszport885.

Dnia 25 listopada 1836 r. Senat Rządzący wydał przepisy dotyczące zasad prze
bywania obcych przybyszów na terytorium Wolnego Miasta Krakowa886. Celem 
ich wydania było określenie zasad umożliwiających kontrolę ruchu cudzoziem
ców na obszarze Wolnego Miasta Krakowa, jak również zapobieganie naduży
ciom władz państw ościennych w zakresie udzielania pozwoleń na pobyt na te
rytorium tego kraju. Kontrola przestrzegania tych przepisów należała oczywiście 
do Dyrekcji Policji.

Każdy cudzoziemiec udający się do Wolnego Miasta Krakowa zobowiązany 
był posiadać paszport lub certyfikat wydany przez właściwą władzę (art. 1). Za
broniony był pobyt na terenie Wolnego Miasta Krakowa bez ważnych dokumen
tów, każdy zatrzymany miał być aresztowany i wydalony do rodzinnego kraju, 
jeśli był poddanym dworów opiekuńczych, pozostali cudzoziemcy zaś do kraju, 
z którego przybyli (art. 2). Zabroniono też samowolnego przedłużania pobytu po
nad czas określony w paszporcie (art. 3). Osoby zatrzymane w takiej sytuacji mia
ły być „znaglane” do powrotu do kraju, z którego przybyły (art. 4). Wprowadzono 
również zasady tzw. małego ruchu granicznego, umożliwiającego przekraczanie 
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granicy przez cudzoziemców bez paszportu lub certyfikatu. Dotyczyło to jedynie 
osób zamieszkujących tereny przygraniczne, znanych władzom Wolnego Miasta 
Krakowa oraz przybywających na okres nie dłuższy niż osiem dni (art. 4). W przy
padku zatrzymania osoby posługującej się sfałszowanym paszportem lub pasz
portem wystawionym na inną osobę, „produkujący” taki paszport miał ponieść 
odpowiedzialność zgodnie z właściwymi przepisami i zostać wydany władzom 
zwierzchnim dworów opiekuńczych, a gdyby był innym cudzoziemcem, miał być 
wydalony do kraju, z którego przybył (art. 5). Rząd zastrzegł sobie również prawo 
uznania jakiejś osoby za persona non grata i zażądania od niej opuszczenia tery
torium Wolnego Miasta Krakowa (art. 6).

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. w dalszym ciągu przewidywał główną rolę Dy
rekcji Policji w zakresie polityki paszportowej. Wyraźnie w nim wskazano, że każ
dy paszport rnusiał być podpisany przez dyrektora policji, natomiast do wizowania 
paszportów cudzoziemców mógł posłużyć się podległym mu urzędnikiem (§ 59)887. 
Czynności biurokratyczne związane z ewidencją paszportową przekazano specjal
nie w tym celu powołanemu urzędnikowi - protokoliście Biura Paszportowego. 
Również do jego obowiązków należało wydawanie paszportów tutejszokrajowym 
oraz wizowanie paszportów zagranicznych (§ 90). Wprowadzono także „karty na 
wolny pobyt chwilowy” wydawane osobom zagranicznym, które również podlega
ły ewidencjonowaniu. Prowadzono też protokół „książek wędrownych" i protokół 
schubpassowanych. Niewykorzystywane paszporty oraz „książki wędrowne” nadal 
obowiązkowo należało złożyć do depozytu policyjnego (§ 91-94).

“K7 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
Na przykład ANKr, WMK - IV - 25, k. 230, nr obr. 2863.
Na przykład ANKr, WMK - IV - 25, k. 238, nr obr. 2952. W odpowiedzi na zastrzeżenia rezy
denta austriackiego dotyczące zasadności wystawienia paszportu Józefowi Korytowskiemu Dy
rekcja Policji wyjaśniła, iż paszport ten wystawiony został dla niego jako cudzoziemca w 1832 r. 
na podstawie świadectwa wójta gminy I miejskiej, gdyż udowodnił, że zamieszkiwał w Wol
nym Mieście Krakowie, a wówczas żadne inne formalności nie były wymagane do otrzymania 
paszportu. Poza w tym w paszporcie zgodnie z prawdą wpisano, że jest on rodem z Poznania. 
W związku z powyższym Dyrekcja Policji uważała, iż paszport wystawiony został w sposób 
prawidłowy, o czym Senat polecił zawiadomić misję austriacką, ibidem, k. 248, nr 3142.
Na przykład ANKr, WMK - IV - 25, k. 81, nr obr. 725.

Dyrekcja Policji oprócz paszportów czasowych wydawała też paszporty emi
gracyjne, na podstawie których cudzoziemiec stawał się obywatelem Wolnego 
Miasta Krakowa. Dyrekcja Policji, prowadząc postępowanie administracyjne 
w takich sprawach, ustalała, czy nie zachodzą przeszkody formalne do ich wy
dania. Chodziło głównie o ustalenie, czy dana osoba jest wolna od zobowiązań 
publicznoprawnych w państwie, którego była obywatelem. W przypadku braku 
zastrzeżeń Dyrekcja Policji składała Senatowi Rządzącemu stosowny raport w tej 
sprawie888. Dyrekcja Policji wyjaśniała również na polecenie Senatu zastrzeżenia 
zgłaszane przez rezydentów dotyczące zasadności wystawienia paszportów889. In
formowała też o tym, czy osoby, którym mocarstwa opiekuńcze przyznały pasz
porty emigracyjne, opuściły już terytorium Wolnego Miasta Krakowa890.
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Dyrekcja Policji opiniowała również na polecenie Senatu Rządzącego wnioski 
cudzoziemców, którzy chcieli osiedlić się w Wolnym Mieście Krakowie. O swoich 
opiniach, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, informowała pisemnie Senat 
Rządzący, który następnie zagadnienia te rozpatrywał na swoich posiedzeniach 
i podejmował decyzję o wyrażeniu zgody na osiedlenie się lub nie891. O swoich de
cyzjach informował też właściwych rezydentów. Dyrekcja Policji miała również eg
zekwować przepisy dotyczące opuszczenia terytorium Wolnego Miasta Krakowa 
przez osoby, którym nie zezwolono na zmianę poddaństwa892. Na polecenie Senatu 
przekazywała też właściwym osobom paszporty emigracyjne nadesłane przez misje 
zagraniczne893.

891 Na przykład Dyrekcja Policji w 1842 r. negatywnie zaopiniowała wniosek M. Krukowskiej 
o przyjęcie jej w „tutejszokrajowość w Wolnym Mieście Krakowie do stałego osiedlenia się" 
ze względu na brak odpowiednich środków utrzymania. W oparciu o tę opinię Senat podjął 
uchwałę o odmowie M. Krukowskiej zgody na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej 
Krakowskiej, ANKr, WMI< - IV - 31, k. 56, nr obr. 1247.

892 Na przykład we wrześniu 1827 r. Dyrekcja Policji przekazała prośbę o uznanie małoletnich za 
tutejszokrajowych. Senat odmówił, wskazując, że skoro rodzice pochodzą z Galicji i są pod
danymi cesarza austriackiego, to nie ma podstaw prawnych do przyznania małoletnim oby
watelstwa Wolnego Miasta Krakowa, ANKr, WMK - IV - 14, k. 524, nr obr. 2306. Na przy
kład w październiku 1842 r. Senat Rządzący polecił Dyrekcji Policji dopilnowanie, aby osoby, 
którym nie zezwolono na zmianę poddaństwa, a które osiedliły się przed 25 XI1836 r. na terenie 
Wolnego Miasta Krakowa, wyprowadziły się do swojego poprzedniego miejsca zamieszkania, 
ANKr, WMK - IV - 25, k. 139, nr obr. 1516. W „Dzienniku Rządowym” publikowano również 
listy poddanych pochodzących z krajów cesarsko-austriackich, które przybyły do W. M. Kra
kowa przed 25 XI 1836 r. i uzyskały zezwolenie władz austriackich „do przejścia na poddanych 
tutejszokrajowych” na przykład Dz. Rządowy WMK 1844, nr 13-14, s. 49-51, nr 201 D.G.S.; 
nr 88-89, s. 353-360, nr 3072 D.G.S.; Dz. Rządowy WMK 1845, nr 3-6, s. 9-15, nr 6227 D.G.S.; 
nr 12-13, s. 45-48, nr 6426 D.G.
Na przykład ANKr, WMK - IV - 30, k. 81, nr obr. 2269.
ANKr, WMK - V - 5, k. 367.
Ibidem, k. 366; ANKr, WMK - IV - 29, k. 34, nr obr. 877.
Były to pisma z 6 i 10 III 1840 r„ ANKr, WMK - V - 5, k. 367.

Kontrolą paszportową na granicach miasta zajmowali się zgodnie z wydaną im 
instrukcją urzędnicy rogatkowi miasta Krakowa. Do ich obowiązków należało od
bieranie paszportów od cudzoziemców przekraczających granicę miasta i przekazy
wanie ich do Dyrekcji Policji. Mieli również kontrolować, czy cudzoziemcy opusz
czający Kraków posiadają paszporty opatrzone wizą Dyrekcji Policji, „która to wiza 
od daty położenia onej do chwili wyjazdu 24 godzin przechodzić nie powinna”894.

Najwidoczniej urzędnicy rogatkowi nie radzili sobie zbyt dobrze z kontrolą 
paszportową, gdyż Senat w marcu 1840 r. zwrócił się do Dyrekcji Policji o opi
nię, czy mogłaby wyznaczyć policjanta do zajmowania się paszportami na rogatce 
I, gdyż „oficjaliści rogatkowi tej czynności wydołać nie mogą”895. Problem dotyczył 
też rogatki X Zwierzynieckiej i pilnowania porządku związanego z wizami896.

Dyrektor policji w odpowiedzi na powyższe prośby wyjaśnił, że przy rogat
ce I straż mostowa już funkcjonuje, w związku z tym nie ma potrzeby wyznaczania 
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dodatkowego policjanta. Natomiast pozytywnie zaopiniował wniosek o wyzna
czenie policjanta przy rogatce X Zwierzynieckiej oraz przyznał, że istnieje taka 
potrzeba przy rogatce III Mogilskiej (Lubelskiej) oraz IV Warszawskiej, „gdzie 
niemal najliczniejszy jest napływ przyjeżdżających” Dyrektor wyjaśnił zarazem, 
że ze względu na liczne obowązki nie wyznaczył jeszcze policjantów do pomocy 
na tych rogatkach897.

m Pismo dyrektora policji z 24 III 1840 r., ibidem, k. 369. Ponieważ Wydział Dochodów Publicz
nych i Skarbu prosił o przydzielenie do tych rogatek po 1 policjancie, przynajmniej w dni tar
gowe, Senat 30 III 1840 r. polecił Dyrekcji Policji wyznaczenie takich policjantów przynajmniej 
w takie dni, ibidem, k. 370.

ws „Wydalający się poza granice państw ościennych bez paszportu ulegnie za powrotem swoim 
w miarę długości pobytu swojego za granicą karze aresztu policyjnego od 24 godzin do dni 30- 
-stu” (§ 2). „Bawiący poza granicą państw ościennych za paszportami, jeżeli czas samowolnie 
przedłużył, a za powrotem swoim przyczyny przedłużenia dostatecznie nie usprawiedliwi, ka
rani będą od 25 do 500 złp” (§ 3). Warto zauważyć, iż rozporządzenie to zostało wydane z uwa
gi na liczne doniesienia Dyrekcji Policji, że mieszkańcy tutejszokrajowi wyjeżdżają za granicę 
niezaopatrzeni w paszporty lub, udając się za paszportami, „pobyt swój przedłużają tak dalece, 
iż po kilku lub nawet i po kilkunastu latach dopiero do kraju wracają", Dz. Praw 1841, s. 2-3, 
nr 1492 D.G.S.

m Na przykład Senat Rządzący na posiedzeniu 31 III 1843 r. zapoznał się z raportem Dyrekcji Po
licji, zawierającym wykaz osób tutejszokrajowych, które nielegalnie przebywały poza granicami 
państw ościennych. Senat podjął decyzję, aby za pośrednictwem misji rosyjskiej ostrzec te oso
by o konsekwencjach prawnych wynikających z ustawy z 15 III 1841 r., ANKr, WMI< - IV - 32, 
k. 44, 65, nr obr. 1035, 1492.

Dnia 15 marca 1841 r. Senat Rządzący wydał rozporządzenie wprowadzające 
zakaz opuszczania obszarów „pod berłem protegujących mocarstw zostających” 
bez paszportu, jak również samowolnego przedłużania pobytu poza granicami tych 
krajów ponad termin określony w paszporcie (§ 1). Jednocześnie kompetencje do 
wymierzania kar za wykroczenia przyznano w I instancji Dyrekcji Policji, a w II in
stancji - Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji (§ 4)898. A zatem Dyrekcja Po
licji otrzymała kolejne typowe kompetencje związane z działalnością w charakte
rze organu orzekającego w sprawach przestępstw policyjno-administracyjnych. 
Dyrekcja Policji sporządzała również raporty w tym zakresie899.

Senat przypomniał, że uzyskanie paszportu, zarówno czasowego, jak i emi
gracyjnego, jest stosunkowo prostą rzeczą, w związku z tym osoby samowolnie 
opuszczające obszar Rzeczypospolitej będą pozbawiane tutejszokrajowości.

5.4. Prowadzenie ksiąg ludności oraz kontrola wykonywania 
obowiązku meldunkowego

Jednym z poważniejszych zadań, które powierzone zostało organom policyjnym, 
była stała kontrola ruchu ludności na obszarze Wolnego Miasta Krakowa. Ścisłe 
przestrzeganie wydanych w tym zakresie przepisów było skrupulatnie egzekwo
wane przez mocarstwa opiekuńcze, którym bardzo zależało na tym, aby ich re
zydenci oraz władze miejscowe posiadali aktualne informacje o miejscu pobytu 
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różnych osób. Dzięki temu mogły podejmować różnego rodzaju działania, służące 
na przykład zwalczaniu włóczęgostwa czy też wydalaniu z kraju niepożądanych 
jednostek. Pozwalało to również na zwiększenie skuteczności aresztowania po
dejrzanych osób lub zatrzymania skazanych, których doprowadzano do aresztów 
lub więzień w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Pierwsze regulacje prawne dotyczące ewidencji ludności przebywającej na 
terytorium Wolnego Miasta Krakowa wydane zostały już w 1816 r., w związku 
z tym pewne zadania w tym zakresie nałożone zostały na Urząd Policji Pośredniej. 
Rozporządzenie Senatu z 29 sierpnia 1816 r. zmieniało dotychczas obowiązujące 
przepisy z czasów Księstwa Warszawskiego900. Wprowadzony został obowiązek 
założenia i prowadzenia ksiąg ludności osobno dla każdej gminy miejskiej oraz 
dla każdej wsi i miasteczka w okręgu (art. 1). Księgi te mieli osobiście prowadzić 
właściwi miejscowo wójtowie gmin (art. 2)901. Księgi te miały być prowadzone 
równolegle w dwóch egzemplarzach, jeden przez właściwego miejscowo wójta, 
a drugi zależnie od rodzaju gmin przez Urząd Policji Pośredniej (w mieście) lub 
przez zastępców wójtów (w okręgu) (art. 4). Wprowadzono obowiązek aktualiza
cji ksiąg ludności (pod osobistą odpowiedzialnością wójtów - art. 7) polegający 
na tym, że wójtowie gmin miejskich mieli informować Urząd Policji Pośredniej 
o wszelkich zmianach w liczbie ludności w celu dokonania zmian w księgach zło
żonych w Urzędzie Policji Pośredniej (art. 5) 902.

91X1 Dz. Roz. Rządowych WMI< 1816, nr 3035 D.G.S. Zmianie uległy przepisy z 24 XII 1807 r. oraz 
12 11810 r.

9111 Do ksiąg ludności wpisywano osoby obojga płci, z wyszczególnieniem ich imienia, nazwiska, 
wieku, miejsca ostatniego zamieszkania, „postanowienia stanu" sposobu utrzymywania się, re- 
ligii (art. 3).

902 Analogiczny obowiązek spoczywał na zastępcach wójtów, którzy mieli informować wójtów 
o zmianach personalnych w gminach. Wójtowie zaś zobowiązani byli aktualizować wpisy 
w księgach ludności (art. 5). W celu ułatwienia aktualizacji ksiąg ludności ww. rozporządzenie 
„do czasu zaprowadzenia nowych kodeksów” nałożyło na urzędników stanu cywilnego obo
wiązek przekazywania właściwym wójtom lub ich zastępcom dwa razy w roku, tj. w styczniu 
i lipcu, listy osób nowo narodzonych lub zmarłych w ich gminie oraz informowania o każ
dej zaślubionej parze, „z dokładnym wyszczególnieniem ich imion, nazwisk i zamieszkania” 
(art. 6).

W ww. rozporządzeniu stypizowano również przestępstwa policyjno-admi- 
nistracyjne oraz sankcje karne za ich popełnienie. Zasadniczo przenoszenie się 
z miejsca na miejsce było dozwolone, ale pod warunkiem wcześniejszego zgłosze
nia i uzyskania stosownego zezwolenia. Osoby, które nie dopełniły tych formal
ności, miały ponieść karę pieniężną w wysokości 30 złp lub karę tygodniowego 
aresztu (art. 18). Zabronione było również przyjmowanie „na mieszkanie” czyli 
na kwaterę lub pobyt, osób niezameldowanych u wójta (w gminach miejskich) 
lub u zastępców wójtów (w okręgu). Osoba naruszająca ten zakaz podlegała ka
rze pieniężnej w wysokości 6 złp lub karze jednodniowego aresztu. Taką samą 
karę wymierzano mieszkańcowi domu w Krakowie, który nie dopełnił obowiązku 
wymeldowania osoby, która u niego mieszkała (art. 19). W przypadku zgłoszenia 
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do zameldowania osób, które nie posiadały zezwolenia na opuszczenie dotych
czasowej gminy, wójt gminy miejskiej (zastępca wójta w okręgu) zobowiązany 
był sporządzić protokół przesłuchania takiej osoby (wywód słowny), a następnie 
pod strażą przekazać go do gminy poprzedniego miejsca zamieszkania w celu wy
mierzenia kary przewidzianej w art. 18 (art. 20)903. Za niedopełnienie obowiązku 
informowania o każdej nowo przybyłej osobie odpowiedzialni byli sołtysi i urzęd
nicy podlegli zastępcy wójta w okręgu, którzy mogli zostać ukarani karą tygo
dniowego aresztu (art. 22).

9IU Przepis art. 20 nie dotyczy! tych, „którzy nie opuszczając swego zamieszkania, dla swych lub 
im zleconych interesów odbywają podróże i dla ich załatwienia czas niejaki pozostawać muszą, 
takowi bowiem co do swego czasowego pobytu miejscowej policji podlegają i tejże przez właści
cieli domów podług trwających przepisów policyjnych meldowani być powinni" (art. 21).

904 Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.
905 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
906 Księga miała składać się z arkuszy familijnych oddzielnych dla każdej rodziny, niezależnie od 

tego, czy była właścicielem nieruchomości, czy też nie (art. 107).

Nieco inny był tryb postępowania meldunkowego względem cudzoziemców, 
którzy chcieli osiąść w Wolnym Mieście Krakowie. Jeżeli zamierzali zamiesz
kać w Mieście, zobowiązani byli zameldować się w Wydziale Policji. Na podsta
wie wydanego im tam świadectwa wójt wpisywał daną osobę do księgi ludności 
gminy. W przypadku obcych przybyszów osiedlających się w okręgu obowiązek 
meldunkowy należało dopełnić u zastępcy wójta, który następnie w drodze pi
semnego raportu zawiadamiał wójta. Raport ten stanowił podstawę wpisu do 
księgi ludności (art. 23). Zaświadczenia o zezwoleniu na przeniesie się lub o za
meldowaniu cudzoziemca należało przekazywać wójtom gmin w Krakowie oraz 
zastępcom wójtów w okręgu i przechowywać w aktach, czyli zapewne przy księ
gach ludności (art. 24).

Z chwilą utworzenia Dyrekcji Policji w 1827 r. właśnie ten organ przejął ww. 
zadania wykonywane dotąd przez Biuro Policji Pośredniej. Zgodnie z pierwszym 
Statutem Dyrekcji Policji z 1827 r. zobowiązana ona została do wydawania ksiąg 
meldunkowych oraz ich prowadzenia (art. 16)904.

Nowa instrukcja z 1833 r. do najważniejszych zadań Dyrekcji Policji zaliczyła 
zaprowadzenie ksiąg ludności. Wiązało się to z założeniem, że policja powinna 
mieć dokładne informacje o mieszkańcach miasta Krakowa, ich miejscu pobytu 
i zatrudnieniu. Dzięki temu mogła się przekonać, „kto jest towarzystwu użytecz
nym, a kogo z niego wyłączyć lub baczniejszemu oku powierzyć należy" Dlatego 
księga ludności powinna zawierać następujące informacje: „stan godności, wiek, 
miejsce urodzenia, zatrudnienie, sposób utrzymania i liczbę familii imiennie wy
kazaną" (art. 106)905. Księgi ludności miały być prowadzone w dwóch egzempla
rzach, jeden miał znajdować się u wójta gminy właściwej dla miejsca zamieszkania 
danej osoby, a drugi w Dyrekcji Policji (art. 1O7)906. Każda osoba stale zamiesz
kująca w mieście Krakowie lub przebywająca czasowo, ale ponad trzy miesiące, 
obligatoryjnie podlegała rejestracji w księdze ludności (art. 108). Dyrekcja Policji 
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za pomocą rewizorów miała sprawdzać poprawność zgłoszeń do ksiąg ludności 
(art. 109). Odpowiedzialnym za rzetelność zgłoszeń wszystkich członków rodziny 
była głowa rodziny oraz właściciel domu. Dlatego też podczas pierwszej rejestracji, 
czyli sporządzaniu spisu ludności, byli oni zobowiązani podpisać pisemną dekla
rację wydrukowaną na końcu każdego arkusza familijnego: „zaręczam, iż familia 
na arkuszu tym wypisana żadnej głowy więcej nad te, które do zapisu podałem, nie 
posiada” (art. 111-112). W przypadku domów instytutowych ewidencję osób za
mieszkałych zobowiązany był poświadczyć administrator tego obiektu. W oparciu 
o takie arkusze ludności miały zostać następnie przygotowane listy: a) służących 
i wyrobników, które miały być przekazane do Kantoru Służących; b) rzemieślni
ków i czeladzi, które Dyrekcja Policji miała u siebie zatrzymać, a drugi egzemplarz 
przekazać Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie; c) profesorów 
i audytorów Uniwersytetu oraz uczniów licealnych i szkół początkowych, z których 
jeden egzemplarz takiej listy miał zostać przekazany do ww. Wydziału, a drugi do 
rektora Uniwersytetu celem skonfrontowania z własną ewidencją. Po zweryfiko
waniu taka lista miała zostać przekazana do Dyrekcji Policji (art. 113). W przypad
ku zmiany miejsca zamieszkania całej rodziny wójt gminy zobowiązany był arkusz 
familijny przekazać do gminy, do której rodzina się przeniosła. Jednocześnie wójt 
zobowiązany był poinformować o fakcie zmiany miejsca zamieszkania miejscowe
go rewizora policji przy pomocy „drukowanej cedułki” (art. 114-115)907. Rewizor 
po otrzymaniu takiej cedułki zobowiązany był okazać ją komisarzowi policji odpo
wiedzialnemu za prowadzenie księgi ludności, „który natychmiast arkusz familii 
z gminy, z której wyszła, przeniesie do gminy i numeru właściwego domu. A jeżeli 
doniesienie to tyczyło się osoby pojedynczej, wyjście tej osoby na właściwym arku
szu zanotuje, a w miejscu przesiedlenia zapisze” (art. 116).

■jo; Treść cedułki zależała od tego, czy zmiana miejsca zamieszkania dotyczyła obszaru miasta Kra
kowa, czy też rodzina wyprowadziła się do gminy wiejskiej lub za granicę. W pierwszym wypad
ku cedułka powinna obejmować słowa: „wójt gminy N. uwiadomią rewizora rewiru N., że fami
lia pod nr N. domu w gminie jego zamieszkała i pod tymże nrem arkusza zapisana przeniosła 
się do gminy N. pod nr N. domu całkowicie”, natomiast w drugim: że „wójt donosi rewizorowi 
rewiru, że familia pod nr N. zapisana opuściła Miasto i przeniosła się do kraju ościennego N. lub 
do gminy wiejskiej N." (art. 114-115).

™ Na przykład ANKr, WMK - IV - 25, k. 230, 242, nr obr. 2861, 3008; WMK - IV - 29, k. 35, 43, 
54, nr obr. 880, 1111,1483; WMK - IV - 31, k. 84,105,107,111, 114,131,153,158, nr obr. 2159, 
2795, 2831, 2925, 2966, 3427,4065, 4195; WMK - IV - 32, k. 9, 15, 25, 28, 32, 38,40, 156, nr obr. 
180, 376, 606, 681, 764, 886, 931, 3216.

Dyrekcja Policji przy pomocy właściwego komisarza policji prowadziła księgi 
ludności. Dokonywała w nich również wpisów na polecenie Senatu Rządzące
go. Takie polecenia najczęściej wiązały się z faktem przyznania komuś paszportu 
emigracyjnego, który stanowił podstawę uzyskania obywatelstwa Wolnego Mia
sta Krakowa. W takim wypadku paszporty zachowywano w aktach Senatu, a Dy
rekcji polecano dokonanie wpisu do ksiąg ludności908. Niekiedy Dyrekcja Policji 
oprócz dokonania wpisu do ksiąg ludności wydawała jednocześnie - na polecenie 
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Senatu - zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego909. Dyrekcja Policji otrzy
mywała też polecenia wykreślenia z ksiąg ludności, co wiązało się z utratą tutej- 
szokrajowości, ze względu na uzyskanie statusu poddanego innego państwa910.

9119 Na przykład w dniu 14 X 1842 r. Senat wydał takie polecenie w stosunku do Marcina Sikory 
„czeladnika profesji postrzygackiej” dotychczasowego poddanego cesarza austriackiego, ANKr, 
WMK - IV - 31, k. 131, nr obr. 3427. Zob. także ANKr, WMK - IV - 31, k. 135, 147, nr obr. 
3500, 3906; WMK - IV - 32, k. 151, nr obr. 3085.

9111 Na przykład ANKr, WMK - IV - 25, k. 87, nr obr. 791; WMK - IV - 31, k. 114, nr obr. 2964; 
WMK - IV - 32, k. 17, 76, 115, nr obr. 413, 1703, 2522.

911 Książka meldunkowa, jak również protokół główny powinny obejmować następujące rubryki: 
„imię i nazwisko przybywającego, dzień przybycia, numer domu, w którym zatrzymał się, czas 
pobytu, jeżeli ograniczyć się da, nazwisko władzy zagranicznej paszport wydającej, za którym 
przybył, na koniec rubrykę, kiedy opuszcza miasto” (art. 118).

912 Dz. Rządowy WMK 18.36, nr 11-12, s. 42-43, nr 1421 D.G.S.

Nowa instrukcja z. 1833 r. utrzymała dotychczasowe przepisy dotyczące pro
wadzenia książek meldunkowych przez domy zajezdne i prywatne. W związku 
z tym książki te nadal miały być przekazywane do Dyrekcji Policji, która w oparciu 
o nie aktualizowała tzw. protokół główny „obejmujący tyle oddziałów, ile jest liter 
alfabetu” (art. 117)911. Do ksiąg meldunkowych winny być załączone paszporty, 
które powinny pozostawać w Biurze Meldunkowym w Dyrekcji Policji do czasu 
wyjazdu cudzoziemca (art. 119). Pracownik prowadzący protokół meldunkowy 
winien zadbać o porządek wśród złożonych paszportów oraz o ich bezpieczeń
stwo, w związku z tym „winien położyć numer meldunkowy na paszporcie i umie
ścić pod literą właściwą” (art. 120). Przeniesienie osoby z księgi meldunkowej do 
księgi ludności mogło nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Senatu o uznaniu 
tutejszokrajowości danej osoby lub na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy 
dłuższy niż trzy miesiące (art. 121).

W celu regularnego weryfikowania wpisów w księgach ludności (księgach 
gminnych) lub księdze meldunkowej Dyrekcja Policji zobowiązana została do 
przeprowadzania przynajmniej raz na kwartał ogólnej rewizji w mieście,

w czasie której przytrzymane osoby, jeżeli nie udowodnią, że są mieszkańcami 
w księgę gminną zapisanymi ani nie wykażą, że o przybyciu swym policji donio
sły w sposobie w księgach meldunkowych przepisanym, winne są po zrobionym 
krótkim z każdą w szczególności wywodzie słownym albo wyjazd do kraju, skąd 
przybyły, mieć nakazanym, albo stosownie do stopnia schubpassem za granicę wy
słane (art. 122).

W 1836 r. na polecenie Senatu Rządzącego doszło do republikacji przepisów 
meldunkowych z 1824 r., które „poszły w niepamięć”912. Obowiązek meldunkowy 
spoczywał na każdym właścicielu, administratorze lub gospodarzu domu w mie
ście i przedmieściach Krakowa. Byli oni zobowiązani w ciągu 24 godzin zamel
dować każdą nowo przybyłą osobę bez różnicy płci i wyznania, zarówno w Urzę
dzie Policji Pośredniej (później Dyrekcji Policji), jak również u wójta właściwej 
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gminy miejskiej (art. I)913. W taki sam sposób miało nastąpić wymeldowanie 
osoby, jak również przemeldowanie pod inny adres (art. 2). Z kolei cudzoziemcy 
przyjeżdżający do Krakowa na kilkudniowe pobyty do domów prywatnych i wy
jeżdżający z nich również mieli być meldowani w ciągu 24 godzin przez właści
cieli lub gospodarzy, ale wyłącznie w Urzędzie Policji Pośredniej z przekazaniem 
paszportu lub świadectwa do tego urzędu (art. 3). Za niedopełnienie obowiązku 
meldunkowego wymierzano karę w wysokości 6 złp na fundusz policyjny. Kary 
wymierzał Urząd Policji Pośredniej, a później Dyrekcja Policji. W przypadku gdy 
osoba niezameldowana okazała się być podejrzaną, właściciel domu, admini
strator lub gospodarz, na którym spoczywał obowiązek meldunkowy, podlegał 
surowszej karze za dopuszczenie się ciężkiego przestępstwa policyjnego z § 78, 
cz. 2 k.k. (art. 4). Właściciele domów zajezdnych, hoteli, oberżyści w przypad
ku niedopełnienia w ciągu 24 godzin obowiązku zameldowania przybyłej osoby, 
niezależnie od płci czy wyznania, podlegali karze w wysokości 30 złp. Obowią
zek meldunkowy realizowano w Urzędzie Policji Pośredniej, a później w Dyrekcji 
Policji. W analogiczny sposób odbywało się wymeldowanie. W celu ułatwienia 
dopełnienia obowiązku meldunkowego przygotowane zostały specjalne druko
wane kartki meldunkowe, które bezpłatnie udostępniane były w Urzędzie Policji 
Pośredniej, a potem w Dyrekcji Policji. Na takiej kartce urzędnik policyjny doko
nywał poświadczenia wykonania meldunku i zwracał ją meldującemu „na przypa
dek potrzeby usprawiedliwienia się” (art. 5). Karę w wysokości 30 złp wymierza
no również starozakonnym „miasta Krakowa i jego okręgu” w razie zatrzymania 
u siebie albo pojedynczych, albo większej liczby „obcych Żydów w urzędzie po
licyjnym niemeldowanych i kartą bezpieczeństwa do interymalnego pobytu od 
Wydziału niezaopatrzonych" (art. 6).

‘'Li Ibidem, s. 43-47, nr 1351 D.G.S.

Każde zaniedbanie zameldowania w ciągu 24 godzin przybyłego za paszportem 
lub jakiego bądź obcego żyda, czyli to z domu zajezdnego lub z prywatnego, ozna
cza się sztrofu na fundusz policyjny złp 18 na właściciela lub gospodarza domu, 
a dwudniowy areszt na uboższych mieszkańców starozakonnych, niemeldujących 
policji pośredniej żydów zagranicznych obojga płci w terminie powyżej zakreślo
nym (art. 7).

Brak zameldowania „żydów krajowych na mieszkanie przybywających i odda
lających się”, podlegało karze określonej w art. 4, czyli w wysokości 6 złp (art. 8). 
„Wszelkiego rodzaju szynkarze, którzy pozwalają u siebie nocować podejrzanym 
osobom lub włóczęgom i wszelkim innym osobom niemeldowanym w urzędzie 
policji" podlegali karze w wysokości 18 złp przeznaczonej na fundusz policyjny. Za 
niedopełnienie obowiązku meldunkowego mogli być również ukarani utratą kon- 
sensu na prowadzenie szynku, stosownie do „urządzenia szynkowego” jak rów
nież pociągnięci do odpowiedzialności określonej w ustawie karnej (art. 9). Rów
nież gospodarze przyjmujący czeladź rzemieślniczą, jak również zagranicznych
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rzemieślników wszelkiej profesji, zobowiązani byli w ciągu 24 godzin zgłosić nowo 
przybyłych do urzędu policyjnego pod karą 4 złp (art. 10). Przełożeni i przełożo
ne klasztorów, do których przybywały osoby zagraniczne na „interymalny pobyt 
i w tych stanowiska dla siebie otrzymywały” także zobowiązani byli każdą osobę 
z „imienia, nazwiska i charakteru" zgłosić urzędowi policyjnemu w ww. termi
nie pod karą 6 złp (art. 11). Kompetencję do nakładania kar za niedopełnienie 
obowiązku meldunkowego przyznano Biuru Policji Pośredniej, a później Dyrekcji 
Policji „z zachowaniem formalności kasowej co do wpływu i egzekucji takowej, 
jak również z zastosowaniem się przepisów § 78, cz. 2 k.k., w ważniejszych zda
rzeniach” (art. 12). A zatem w poważniejszych sytuacjach urząd policyjny mógł 
potraktować niedopełnienie obowiązku meldunkowego za ciężkie przestępstwo 
policyjne i ukarać je zgodnie z ustawą karną.

Wójtowie gmin zobowiązani byli sporządzać comiesięczne raporty osób, które 
się u nich meldowały, i przekazywać je do Dyrekcji Policji w celu zweryfikowa
nia listy meldunkowej znajdującej się w urzędzie policyjnym, z wyszczególnie
niem „wydarzonych odmian, a to stosownie do art. 5 i 7 rozporządzenia Senatu 
z 29 sierpnia 1816 r.” (art. 13)914.

914 Egzemplarz przepisów porządkowych otrzymał każdy właściciel lub administrator domu, żeby 
nie mogli zasłaniać się ich nieznajomością.

915 Senator J. Mieroszewski był przeciwny uchwaleniu projektu „Urządzenia Biura Zagranicznych". 
W obszernych wyjaśnieniach, które zostały zapisane, wskazywał, że dotychczasowe przepisy po 
ich niewielkich uzupełnieniach i zmianach będą wystarczające, aby zwiększyć kontrolę nad ru
chem cudzoziemców. Senator wskazał, że wydawanie nowych aktów prawnych ma sens jedynie 
wtedy, gdy służą one konkretnemu celowi i nie powodują trudności w ich stosowaniu. Podkre
ślił, iż działalność tzw. policji wyższej pozostawiona jest atrybucji prezesa Senatu i to on po
winien w tej kwestii wyłącznie decydować. Zasugerował jednak, że w przepisach regulujących 
działalność Dyrekcji Policji należy dodać, że powinna ona stosować jedynie środki niezbędne 
do osiągnięcia zamierzonego celu, bez dopuszczania się niepotrzebnych gwałtów lub „nada
wania małym przewinieniom pozoru wielkich zbrodni. A tym sposobem spotwarzania niejako 
mieszkańców tutejszych przed obcymi" którzy nie znając wszystkich okoliczności, wyciągali
by pochopne wnioski, słysząc o środkach stosowanych w stosunku do zagrożeń. Mieroszewski 
opowiadał się za stosowaniem zasady proporcjonalności w działaniach administracji. Wska
zywał, że dotychczasowe przepisy są wystarczające do zapewnienia „spokojności publicznej" 
w związku z tym trzeba jedynie zwiększyć skuteczność ich przestrzegania. Zauważył również, 
że recepcja obcych przepisów, „bez wglądania, czyli są do miejscowości zastosowanymi", nie za
wsze przynosi spodziewane rezultaty. Najprawdopodobniej m.in. to stanowisko J. Mieroszew- 
skiego przyczyniło się do jego odwołannia przez rezydentów ze stanowiska senatora jeszcze 
w tym samym, tj. 1837 r., ANKr, WMK - V - 4, k. 215.

Z powyższego wynika, że regulacje prawne dotyczące realizacji obowiązku 
meldunkowego wydawane od 1816 r. wzajemnie się uzupełniały. Biuro Policji Po
średniej, a później Dyrekcja Policji oraz wójtowie gmin miejskich czuwać mieli 
nad przestrzeganiem tych przepisów na obszarze miasta Krakowa.

Dnia 5 kwietnia 1837 r. Senat Rządzący zatwierdził projekt przygotowany 
przez dyrektora policji F. Gutha pt. „Urządzenie Biura Zagranicznych" oraz „In
strukcję dla pisarzy i strażników rogatkowych”915. Senat, zawiadamiając o tym 
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fakcie Dyrekcję Policji, podkreślił, że dotychczasowe przepisy z 1833 r. dotyczące 
organizacji tej Dyrekcji pozostają w mocy, o ile nie zostały zmienione lub uchy
lone przez nowe „Urządzenie Biura Zagranicznych”916. Senat upoważnił również 
Dyrekcję Policji do wydania stosownej informacji dla przełożonych cechów kor
poracji rzemieślniczych.

916 Dyrektor policji F. Guth przesłał do Senatu Rządzącego te projekty wraz z pismem z dnia 20 II 
1837 r. Senat zatwierdził oba projekty, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. Projekt „Urzą
dzenia Biura Zagranicznych” oparty był na projekcie senackim zatwierdzonym przez rezyden
tów, ibidem, k. 157-159.

917 Wójtowie gmin okręgowych zobowiązani zostali do odbierania paszportów od osób zagranicz
nych, które przybyły do ich gmin i natychmiastowego przekazywania na ich koszt do Dyrekcji 
Policji w Krakowie. Ponadto, co 15 dni, tj. 1 i 15 dnia każdego miesiąca, mieli sporządzać - 
w oparciu o prowadzone księgi meldunkowe - wykaz osób przybyłych do ich gmin, ibidem, 
k. 160.

918 pjZyCy wszystkich szpitali zobowiązani zostali do informowania Dyrekcji Policji co 8 dni o oso
bach, które przebywały w szpitalu oraz „o zmianach, jakie między chorymi” zaszły. Wzór wyka
zu chorych mieli bezpłatnie pobrać z Dyrekcji Policji, ibidem.

919 Komisarz rządowy przy instytutach naukowych zobowiązany został, ażeby z początkiem każde
go roku szkolnego „katalog wszystkich uczniów do zakładów naukowych przyjętych z wyraże
niem miejsca ich zamieszkania tudzież nazwiska osób, przy których zostają” przekazał Dyrekcji 
Policji, ibidem.

920 Kongregacja kupiecka zobowiązana została do informowania Dyrekcji Policji w okresach mie
sięcznych o terminatorach, subiektach handlowych i buchalterach pracujących w krakowskim 
handlu. Również w tym wypadku wzór wykazu miał być udostępniony przez Dyrekcję Policji, 
ibidem.

921 Konsystorz generalny miał obowiązek informować Dyrekcję Policji z dniem 1. każdego miesiąca 
o osobach przebywających w klasztorach oraz o zmianach osobowych zaszłych w przeciągu 
miesiąca, ibidem.

922 Trybunał I Instancji miał obowiązek składać co 15 dni wykaz osób, które z powodu braku dowo
dów lub zakończenia odbywania kary wypuszczono z aresztów, ibidem.

922 Protomedyk zobowiązany został do poinformowania „seniorów' aptekarskich i chirurgicznych, 
aby co miesiąc składali Dyrekcji Policji wykaz terminatorów, subiektów i prowizorów w tego 
rodzaju zakładach znajdujących się, a to według wzoru” otrzymanego z Dyrekcji Policji. Proto
medyk miał również dopilnować, aby akuszerki o „każdym rozwiązaniu [porodzie - P. C.J osoby 
stanu wolnego donosiły” dyrektorowi policji lub jego zastępcy, ibidem.

921 Entreprenerzy teatru zobowiązani zostali do nadsyłania do Dyrekcji Policji z początkiem kursu 
teatralnego wykazu „osób trupę składających" ibidem.

9il Jeśli chodzi o placówki pocztowe, Senat zwócił się do rezydentów, aby uzyskali od swoich dwo
rów stosowne polecenia, by poczty „o wszystkich przybywających lub oddalających się pasaże
rach w przeciągu 24 godzin Dyrekcji Policji wiadomości udzielały” ibidem, k. 159, 162.

Nowe przepisy meldunkowe dotyczyły jeszcze szerszego kręgu podmiotów 
niż poprzednio, co pokazuje, że kontrola ruchu ludności stała się sprawą nie
zwykle ważną. Obowiązki te nałożono na wójtów gmin okręgowych917, fizyków 
szpitali918, komisarza rządowego przy instytutach naukowych919, kongregację 
kupiecką920, konsystorz generalny diecezji krakowskiej921, Trybunał I Instancji922, 
otomedyka923, przedsiębiorcę prowadzącego widowiska teatralne924, placów
ki pocztowe mocarstw zagranicznych925. Wszystkie raporty o ruchu ludności 
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sporządzane przez ww. podmioty miały trafiać do Dyrekcji Policji, co świadczy 
o tym, że rola Dyrekcji Policji w zakresie sprawowania nadzoru nad ruchem 
ludności wzrosła. Nie chodziło tylko o pozyskiwanie danych personalnych o ru
chach tych osób, ich obowiązki ewidencyjne, ale w istocie wprowadzono daleko 
idącą inwigilację policyjną nad osobami przebywającymi na terytorium Wolne
go Miasta Krakowa.

Dnia 5 kwietnia 1837 r. Senat Rządzący wydał nowe ogólne przepisy mel
dunkowe, które utrzymywały dominującą rolę Dyrekcji Policji w realizacji tych 
przepisów926. Obowiązek meldunkowy na terenie miasta realizowano wyłącznie 
w Dyrekcji Policji, bez dodatkowych wpisów u wójta. Zaostrzone zostały termi
ny zgłoszeń meldunkowych. Wszelkie meldunki osób krajowych, jak i zagranicz
nych, przybywających i wyjeżdżających, miały być zgłaszane wprost do Dyrekcji 
Policji na specjalnie w tym celu przygotowanych drukach: „kartkach meldunko
wych i przesiedlenia”. Tutejszokrajowi w ciągu 48 godzin, a zagraniczni - 24 go
dzin, osoby przybywające do Krakowa z okręgu w ciągu 8 dni, niezależnie, czy 
przybywały do domów prywatnych, czy też oberż, domów zajezdnych, pod rygo
rem § 78 (pkt a), cz. 2 k.k. Każdy cudzoziemiec przybywający do miasta Krako
wa „z wyjątkiem pogranicznych z krajów sąsiednich”, jeżeli planowany pobyt nie 
przekraczał 8 dni, zobowiązany był w ciągu 24 godzin po przybyciu w Dyrekcji 
Policji „postarać się o kartę pobytu, bez której nikt onegoż na mieszkanie przyjąć 
nie może, a za którą to kartę pobytu należy się opłata zł 1 z uwolnieniem od niej 
jedynie pogranicznych mieszkańców dłużej nad dni 8 bawiących, czeladzi rze
mieślniczej, służących i wyrobników” (pkt b). Każdy właściciel domu obowiązany 
był również zgłosić się po nową książkę meldunkową z Dyrekcji Policji, ponieważ 
„na takowch oprócz teraźniejszego numeru nowy policyjny numer domieszczony 
będzie” (pkt c).

926 Dz. Rządowy WMK 1837, nr 33-34, s. 129-131, nr 1095 D.G.S.
927 Analogiczną kompetencję posiadali komisarze dystryktowi w okręgu. Na mocy tego rozporzą

dzenia urzędnicy stanu cywilnego zobowiązani zostali do prowadzenia ścisłej kontroli wyda
wanych wyciągów metryk. W tym celu mieli prowadzić specjalny rejestr zawierający rubryki: 
„kiedy, komu, dla kogo i wiele wyciągów metryk wydanych zostało”.

928 Dz. Rządowy WMK 1839, nr 30-31, s. 117-118, nr 1956 D.G.S.

W związku ze zjawiskiem fałszowania metryk i wyciągów z akt stanu cywilne
go, Senat Rządzący dnia 26 kwietnia 1839 r. wydał także rozporządzenie, w któ
rym wprowadził kontrolę policyjną nad wydawaniem duplikatów metryk. W tym 
zakresie przyznano Dyrekcji Policji w Krakowie kompetencję do każdorazowego 
wyrażania zgody na wydanie takiego duplikatu927. Urzędnik stanu cywilnego, któ
ry samowolnie wydał taki dokument, narażał się na karę porządkową w wysoko
ści 50 złp (za pierwsze przekroczenie), 100 złp (za drugie) i 200 złp (za trzecie)928. 
Rozporządzenie to nie określało organu właściwego do nałożenia tych kar. Moż
na jednak przypuszczać, że była to kompetencja Dyrekcji Policji oraz komisa
rzy dystryktowych z uwagi na to, że chodziło o naruszenie przepisów policyjno- 
-administracyjnych.



286 Rozdział 5. Zadania Dyrekcji Policji o charakterze...

W oparciu o księgi gminne, jak również metryki i akty stanu cywilnego, Dy
rekcja Policji prowadziła postępowania wyjaśniające dotyczące statusu tutejszo- 
krajowości różnych osób. Najczęściej było to związane z zatrzymaniem za granicą 
osób, które twierdziły, że są obywatelami Wolnego Miasta Krakowa. Byli to za
równo podejrzani o popełnienie przestępstwa (w tym również za przekroczenie 
granicy bez paszportu)929, jak również popisowi wpisani do ksiąg ludności w są
siednich krajach, pomimo że posiadali obywatelstwo Wolnego Miasta Krakowa930. 
W przypadku potwierdzenia statusu tutejszokrajowości przez Dyrekcję Policji 
Senat zwracał się do rezydentów o zwolnienie zatrzymanego człowieka, względ
nie przekazanie go do dyspozycji policji Wolnego Miasta Krakowa. W przypadku 
niepotwierdzenia faktu tutejszokrajowości Senat informował o tym właściwego 
rezydenta931.

929 Na przykład ANKr, WMK - IV - 28, k. 36, 39, nr obr. 640, 748; WMK - IV - 29, k. 43, nr obr. 
1058; WMK - IV - 32, k. 78, nr obr. 1765; WMK - IV - 34, k. 14, nr obr. 267.

93,1 Na przykład ANKr, WMK - IV - 32, k. 67, 120, 213, 221, nr obr. 1506, 2629, 4280, 4441; WMK
- IV - 25, k. 159, nr obr. 1726.

931 Na przykład ANKr, WMK - IV - 32, k. 67, 127, 200, 204, nr obr. 1507, 2734, 4048, 4122; WMK
- IV - 24, k. 7, nr obr. 95; WMK - IV - 25, k. 265, nr obr. .3392.

932 Na przykład z polecenia Senatu Dyrekcja Policji sprawdzała okoliczności wydania świadectwa, 
czy dana osoba nie brała udziału w „rewolucji polskiej” oraz zasadność jego poświadczenia 
przez wójta. Z uwagi na to, że nie dysponowała ona tym świadectwem, nie była w stanie wy
konać polecenia Senatu. Dlatego też, na wniosek Dyrekcji Policji, Senat zwrócił się do misji 
rosyjskiej o nadesłanie tego świadectwa, ANKr, WMK - IV - 25, k. 248, nr obr. 3130.

933 Na przykład ANKr, WMK - IV - 22, k. 135, nr obr. 3068; WMK - IV - 26, k. 85, nr obr. 1676; 
WMK - IV - 24, k. 19, 28, 216, nr obr. 224, 319, 3167; WMK - IV - 28, k. 97, nr obr. 2466. 
Czasem jednak po ponownym sprawdzeniu przez Dyrekcję Policji, czy to z inicjatywy Senatu, 
czy też na żądanie właściwego rezydenta, okazywało się, że popisowy lub poszukiwana oso
ba zmieniła nazwisko, jak na przykład popisowy Józef Nowak początkowo nie został wydany 
władzom rosyjskim jako tutejszokrajowy, ale później okazało się, że jego właściwe nazwisko to 
Andrzej Wierciak, rodem z Królestwa Polskiego. W tej sytuacji Senat podjął decyzję o wydaniu 
go władzom rosyjskim, ANKr, WMK - IV - 28, k. 2.3, nr obr. 4.31; WMK - IV - 24, k. 28, nr obr. 
316; WMK - IV - 25, k. 225, nr 2806.

934 Na przykład ANKr, WMK - IV - 14, k. 557, nr obr. 2458; WMK - IV - 23, k. 173, nr obr. 2010; 
WMK - IV - 25, k. 233, nr obr. 2913.

935 Na przykład Senat w oparciu o wywód słowny sporządzony przez Dyrekcję Policji z F. Mielczar- 
skim polecił zawiadomić rezydenta rosyjskiego, że odmawia jego wydania z uwagi na to, że liczy 
już 32 lata i wyszedł już z wieku popisowego, ANKr, WMK - IV - 14, k. 443, nr obr. 1910.

Dyrekcja Policji między innymi sporządzała wywód słowny z zainteresowaną 
osobą, który przekazywała Senatowi Rządzącemu. W podobny sposób badano 
również, czy dana osoba brała udział w „rewolucji polskiej”932. W przypadku po
twierdzenia obywatelstwa Wolnego Miasta Krakowa, jak również braku dowodów 
poświadczającym jej udział w rewolucji, Senat polecał przekazać wywód słowny 
właściwemu rezydentowi i odmawiał wydania takiej osoby933. Odmawiał wydania 
również w przypadku nieosiągnięcia przez człowieka wieku popisowego934 lub 
jego przekroczenia935. Natomiast w razie potwierdzenia obcokrajowości Senat 
polecał Dyrekcji Policji wydać popisowych, przekazując ich właściwej komendzie 
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ekstradycyjnej zlokalizowanej na granicy państwa (rosyjskiej w Wilczkowicach 
i Michałowicach, austriackiej w Podgórzu, pruskiej w Chełmku)936. Zdarzały się 
również wyjątki od tej zasady937. W analogiczny sposób wydalano dezerterów 
z Wolnego Miasta Krakowa938 939. Również w podobny sposób postępowano w ra
zie niepotwierdzenia tutejszokrajowości włóczęgów skazując ich w takim przy
padku na schubpass339. W przypadku zatrzymania na obszarze Wolnego Miasta 
Krakowa obcokrajowców, którzy byli poszukiwani jako podejrzani o popełnienie 
przestępstw w rodzinnym kraju, Senat zlecał Dyrekcji Policji przeprowadzenie 
ekstradycji takich osób do granicy i przekazanie ich właściwym służbom po
rządkowym940. W takiej praktyce widziano obopólną korzyść w postaci dobro
sąsiedzkiej przysługi wyświadczonej obcemu państwu, a zarazem środka zabez
pieczającego, mającego chronić własne państwo przed napływem niepożądanych 
elementów z zagranicy. W podobny sposób, tylko już bez indywidualnych poleceń 
Senatu, postępowano z cudzoziemcami, którzy skazani zostali wyrokami sądów 
Wolnego Miasta Krakowa, w tym wyrokami Dyrekcji Policji.

9:,r’ Na przykład ANKr, WMK - IV - 14, k. 519, 538, 545, 550, 557, 592, 599, nr obr. 2287, 2374, 
2407, 2428, 2458, 2630, 2658; WMK - IV - 23, k. 13, 154, 171, 174, 185, 219, 288, 302, 303, 322, 
nr obr. 154,1808,1999, 2018, 2174,2564, 3372, 3558, 3567, 3824; WMK - IV - 25, k. 233, nr obr. 
2912; WMK - IV - 26, k. 23, 78, 85, 99, 108, 112, 120-121, 129, 139, 161, 168, nr obr. 292, 1572, 
1676, 1897, 2069, 2135, 2246, 2268, 2397, 2552, 2939, 3057.

937 Na przykład Senat Rządzący zwrócił się do misji austriackiej, aby w Wolnym Mieście Krakowie 
mógł pozostać Józef Kaczmarczyk, popisowy austriacki, który był kaleką, a wój wybrał go na 
dziedzica, ANKr, WMK - IV - 24, k. 126, nr 1798.

9:i" Na przykład ANKr, WMK - IV - 14, k. 519, nr obr. 2287; WMK - IV - 25, k. 221, 279, nr 2736, 
3660; WMK - IV - 26, k. 218, nr obr. 214.

939 Na przykład ANKr, WMK - IV - 25, k. 223, nr 2770.
94,1 Na przykład ANKr, WMK - IV - 25, k. 98, 149, 152, 249, 253, nr obr. 936, 1645, 1667, 3148, 

3193; WMK - IV - 31, k. 18, 26, 69,107, nr obr. 405, 602,1732, 2831; WMK - IV - 32, k. 10, 76, 
84, 163, nr obr. 197, 1720, 1919, 3333; WMK - IV - 34, k. 226, nr obr. 3655; WMK - IV - 24, 
k. 17, 37, 73, 124-125, 250, nr obr. 203, 450, 954-955, 1762, 1777, 3765. W razie ustalenia przez 
Dyrekcję Policji, że osoba poszukiwana jest tutejszokrajowcem, Senat odmawiał jej wydania, na 
przykład ANKr, WMK - IV - 14, k. 596, nr obr. 2648.

941 Na przykład ANKr, WMK - IV - 14, k. 605, nr obr. 2686; WMK - IV - 33, k. 8, nr obr. 161.
9,2 Przesyłano wtedy do właściwej misji dyplomatycznej akt zejścia, czyli akt zgonu, na przy

kład ANKr, WMK - IV - 32, k. 187, 207-208, 216, nr obr. 3839, 4187, 4191, 4337.
943 Na przykład ANKr, WMK - IV - 32, k. 108,135,187, 213, nr obr. 2394, 2888, 3838,4280; WMK 

- IV - 29, k. 142, nr obr. 3283; WMK - IV - 24, k. 35, nr obr. 428.
944 Na przykład ANKr, WMK - IV - 28, k. 100, nr obr. 2601; WMK - IV - 29, k. 29, nr obr. 685; 

WMK - IV - 32, k. 93, nr obr. 2073.

Niekiedy Senat w oparciu o ustalenia Dyrekcji Policji informował rezydentów 
o określeniu miejsca pobytu941, śmierci942 albo braku możliwości ustalenia miej
sca pobytu poszukiwanej osoby (podejrzanego, świadka zdarzenia, dłużnika)943. 
Ustalano także czas przybycia do Krakowa, jak również okoliczności pobytu osób 
poszukiwanych przez władze państw sąsiednich944.

Dyrekcja Policji prowadziła również (także na polecenie Senatu) postępo
wania wyjaśniające dotyczące tutejszokrajowości, w szczególności zasadności 
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wpisania kogoś do ksiąg ludności945. W tym celu pracownicy Dyrekcji Policji 
przeprowadzali przesłuchanie takiej osoby, weryfikowali jej zeznania, a następnie 
sprawdzali z posiadanymi dowodami, czy faktycznie przemawiają one za obywa
telstwem Wolnego Miasta Krakowa, czy też nie. Konieczność wyjaśniania takich 
spraw wiązała się z pretensjami mocarstw opiekuńczych dotyczącymi reklamo
wania popisowych. W związku z tym o wynikach zakończonego postępowania 
oraz podjętych decyzjach Senat zawiadamiał właściwą misję dyplomatyczną mo
carstw opiekuńczych946. Niezwykle rzadko Dyrekcja Policji na polecenie misji za
granicznej weryfikowała też zeznania w tym zakresie947.

9|r' Na przykład w grudniu 1841 r. Dyrekcja Policji zwróciła się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczą
cych stosowania rozporządzenia Senatu Rządzącego z 11 IV 1840 r., nr 1345, z którego wynikało, 
że osoby wstępujące w związek małżeński z poddanymi cesarza austriackiego przechodzą w „sto
sunek poddaństwa swych respective małżonków! Obowiązywała więc tzw. zasada jednolitości 
obywatelstwa męża. W związku z tym Dyrekcja Policji prosiła o wskazanie zasady odnoszącej 
się do poddanych Królestwa Polskiego, a zarazem orzeczenie, „czyli poddani tutejsi, wchodząc 
w służbę publiczną zagraniczną, utrzymują tytuł tutejszokrajowości lub nie, jak też ich żony! 
Senat po rozpatrzeniu wątpliwości Dyrekcji Policji podjął decyzję, że należy uczynić stosowne 
zapytanie do rządu Królestwa Polskiego przez misję rosyjską, z powołaniem się na art. 181, cz. 1 
kodeksu cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskim. Co do drugiej kwestii, Senat polecił 
zażądać wyjaśnień, „jak są uważani poddani tutejsi urzędy w Królestwie piastujący i ich żony! 
ANKr, WMK - IV - 30, k. 161, nr obr. 4269. Zob. też: ANKr, WMK - IV - 32, k. 7, 37, 131, 
nr obr. 145, 863, 2816; WMK - IV - 29, k. 29, nr obr. 684; WMK - IV - 34, k. 6, nr obr. 72.

sw’ ANKr, WMK - IV - 28, k. 97, nr obr. 2466.
917 Na przykład ANKr, WMK - IV - 32, k. 37, nr obr. 861-863.

Dyrekcja Policji odpowiedzialna była również za wykonanie reskryptu naczel
nika Administracji Wojskowo-Cywilnej z dnia 22 marca 1846 r. dotyczącego obo
wiązku opuszczenia terytorium „Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu” przez 
wszystkich cudzoziemców z wyjątkiem osób legalnie przebywających w Krako
wie. Reskrypt rozróżniał dwie grupy takich osób. Bez konieczności dopełniania 
dodatkowych formalności mogli pozostać w Krakowie:

1. Oficjaliści prywatni, subiekci handlowi, terminatorowie i czeladź rzemieślnicza 
tudzież służący domowi, jeżeli ci wszyscy w obowiązkach lub służbie zostają; 2. In
dywidua wyrobkiem dziennym się trudniące; 3) Poddani Ces. Austriaccy i Ces. Ro
syjscy, którzy z tytułu zamieszkania swojego w kraju tutejszym od d. 25 listopada 
1836 r. podali się na listy celem otrzymania praw poddaństwa W. M. Krakowa.

Natomiast pozostałe osoby, które nadal pragnęły zamieszkiwać na obszarze 
Wolnego Miasta Krakowa, legitymujące się ważnym paszportem zobowiązane 
były niezwłocznie złożyć do dyrektora policji prośbę o wyrażenie zgody na ich 
dłuższe pozostanie. W prośbie tej należało wskazać „wszystkie przyczyny znagla- 
jące ich do dalszego w tym kraju pobytu”. Decyzję o wyrażeniu zgody na dalszy 
pobyt osobiście wydawał naczelnik Administracji Wojskowo-Cywilnej. Na uzy
skanie pozwolenia nie miały żadnych szans osoby, które brały udział „w ostatnich 
rozruchach" (powstaniu krakowskim), a nawet ci, którzy byli jedynie podejrzewani 
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o taki udział, jak również osoby niemające żadnego dokumentu podróży. Dnia 
31 marca 1846 r. opublikowany został komunikat Dyrekcji Policji zobowiązujący 
wszystkich cudzoziemców do zgłoszenia się w terminie 14 dni, licząc od 26 mar
ca, w celu odebrania paszportu „do powrotu w kraj, którego są poddanymi”. Po 
upływie terminu miały zostać podjęte kroki prawne w celu przymusowego wy
dalenia tych osób z kraju948. W związku z tym rozporządzeniem do Dyrekcji Po
licji wpłynęło wiele podań cudzoziemców o wyrażenie zgody na ich dalszy pobyt 
w Krakowie. Wnioski adresowane były do Dyrekcji Policji lub bezpośrednio do 
dyrektora policji i składane były na papierze stemplowym o wartości 10 groszy.

yIK Dz. Rządowy WMK 1846, nr 38-39, s. 152-153, nr 4171. W aktach Dyrekcji Policji znajduje się 
kilkadziesiąt podań cudzoziemców, którzy zwrócili się do niej o wyrażenie zgody na ich dalszy 
pobyt na terytorium Wolnego Miasta Krakowa. Jako okoliczność uzasadniającą udzielenie zgo
dy na pobyt wskazywano m.in. względy rodzinne, zdrowotne, majątkowe, edukacyjne, ANKr, 
WMK - 111/18/2.

919 Dz. Rządowy WMK 1846, nr 42-43, s. 168-169, nr 5093.
9:'" Termin wykonania obowiązku meldunkowego w okręgu byl dłuższy. Zgłoszenia należało doko

nać w ciągu 24 godzin od przybycia we właściwym komisariacie dystryktowym (art. 1).

W okresie okupacji austriackiej 1846 r. wydane zostały także przez naczelni
ka Administracji Wojskowo-Cywilnej, hr. Castiglioniego, rygorystyczne przepisy 
dotyczące obowiązku meldunkowego. Przepisy te z 6 kwietnia 1846 r. ogłosiła 
Dyrekcja Policji i to właśnie tej instytucji powierzono restrykcyjne egzekwowa
nie tych przepisów949. Dyrekcja Policji nadal pozostała instytucją meldunkową dla 
osób przybywających na teren miasta Krakowa. Miała również wymierzać kary za 
niedopełnienie obowiązków w tym zakresie przez osoby zamieszkujące w Krako
wie. Wykonanie tych przepisów, jak również wymierzanie kar na obszarze okręgu 
Wolnego Miasta Krakowa należało do komisarzy dystryktowych. Nowe przepisy 
karne obowiązujące w tym zakresie opublikowane zostały również przez Dyrek
cję Policji. Miała ona jako instytucja meldunkowa zameldować każdą osobę, która 
przybyła do miasta Krakowa, niezależnie od długości tego pobytu. Terminy zgło
szenia przybycia nowych osób uzależnione były od pory, w której osoba ta przy
jechała. W przypadku przyjazdu w ciągu dnia osoba przyjmująca na „mieszkanie 
lub chwilowe schronienie” zobowiązana była „natychmiast, a najdalej w przecią
gu 3 godzin” dopełnić zgłoszenia w Dyrekcji Policji pobytu takiej osoby. W przy
padku przyjazdu osoby po godzinie 6 wieczorem obowiązek zgłoszenia należało 
wykonać następnego dnia najpóźniej do godziny 9 rano (art. I)900.

Kara za niedopełnienie obowiązku meldunkowego była bardzo surowa, a jej 
wielkość uzależniona była od częstotliwości popełnienia tego wykroczenia. Oso
ba, która po raz pierwszy naruszyła ww. przepisy meldunkowe podlegała karze 
w wysokości 500 złp lub jednomiesięcznego ścisłego aresztu. Karę w wysokości 
200 złp wymierzano również właścicielowi domu za niedopilnowanie wykona
nia przez swoich mieszkańców obowiązku meldunkowego. Właścicielowi domu 
przysługiwał regres wobec osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego 
(art. 2). W przypadku ponownego popełnienia tego wykroczenia kara miała być 
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wymierzona w podwójnej wysokości. Kolejne niedopełnienie obowiązku meldun
kowego zagrożone było karą pieniężną w potrójnej wysokości lub dwumiesięcz
nym ścisłym aresztem. W takim przypadku właściciel domu podlegał też karze 
w wysokości 500 złp (art. 3).

5.5. Kontrola w zakresie utrzymania czystości i porządku 
w mieście Krakowie

Ważnym zadaniem policji było wykonywanie bieżącej kontroli w zakresie prze
strzegania przepisów dotyczących utrzymywania czystości i porządku na terenie 
miasta Krakowa. Celem takich działań była troska o stan zdrowia mieszkańców 
Krakowa, jak również o utrzymanie czystości na obszarze miasta. Pierwszą regu
lacją prawną, która przewidywała pewne obowiązki straży policyjnej w tym za
kresie było rozporządzenie Wydziału Policji z 15 listopada 1816 r.951

951 Przepis ochędostwa i porządku w Mieście Krakowie, obowiązujący właścicieli domów lub ich za
stępców do zachowania, Dz. Rządowy WMK 1816, przepis ten zostai opublikowany oddzielnie 
(brak numeru dziennika), nr 816.

952 ANKr, WMK - IV - 14, k. 570, nr obr. 2533.
95:1 Brak higieny i porządku na krakowskim Kazimierzu był sprawą bardzo poważną, o czym świad

czy opis J. Bieniarzówny, dotyczący również okresu Wolnego Miasta Krakowa: „Ruchliwy, gło
śny, przesiąknięty niemiłymi zapachami unoszącymi się z nieposprzątanych ulic i brudnych 
sklepików. Jak twierdzą obcy podróżnicy, miasto żydowskie, położone obok Kazimierza chrze
ścijańskiego, odrażający przedstawiało widok skutkiem niechlujstwa, brudu i ciasnoty. Dom był 
przyciśnięty do domu, wśród murowanych trafiały się i drewniane. W każdym z nich mieszkała 
ilość ludzi niewspółmierna do ich pojemności. Zdarzało się, że w izbie na 8 kroków długiej 
i szerokiej gnieździły się 3-4 rodziny z chmarą dzieci. Mieszkania urządzano na poddaszach 
i w piwnicach. Zabudowywano sienie i podwórza, a nawet całe uliczki. Sklep mieścił się na 
sklepie, niektóre były wykorzystywane przez dwu właścicieli: były też sklepy na piętrach [...]. 
W dni powszednie wąskie uliczki żydowskiego miasta czerniły się od licznych postaci w dłu
gich szarafanach, czyli bekieszach. Kupcy i kramikarze, stojąc przed ladą, wypatrywali klientów, 
a kiedy takowych dopadli, wmawiali im swoje towary. Na przykład w XVIII i XIX wieku bardzo 
charakterystyczne były stroje kobiet. Okrywały się rodzajem długich prześcieradeł, zapinanych 
pod brodą. Od święta nosiły na głowie perłowe i złote bindy, które zwracały uwagę obcych 
przybyszów. Władze Wolnego Miasta Krakowa kładły jednak duży nacisk na «cywilizowanie

Dyrekcja Policji zobowiązana została również do nadzorowania akcji oczysz
czania dzielnicy żydowskiej zgodnie z wytycznymi podjętymi przez Senat Rzą
dzący na posiedzeniu 12 września 1827 r. Zgodnie z ustaleniami miały zostać 
wyasygnowane środki pieniężne na wynajęcie czterech wozów do codziennego 
wywożenia nieczystości. Do obsługi tych wozów miało być zatrudnionych doryw
czo dwunastu Żydów „niemających środków na utrzymanie, po 15 groszy dzien
nie"952. Innym przykładem takich działań było wydanie przepisów porządkowych 
dla ludności żydowskiej zamieszkującej krakowski Kazimierz. Zostały one ogło
szone jako okólnik policyjny z dnia 14 czerwca 1831 r. Wyraźnie w nim wskazano, 
że dla zachowania dobrego zdrowia Żydzi zobowiązani są dbać o czystość swoich 
mieszkań953. Zobowiązano ich do otwierania na cały dzień okien w izbach miesz
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kalnych, codziennego zamiatania izb oraz dbania o to, aby podłogi były suche, bez 
żadnej wilgoci. Wprowadzono także bezzwzględny zakaz hodowania gęsi i inne
go drobiu w izbach mieszkalnych, a także zakaz wylewania nieczystości z ganków 
w godzinach od 6 rano do 9 wieczór. Nakazano na koniec, aby śmieci i nieczysto
ści codziennie i regularnie były wymiatane. Okólnik kończył się apelem wskazu
jącym na konieczność współdziałania lokalnej społeczności żydowskiej z rządem 
krajowym w dążeniu do zachowania własnego zdrowia i życia954 *.

się» żydów, polegające na obcięciu brody i zmianie stroju na ogólnie przyjęty. Radykalne kro
ki w tej mierze powzięta Izba Reprezentantów w roku 1844. Uchwalono wówczas, aby odtąd 
żadnemu żydowi nie wolno było zawierać związku małżeńskiego, skoro nie wykaże się zmianą 
stroju, obcięciem brody i pejsów. Ogromnie to wzburzyło starych wyznawców wiary mojże- 
szowej i gorąco, choć bezskutecznie, protestowali przeciw uchwale. Młode pokolenie, wśród 
którego panowały raczej tendencje asymilacyjne, przyjęło postanowienie Izby z wielką radością. 
Już nieco wcześniej powstało wśród izraelitów stowarzyszenie religijno-cywilizacyjne, mające 
na celu dźwignięcie moralne i materialne współwyznawców i wyswobodzenie ich spod despo
tyzmu partii ortodoksów” Szkice z dziejów..., s. 273-274.
Okólnik policyjny z dnia 14 VI1831 r., nr 3648 DP opublikowany przez A. Jakimy szyn, op. cit., 
s. 275.
Dz. Rządowy WMK 1833, nr 13-14, s. 46-48, nr 2411 D.G.S. Wójtowie gmin miejskich mieli 
również przez okólnik ogłosić treść tych przepisów.

’’6 Ogólne czyszczenie miasta miało polegać na tym, że „z każdego domu i w miarę długości ścian 
granicznych, przez rynny i kanały z domów nieczystości odprowadzające, przepuszczana była 
woda czysta z studni prosto wyciągnięta w ilości od 2 do 5 wiader”. Woda ta miała posłużyć 
„parobkowi kamienicznemu” do wyczyszczenia rynsztoku pod trotuarem od frontu domu oraz 
jego boków, jeżeli był to dom narożny (pkt 1).

Dnia 9 maja 1833 r. Senat Rządzący wydał dodatkowe przepisy regulujące 
obowiązki związane z zachowaniem czystości na ulicach i placach publicznych 
w Krakowie, które stanowiły uzupełnienie wcześniejszych przepisów. Przyzna
wały one Dyrekcji Policji rolę instytucji odpowiedzialnej za utrzymanie czystości 
i porządku w mieście. W tym celu została ona upoważniona do publicznego ogła
szania treści przepisów porządkowych „przy trąbie”, kontrolowania dbania o czy
stość we właściwy sposób oraz rozpoznawania i karania tych wszystkich, którzy 
w sposób nienależyty wywiązywali się z tych obowiązków (pkt ó)933. Bardzo ważną 
rolę w zakresie egzekwowania tych przepisów spełniali rewizorzy policji, którzy 
osobiście mieli inicjować oczyszczanie miasta, jak również kontrolować przebieg 
prac porządkowych. Dyżurny rewizor policji o 5 rano zobowiązany był „pole
cić zadzwonienie z wieży ratuszowej na znak mającego nastąpić ogólnego czysz
czenia miasta”. W trakcie dzwonienia trwającego pół godziny, rewizorzy policji 
w swoich rewirach mieli patrolować ulice i place i „żołnierzy służbowych posyłać 
do domów opóźniających się z czyszczeniem” O każdym przypadku naruszenia 
tych obowiązków rewizorzy policji mieli zawiadomić Dyrekcję Policji, która wy
mierzała stosowną karę policyjną (pkt l)956.

Dyrekcja Policji miała dopilnować, aby nie wyrzucano żadnych nieczystości na 
ulice, chyba że bezpośrednio przed akcją oczyszczania miasta (pkt 2). Wszelkie 
nieczystości miały być składowane na dziedzińcach wewnętrznych i w miejscach 
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na ten cel przeznaczonych. Miały być wywożone trzy razy w tygodniu (w ponie
działki, środy, piątki od godziny 5 do 9 rano) przez włościan, którzy zabierali je 
do siebie i wykorzystywali na roli (pkt 3). Aby akcja usuwania nieczystości była 
uporządkowana i obejmowała całe miasto, Dyrekcja Policji zobowiązana zosta
ła do uzgodnienia z wójtami gmin, z których przyjeżdżali chłopi po odbiór nie
czystości, terminu odbioru oraz miała przydzielić im określoną część miasta do 
oczyszczania. Wozy miały być zabezpieczone, aby nieczystości nie wysypywały 
się na ulice w mieście, a rewizorzy policji oraz żołnierze policyjni zobowiązani 
byli dopilnować, aby nieczystości ze wszystkich domów były odbierane i wywo
żone (pkt 4). Pierwsze czyszczenie zgodnie z tymi wytycznymi wyznaczono na 17 
maja 1833 r. i miano powtarzać codziennie z wyjątkiem dni ulewnych, w których 
należało ograniczyć się do przetarcia rynsztoków miotłami i zamiecenia trotu- 
arów (pkt 5).

Zadania Dyrekcji Policji związane z wykonywaniem kontroli nad zachowaniem 
porządku i czystości w mieście przewidziane zostały także w Nowej instrukcji 
z 1833 r. (art. 183-190)957. Dyrekcja Policji przez „żołnierzy po ulicach rozstawio
nych” i rewizorów rewirów miała dopilnowywać, aby nie wylewano nieczystości 
przez okna, jak również nie wyrzucano na ulice popiołów, kości, śmieci i „tego 
wszystkiego, co nieczystość ulicy sprowadza” (art. 183). Zabronione było również 
tarasowanie ulic i placów publicznych poprzez tworzenie składowisk drewna, ru
mowisk itp. (art. 184). Policja miała też bezwzględnie egzekwować zakaz wywo
żenia gnoju w wozach otwartych (art. 185)958, jak również „odbywania potrzeby 
naturalnej po ulicach, trotuarach i placach publicznych” (art. 186)959.

957 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
95B Powinny to być wozy „w skrzynie szczelnie zamknięte lub przynajmniej wozy w pułkoszki opa

trzone” (art. 185).
9,9 Toalety publiczne miały być wyznaczone przez policję (art. 186).

Ponadto, aby „czystość zawsze zachowana była i powietrze codziennie, w cza
sie osobliwie upałów, odświeżone być mogło", Dyrekcja Policji zobowiązana zosta
ła również do zorganizowania czterech grup porządkowych, złożonych z sześciu 
aresztantów i dozorcy oraz jednej kary konnej, które miały zbierać nieczystości 
z terenu miasta (art. 187).

Policja zobowiązana była też dozorować, by „za danym ogłoszeniem dzwonka 
ratuszowego o godzinie 5 rano w lecie z każdego domu po wyczyszczeniu wprzód 
miotłą rynsztoka od 2 do 5 wiader czystej wody wylano i tak rynsztok, jako też 
kanał w domu przeczyszczonym został. W zimie zaś, aby za podobnym znakiem 
[o godzinie 7 - P. C.] śniegi z trotuarów zamiecione i rynsztoki z lodu wyrąbane 
były” (art. 188). Do wywożenia popiołów i nieczystości z miasta, Dyrekcja Policji 
miała również zaangażować chłopów z pobliskich wsi, którzy wykorzystywali je 
na swojej roli (art. 189).

Dyrekcja Policji miała dbać nie tylko o zewnętrzną czystość miasta, tj. ulic 
i placów publicznych, ale również o czystość na terenie prywatnych posesji. Mia
ła również dopilnowywać, aby kloaki przez mistrza sprawiedliwości regularnie 
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były opróżniane (art. 19O)960. W Wolnym Mieście Krakowie wprowadzono też 
przepisy, które regulowały czas usuwania śniegu z dachów kamienic w mieście 
Krakowie i Kazimierzu. Zgodnie z postanowieniem Dyrekcji Policji z 27 listopada 
1829 r. śnieg z dachów należało zrzucać między godziną 1 i 2 po południu, a za
miatać trotuary przed kamienicami między 6 a 7 rano961.

„Dziedzińce wśród domów miały być utrzymywane w porządku, aby trąby od kuchni pomyje 
wyprowadzające były nad samym kanałem osadzone lub gdy to być nie może, aby rynsztok od 
trąby do kanału prowadzący był wybrukowany, aby kloaki nigdy przepełnione nie były 
(art. 190).

9fil Za nieprzestrzeganie tych zaleceń karę policyjną miał otrzymać parobek, który nie dopełnił 
swych obowiązków z tym związanych, a właściciel kamienicy lub administrator - karę pieniężną 
za uniemożliwienie wykonania tych prac, Dz. Rządowy WMI< 1829, nr 45-46, s. 181, nr 10398.

91,2 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
ANKr, WMK - V - 5, k. 557.

Nowa instrukcja z 1833 r. zawierała również katalog przestępstw policyjno- 
-administracyjnych związanych z naruszeniem przez mieszkańców przepisów 
dotyczących zachowania czystości i porządku w mieście oraz kar za te przestęp
stwa (art. 207)962. Organem upoważnionym do rozpoznawania i karania za te 
czyny była Dyrekcja Policji. Jak już wskazano w rozdziale czwartym sprawy te 
rozpatrywane były przez Oddział Sądowniczy i rozstrzygane w formie wyroków, 
od których przysługiwał rekurs do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji w Se
nacie Rządzącym.

Za wywożenie na ulicę lodów, rumowiska i innych nieczystości przewidzia
no karę w wysokości od 6 do 18 złp (art. 207, pkt 55). Rewizor policji niedo- 
noszący o nieczystościach podlegał karze w wysokości 6 złp (art. 207, pkt 56). 
Stróż kamienicy lub parobek nieskrapiający trotuarów przed kamienicą, nad 
którą czystość ma powierzoną, podlegał karze od 2 do 6 złp (art. 207, pkt 57). 
„Wieśniak śmiecący gnojem ulice” - od 1 do 3 złp (art. 207, pkt 58). Właściciele 
za nieodśnieżenie dachów w godzinach pomiędzy 1 a 2 po południu podlegali 
karze w wysokości od 2 do 6 złp (art. 207, pkt 59). Mistrz za rozlanie nieczysto
ści po ulicy, jak również za niewylewanie nieczystości w miejscu wyznaczonym, 
podlegał karze 50 złp (art. 207, pkt 60). Administrator lub właściciel kamienicy 
albo domu, z którego nieczystości były wylewane na ulicę, podlegał karze od 
2 do 6 złp (art. 207, pkt 61). Za nieprzepłukiwanie rynsztoków w kamienicach 
i przed nimi karze cielesnej podlegał służący, któremu powierzono takie obo
wiązki (art. 207, pkt 65).

W lutym 1844 r. Dyrekcja Policji uznała, że ustalone dotychczas godziny zrzu
cania śniegu z dachu są nie najodpowiedniejsze z uwagi na duży ruch uliczny 
i związane z tym ryzyko wyrządzenia szkody przechodniom. Dlatego też samo
dzielnie zadecydowała o zmianie ww. przepisu w ten sposób, że wprowadziła obo
wiązek zrzucania śniegu z dachów najpóźniej do godziny 7 rano, pod rygorem kar 
pieniężnych w dotychczasowej wysokości. Dnia 16 lutego 1844 r. Dyrekcja Policji 
zawiadomiła Senat o wprowadzonych przez siebie zmianach963.
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Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji po zapoznaniu się z ww. raportem 
Dyrekcji Policji zadecydował o konieczności przedstawienia go na posiedzeniu 
plenarnym Senatu. W swoim stanowisku wyrażonym w dniu 28 lutego 1844 r. 
Wydział wskazał, że należy zwrócić uwagę Dyrekcji Policji, że nie służy jej prawo 
zmieniania postanowień rządowych, jak to uczyniła w zakresie zmiany godzin 
odśnieżania dachów. Odnosząc się jednak do meritum sprawy, Wydział zgodził 
się z Dyrekcją Policji, że zmiana godzin odśnieżania dachów jest uzasadniona. 
Uznał jednak, że należy w tym zakresie wykazać pewną elastyczność z uwagi na 
godziny świtu i dlatego zasugerował, aby w grudniu i styczniu odśnieżanie miało 
miejsce przed godziną 8 rano, a w pozostałych miesiącach przed 7 rano964.

964 Ibidem, k. 557.
965 Ibidem, k. 558.
966 Ibidem, k. 558-559.
967 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
968 ANKr, WMK - V - 179, k. 187.

Senat Rządzący na posiedzeniu w dniu 6 marca 1844 r. - po rozpatrzeniu sta
nowiska ww. Wydziału - uchwalił naganę samowolnego postępowania Dyrek
cji Policji i polecił jej przywrócenie dotychczasowego stanu prawnego, z tą tylko 
zmianą, aby przy zrzucaniu śniegów z dachów właściciele domów stawiali „przed 
takowymi znaki ostrzegające przechodniów lub przejeżdżających”965. O podję
tej uchwale Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji zawiadomił Dyrekcję Policji 
tego samego dnia, wskazując przy tym, że decyzja Dyrekcji nosi cechę nietraf
ności, bowiem pora oznaczona „jako zrzut, ranna a przeto po największej części 
mroźna, nie może wskazywać potrzeby zrzucania śniegów, a nawet takowe trud
nym do wykonania czyni, co się tyczy śniegu, częstokroć mocno w porze nocnej 
zmarzniętego966.

Dbając o czystość i porządek w mieście, Dyrekcja Policji zwalczała też niele
galną hodowlę zwierząt gospodarskich na terenie Krakowa. W tym zakresie pro
wadziła postępowania przeciwko przestępstwom określonym w Nowej instruk
cji z 1833 r., stypizowanym w art. 207, pkt. 62-64967. Zgodnie z tymi przepisami 
zabronione było utrzymywanie w mieście trzody, pod rygorem kary pieniężnej 
w wysokości 6 złp od sztuki (pkt 62). Powodem wprowadzenia takiego zakazu 
była „chęć oddalenia wszelkich fetorów zagrażających powietrzu, a tym samym 
szkodliwych zdrowiu ludzkiemu”968. Zabroniono również przepędzania trzody 
lub bydła przez miasto pod karą pieniężną 1 złp od sztuki (pkt 63). Przewidziano 
również karę „za złapanie trzody samowolnie chodzącej” - od 15 gr do 1 złp od 
sztuki (pkt 64).

Dyrekcja Policji starała się ścisłe przestrzegać tych przepisów prawa i je egze
kwować. W sytuacjach wątpliwych albo takich, w których kiedyś Senat zajmował 
już stanowisko, Dyrekcja zwracała się do Senatu o rozstrzygnięcie powstałych 
wątpliwości. Dyrekcja Policji samodzielnie nie odstępowała zatem od obowią
zujących przepisów. Natomiast Senat jako ustawodawca podejmował ostatecz
ną decyzję o ewentualnych od nich odstępstwach. Taka sytuacja miała miejsce 
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m.in. w zakresie hodowli trzody na terenie miasta Krakowa. Przepis obowiązu
jący w tym zakresie wskazywał na zakaz hodowli trzody, nie precyzując o jaką 
trzodę chodzi. W praktyce wywołało to pewne wątpliwości intepretacyjne, które 
rozstrzygnięte zostały przez Senat w ramach realizacji procedury ułaskawienia. 
Na przykład w 1834 r. S. Sokalski, właściciel domu nr 314 w gminie III miejskiej, 
został skazany przez Dyrekcję Policji na karę pieniężną w wysokości 12 złp za 
utrzymywanie dwóch sztuk trzody chlewnej. Wydział Spraw Wewnętrznych i Po
licji nie uwzględnił rekursu S. Sokalskiego i utrzymał wymierzoną karę. Wyjaśnił 
przy tym, że kara dla S. Sokalskiego nie powinna być zmniejszona, bo hodowanie 
trzody w mieście jest całkowicie zabronione. Jednocześnie Wydział wyjaśnił, że 
zakaz utrzymywania trzody dotyczy zarówno trzody polnej, jak i chlewnej. Senat 
Rządzący skorzystał z prawa łaski i uchylił karę, gdyż uznał, że skazany chował 
trzodę dla siebie, a nie na sprzedaż. Jednocześnie Senat wskazał Dyrekcji Policji 
oraz Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji, który rozpatrywał rekurs, że „tu
czenie wieprzów na własną potrzebę, a nie na spekulację, nie powinno być wzbro
nionym, byleby karmniki mieściły się w murowanych stajniach, bez dostawiania 
chlewików drewnianych jako porządkowi policyjnemu przeciwnemu"969.

91,9 Ibidem, k. 193-195.
970 Ibidem, k. 191-192.
91 Ibidem, k. 191.

Problem z egzekwowaniem przepisów dotyczących zakazu hodowli trzody 
w mieście Krakowie pojawił się także 1837 r. i również w tym wypadku Dyrekcja 
Policji zmuszona była skorzystać z pomocy Senatu Rządzącego. Wobec wątpliwo
ści dotyczących zasadności uchylania się przez zakon dominikanów od zapłacenia 
kary za utrzymywanie siedmiu sztuk trzody w podwórzu klasztoru, dyrektor poli
cji F. Wolfarth pismem z 19 czerwca 1837 r. zwrócił się do Senatu o wyjaśnienie, 
czy uchwała Senatu z dnia 20 lipca 1835 r. - na którą powoływali się zakonnicy 
- znosząca wymierzoną im wcześniej karę w wysokości 78 złp za utrzymywanie 
trzynastu sztuk trzody chlewnej nadal obowiązuje. Dyrekcja Policji krytycznie 
oceniała tę hodowlę, wskazując, że nie tylko „cały ten podwórzec gnojem i nie
czystościami jest zawalony, ale nawet nieprzyjemny fetor na całą ulicę Stolarską 
rozchodzi się”. Dyrekcja Policji wskazała również, że dominikanie mają swoją po
siadłość na Prądniku i tam mogą hodować trzodę na potrzeby klasztoru970.

Co ciekawe, Senat Rządzący zajął się tą sprawą dopiero po kilku latach. Pi
smem z 17 marca 1840 r. Senat polecił Dyrekcji Policji ustalić, czy trzoda, o której 
pisała w swoim piśmie z 19 czerwca 1837 r., nadal jest utrzymywana w podwó
rzu klasztoru971. W odpowiedzi na to pytanie dyrektor policji, F. Wolfarth, w dniu 
17 kwietnia 1840 r. wyjaśnił, że trzoda w liczbie dwunastu sztuk nadal jest utrzy
mywana. W tej sytuacji Senat Rządzący przystąpił do rozpatrzenia sprawy, przy 
czym uwzględnił zarówno stanowisko klasztoru oparte na wcześniejszej uchwale 
Senatu znoszącej w trybie ułaskawienia karę pieniężną, jak również opinię Wydzia
łu Spraw Wewnętrznych i Policji. Tym razem Senat uznał, że ww. rozporządzenie 
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o karach (z 1833 r.) nie przewiduje żadnych wyjątków w powszechnym zakazie 
hodowli trzody w mieście Krakowie i obejmuje on również zakon dominikanów. 
W związku z tym pismem z 4 maja 1840 r. Senat polecił Dyrekcji Policji dopilno
wanie, aby trzoda chlewna z zabudowań klasztornych z ulicy Stolarskiej została 
usunięta972.

972 Ibidem, k. 199.
97:1 Jatki rzeźnicze usytuowane między ulicą Sienną a klasztorem dominikanów wybudowano w la

tach 1823-1825, J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 130.
974 ANKr, WMI< - V - 179, k. 187-188, 205-206.
975 Ibidem, k. 206.

Przeor klasztoru nie rezygnował i w piśmie do Senatu wskazał, że stanowisko 
Dyrekcji Policji, jak również przepisy obowiązujące w tym zakresie są zbyt uciąż
liwe dla zgromadzenia, a poza tym jest to przeciwne uchwale Senatu z 1834 r., 
w której polecił on Dyrekcji, aby dozwoliła zgromadzeniu księży dominikanów 
na hodowlę trzody w gmachu klasztoru na ich własny użytek, pod warunkiem, 
aby trzoda nie chodziła po ulicy i aby „czystość i ochędostwo były zachowane” 
Zdaniem przeora klasztor znajdował się na obrzeżu miasta, poza tym posiadał 
obszerny dziedziniec, gdzie „żadne zepsucie powietrza być nie może, a trzoda 
hodowana jest w ustronnym miejscu i nikt z osób postronnych jej nie widzi, 
a wszystko odbywa się w najwyższym ochędostwie”. Poza tym klasztor znajdo
wał się w bezpośrednim sąsiedztwie jatek rzeźniczych973, które nie wpływały na 
„psucie powietrza" W związku z tym - zdaniem przeora - hodowla trzody nie 
zagrażała fetorowi powietrza. Poza tym zauważył, że w klasztorze było sporo za
konników, więc hodowla trzody na własne potrzeby, jak również dla „biednych 
żebraków” była uzasadniona. Przeor wskazał też, że fundusze klasztoru przez 
„rozliczne ustawy, odmiany, usamowolnienie włościan, zmniejszenie procentów 
i dziesięcin aż nadto wycieńczone zostały, więc chcąc mieć jakąkolwiek omastę” 
muszą hodować kilka sztuk trzody. Zauważył przy tym, że dzięki takiej hodowli 
będą mogli również pomagać biednym i żebrakom, dostarczając im wyżywienie. 
W związku z tym przeor dominikanów zasugerował, aby Senat zlecił Dyrekcji 
Policji codzienną inspekcję w klasztorze w „godzinach obiadowych” w celu prze
konania się ile osób korzysta z darmowych posiłków. W związku z tym zapytał: 
„Czyliż można dla urojonego niebezpieczeństwa zarazy lub ochędostwa pozbawić 
zgromadzenie sposobów wspierania i zasilania biednych i tym, przy zdrowym po
wietrzu, dopuszczać albo długie głodu cierpienie, albo też z głodu umieranie?" 
Mając powyższe na uwadze, przeor prosił o rozważenie wszystkich argumentów 
i wyrażenie zgody na utrzymywanie kilku sztuk trzody na własne potrzeby974.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w dniu 18 lipca 1840 r. negatywnie za
opiniował prośbę przeora klasztoru dominikanów, wskazując, że „jako przeciw
na ustawie winna być oddalona" Senat Rządzący przychylił się jednak do prośby 
przeora i zezwolił na utrzymywanie sześciu sztuk trzody „od strony jatek, z za
strzeżeniem utrzymywania ochędostwa". O swojej decyzji zawiadomił Dyrekcję 
Policję i przeora pismem z 16 września 1840 r.975 A zatem Senat in pleno, działa
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jąc niekiedy w sposób uznaniowy, odstępował od bezwzględnie obowiązujących 
przepisów. Takich uprawnień nie posiadała Dyrekcja Policji i w związku z tym 
w tej sprawie działała wyłącznie w granicach obowiązującego prawa.

Innym aspektem związanym z utrzymaniem porządku w mieście Krakowie 
było także egzekwowanie przez Dyrekcję policji bezwzględnego zakazu zawiesza
nia tzw. „sznurów szabasowych”. Naruszenie tego zakazu traktowano jako prze
stępstwo policyjno-administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 6 złp 
(art. 207, pkt 94).

Dnia 1 września 1845 r. Senat Rządzący przychylił się do wniosku Wydziału 
Spraw Wewnętrznych i Policji i rozszerzył zakaz zawieszania „drutów żelaznych” 
także na miasteczka okręgowe, w których mieszkała ludność żydowska. Jak za
wsze, wykonanie tych przepisów polecono Dyrekcji Policji. W dniu 6 września 
1845 r. Dyrekcja Policji wydała stosowny komunikat na ten temat, wskazując, że 
kary za zawieszanie „drutów szabasowych” w miasteczkach okręgowych są w ana
logicznej wysokości, jak w mieście Kazimierzu976. Rozporządzenie Senatu zawie
rające te przepisy ogłoszone zostało również w „Dzienniku Rządowym" A zatem 
Dyrekcja Policji pełniła rolę instytucji, która zajmowała się również wprowadza
niem w życie przepisów wydanych przez Senat Rządzący. Polegało to na stosow
nym ogłoszeniu treści tych przepisów, a następnie ich egzekwowaniu, aby były 
przestrzegane i respektowane.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, składając w dniu Tl VIII 1845 r. wmiosek na posiedzenie 
plenarne Senatu Rządzącego, wskazał, że „druty żelazne w Kazimierzu” których zawieszanie 
było zabronione, „i w miasteczkach okręgowych, gdzie żydzi mieszkają, pozawieszane zostały 
i podług zabobonów żydowskich drogi szabasowe, za którymi już rzeczy w dni świąteczne nosić 
mogą, oznaczają” oszpecają place i ulice, na których wiszą, i w związku z tym powinny zostać 
zabronione, ANKr, WMK - V - 5, k. 779-781.

977 Ibidem, k. 863-865.

Swoistą próbę kompromisowego załatwienia sprawy dotyczącej zakładania 
„drutów szabasowych” podjęli Żydzi w okresie urzędowania Rady Administracyj
nej Cywilnej. Dnia 2 września 1846 r. trzech reprezentantów społeczności żydow
skiej (Aron Deutscher, Wolf Deutscher, Hirsz Rosenzweig) zwróciło się z prośbą 
do Rady „o łaskawe dozwolenie założenia słupów znakiem miasta malowanych, 
pięknie namalowanych łańcuszkami i lampasami modnymi, w miejsce byłych 
i skasowanych drutów, do zachowania obrzędów religii, a to własnym kosztem” 
W swoim wniosku wskazali, że takie rozwiązanie w soboty i w święta pozwoli im 
postępować zgodnie z obrzędami i zwyczajami ich religii. Powołali się również 
na tego typu praktykę w innych stołecznych miastach. Rada Administracyjna po 
zapoznaniu się z opinią Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, który powołał 
się na obowiązujące przepisy, tj. Nową instrukcję z 1 listopada 1833 r. oraz zarzą
dzenie z 1 września 1845 r., dnia 18 września 1846 r. odmówiła uwzględnienia 
prośby społeczności żydowskiej977.

Dyrekcja Policji czuwała także nad przestrzeganiem przepisów porządkowych 
związanych z wprowadzoną na obszarze miasta Krakowa godziną policyjną. 
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Dnia 2 kwietnia 1846 r. ogłosiła również dla przypomnienia przepisy dotyczące 
postępowania w nocy w przypadku zatrzymania przez patrol. W takiej sytuacji 
osoba kontrolowana winna się zatrzymać i odpowiadać na zadawane pytania, 
gdyż w przeciwnym wypadku straż lub wojsko uprawnione „byłoby postąpić z nią 
według przepisów obowiązujących”978.

978 Dz. Rządowy WMK 1846, nr 40-41, s. 159, nr 4832.
979 Ibidem, nr 42-43, s. 166-167, nr 5131.
980 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
981 Dachy tak w Krakowie, jak i na obszarze pozakrakowskim kryto przeważnie gontem lub strze

chą. Na skutek tego w przypadku pożaru ogień rozprzestrzeniał się z wielką szybkością, zwłasz
cza w czasie suszy. Na przedmieściach Krakowa, w miastach okręgowych, a także na wsiach 
większość domów była drewniana. Po wsiach pełniono tzw. Stróżę ogniową, która stanowiła ob
ciążenie pańszczyźniane chłopów. Na terenach wiejskich pożary często były wynikiem podpa
leń przez ludność wiejską i stanowiły wyraz walki z uciskiem pańszczyźnianym, S. Wachholz,

Dnia 7 kwietnia 1846 r. Dyrekcja Policji przekazała też komunikat, opubliko
wany w dniu następnym, dotyczący godzin zamykania domów. Od tego dnia bra
my wszystkich domów prywatnych tudzież sklepów, szynków i podobnych miejsc 
publicznych w całym mieście Krakowie i jego przedmieściach, „z uderzeniem go
dziny dziewiątej wieczorem winny być na klucz zamykane. Właściciel domu zaś 
mieszkańcom swoim jedynie w wypadkach koniecznej potrzeby wyjścia z domu 
dozwolić może. Właściciele lub administratorzy, którzy naruszyliby ten zakaz 
mieli podlegać karze policyjnej w wysokości 50 złp" Jednocześnie poinformowa
no o zakazie chodzenia po ulicach po godzinie 9 wieczór bez światła w latarniach 
zamkniętego, a patrole wojskowe i straże policyjne otrzymały rozkaz aresztowa
nia osób, które nie przestrzegały tych zasad979.

5.6. Dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Kolejnym, niezwykle ważnym zadaniem powierzonym Dyrekcji Policji była dba
łość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie miasta Krakowa i na jego 
przedmieściach, czyli tzw. policja ogniowa. Liczne obowiązki z tym związane 
określone zostały w Nowej instrukcji z 1833 r. (art. 157-173)980. Do zadań Dyrek
cji Policji należało wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów budowlanych 
przez majstrów murarskich, którzy stawiając kominy, powinni zadbać o to, aby 
ich czyszczenie z sadzy nie było zbyt utrudnione (art. 157). Przedmiotem kontroli 
miało być również prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe w mydlarniach, 
gorzelniach, browarach, miodosytniach i podobnych obiektach zlokalizowanych 
w zwartej zabudowie. Obiekty te miały być zaopatrzone „w dostateczną ilość 
wody” (art. 158). Dyrekcja Policji miała również dopilnować, aby rzemieślnicy 
mieszkający w Krakowie, a w szczególności murarze, kowale, piekarze, mosiężnicy, 
konwisarze, złotnicy, kotlarze, blacharze, rusznikarze, prowadzili swoje warsztaty 
w „miejscach sklepionych,” czyli w pomieszczeniach z murowanym sklepieniem, 
w których ryzyko powstania pożaru było zminimalizowane981 (art. 159). Dyrekcja
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Policji miała również przeprowadzać prewencyjne inspekcje w warsztatach stola
rzy, tokarzy, stelmachów i kołodziejów w celu sprawdzenia, czy „w izbach warsz
tatowych wiórów i trzasków nie zgromadzają, a przez to w zbliżeniu z ogniem, 
czy to w piecu, czy przy świetle robiący, nie wystawiają na niebezpieczeństwo 
nie tylko domów przez się zajmowanych, ale co więcej części lub całego miasta” 
(art. 160).

Dyrekcja Policji miała również przeciwdziałać nielegalnemu składowaniu 
w drewnianych zabudowaniach drewna, węgla kamiennego, wódki, spirytusu, 
sadeł, łojów, słoniny, oleju, ziarna lub słomy i innych palnych „materiałów lub ła
twemu zajęciu się ulegających” Tego typu składy w miarę możliwości również po
winny być lokalizowane w zabudowaniach murowanych, sklepionych (art. 161).

Nowa instrukcja z 1833 r. ze względów bezpieczeństwa wprowadziła ogólnie 
obowiązujący zakaz palenia lulek, czyli tytoniu, w stajniach, na ulicach, plan
tach i placach publicznych (art. 162). Ustalono również karę za popełnienie tego 
przestępstwa policyjno-administracyjnego. Kara wynosiła od jednego do trzech 
złp, „jeżeli palenie lulki blisko budynków drewnianych miało miejsce” (art. 207, 
pkt 91). Dyrekcja Policji miała dopilnować przestrzegania tego zakazu, jak rów
nież zakazu używania otwartego ognia w domach zajezdnych, oberżach, sklepach 
z wódką i likierami. W takich obiektach wolno było posługiwać się jedynie za
mkniętymi latarniami. Zalecano też zakładanie stajni w pomieszczeniach z muro
wanym sklepieniem z zamontowanymi na stałe latarniami (art. 163). Służby poli
cyjne miały także ściśle kontrolować częstotliwość czyszczenia kominów zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nowa instrukcja z 1833 r. nakładała też na niektóre kategorie mieszkańców 
pewne obowiązki osobiste związane z udziałem w akcjach gaśniczych. Niewy- 
wiązanie się z tych prawnie określonych obowiązków podlegało sankcjom kar
nym (art. 207). Osoba przechowująca na strychu materiały łatwopalne podlegała 
karze określonej w kodeksie karnym (art. 207, pkt 79). Za brak wymaganego wy
posażenia przeciwpożarowego („rekwizytów ogniowych") wymierzano karę od 
2 do 6 złp (art. 207, pkt 80). Piwowarzy niedostarczający beczek z wodą w czasie 
pożaru podlegali karze pieniężnej od 6 do 18 złp (art. 207, pkt 98). Właściciele do
mów niewysyłający do gaszenia pożaru swych służących „z wiaderkami” podlegali 
karze od 2 do 6 złp (art. 207, pkt 99). Służący niewywiązujący się z tego polecenia 
podlegali karze 5 plag (art. 207, pkt 100). „Właściciele domów w ulicy pożarem 
zagrożonej i w ulicach poprzecznych od tejże prowadzących za nieoświecenie 
okien" podlegali karze od 1 do 3 złp (art. 207, pkt 101).

W Krakowie w ramach przepisów ogniowych z 22 kwietnia 1803 r., a więc 
pochodzących jeszcze z czasów austriackich, Senat wydał w kwietniu i maju 
1818 r. dwa zarządzenia dotyczące służby przeciwpożarowej. Na podstawie tych

Rzeczpospolita Krakowska..., s. 70-71, 383; W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 105;
L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 77-78; J. Bieniarzówna, Życie gospodarcze w Wolnym
Mieście Krakowie, Kraków 1967, s. 13 i n., Nauka dla Wszystkich, nr 44.
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przepisów ustanowiono w Rynku Głównym przy głównym odwachu tzw. pikie
tę ogniową złożoną z dwóch kominiarzy oraz ze stróżów nocnych z „sikawkami 
ręcznymi” Przy tej sposobności okazało się, że tylko jedna sikawka była zdatna do 
użytku. Zarządzono również stałe pogotowie czterech wozów skarbowych z becz
kami napełnionymi wodą i polecono ustawić w różnych punktach miasta kadzie 
z wodą. Jednocześnie poddano kontroli „pogotowia ogniowe” po domach982.

982 S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 383.
983 ANKr, WMK - V - 175, k. 201-202, 273.
981 Dz. Rządowy WMK 1816, nr 17, s. 65-66, nr 3570.
98:' Dz. Rządowy WMK 1819, nr 11, s. 43, nr 804.

Sygnały alarmowe o pożarze dawano w Krakowie z wieży mariackiej. W nocy 
osobami alarmującymi byli przede wszystkim Stróże nocni. Powinność niesienia po
mocy obciążała w zasadzie wszystkich mieszkańców. Jednakże w praktyce spieszyli 
z ratunkiem niemal wyłącznie ludzie tak zwani prości, z klas nieposiadających.

W pewnym związku z ochroną przed pożarami pozostawały prawa i postano
wienia wydawane przez Izbę Reprezentantów i przez Senat w latach 1816-1818, 
które nakazywały budować w Krakowie i w miasteczkach okręgowych domy z ma
teriału twardego, zakazywały wznosić dachy wysokie, tzw. szczytowe itp. Ponad
to w tychże latach polecono usunąć z Krakowa przedsiębiorstwa pod względem 
ogniowym niebezpieczne, takie jak: gorzelnie, browary, miodosytnie, farbiarnie 
i mydlarnie. Nakazu tego jednak nie wykonano w praktyce, gdyż godził oczywi
ście w interesy przedsiębiorców, którzy potrafili się od niego uchylić.

Dyrekcja Policji była instytucją, której Senat Rządzący na mocy uchwały z dnia 
17 września 1828 r. powierzył sprawdzenie wykonania przepisów w zakresie prze
niesienia fabryk poza obręb miasta Krakowa oraz egzekucję, czyli doprowadze
nie do wykonania tych przepisów, dotyczących przymusowego usuwania fabryk 
z miasta Krakowa i Kazimierza poza jego obręb, względem osób, które nie wywią
zały się z tego obowiązku983.

Aktem prawnym wprowadzającym obowiązek przeniesienia przez właścicieli 
browarów, gorzelni, miodosytni, mydlarni i farbiarni z miasta Krakowa i Kazi
mierza poza ich obręb było rozporządzenie z dnia 9 listopada 1816 r.984 * Na mocy 
tego rozporządzenia wyznaczono 3-letni termin na przeniesienie tych warzelni, 
a zatem z dniem 9 listopada 1819 r. wszystkie tego typu fabryki miały być przenie
sione „pod zagrożeniem utracenia praw prowadzenia tego rodzaju fabryki”. Ko
munikat Wydziału Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Senatu Rządzącego 
przypominający o zbliżającym się terminie opublikowano w „Dzienniku Rządo
wym"983. W dalszym ciągu obowiązywały też nieuchylone przepisy patentu cesa
rza austriackiego z 22 kwietnia 1803 r. oraz ministra policji Księstwa Warszaw
skiego z dnia 1 maja 1810 r.

Dyrekcja Policji miała dopilnować przestrzegania tych przepisów. Na przy
kład we wrześniu 1828 r. Senat Rządzący polecił Dyrekcji Policji dopilnowanie, 
aby spadkobierca browarnika Wytyszkiewicza z ul. Poprzecznej, pan Halzfeld, 
którego browar stanowił tylną część kamienicy w Rynku Głównym, przerobił 
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dom na budynek mieszkalny zgodnie z planem miejscowym. Plan zabudowy miał 
zostać przedłożony do zatwierdzenia Sentowi986.

986 ANKr, WMK - V - 175, k. 201-204, 269.
987 Ibidem, k. 199.

Ibidem, k. 273.
589 Ibidem, k. 197,199. Senat polecił również Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji opracowa

nie stosownego projektu aktu prawnego wydłużającego termin przeniesienia fabryk na przed
mieścia przy uwzględnieniu, że chodzi o bezpieczeństwo publiczne, a z drugiej strony, aby nie 
nastąpił upadek tych obywateli.

W 1829 r. pojawiła się wątpliwość, czy zakaz wznoszenia ww. obiektów dotyczy 
również Stradomia, Kazimierza oraz tzw. miasta żydowskiego, czyli żydowskiego 
Kazimierza. W związku z tym dyrektor policji, J. Ch. Mieroszewski, w piśmie z dnia 
Tl lutego 1829 r. skierowanym do Senatu Rządzącego zwrócił się o wyjaśnienie tej 
kwestii987. W odpowiedzi Senat pismem z 10 kwietnia 1829 r., powołując się na 
opinię Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, wyjaśnił, że obowiązujące w tym 
zakresie przepisy, tj. uchwała z 15 kwietnia 1818 r., jak i wcześniejsze przepisy 
austriackie, dotyczą jedynie miasta Krakowa w obrębie dawnych murów i wałów. 
W związku z tym jedynie na tych obszarach obowiązywał zakaz wznoszenia my
dłami itp. Senat zdecydował jednak, przychylając się do opinii Wydziału, że na 
terenie Kazimierza żydowskiego ze względu na dominującą zabudowę drewnianą 
i związane z tym zwiększone ryzyko pożarów nie będzie wolno wznosić takich 
warzelni, a te, które są, jak naszybciej powinny być usunięte. Senat uznał również, 
że Stradom, jak i Kazimierz chrześcijański, jako przedmieścia, nie podlegają tym 
ograniczeniom. Jednocześnie przypomniano Dyrekcji, powołując się na § 22 Sta
tutu urządzającego starozakonnych, że na ul. Wiślanej na chrześcijańskim Kazi
mierzu nie wolno Żydom prowadzić żadnej działalności gospodarczej. W związku 
z tym polecono Dyrekcji Policji skontrolowanie wszystkich właścicieli zakładów 
miasta Krakowa, Kazimierza żydowskiego, jak również głównej ulicy Kazimierza 
chrześcijańskiego. Przedmiotem kontroli miało być również zweryfikowanie le
galności działalności tych warzelni. Z przeprowadzonej kontroli Dyrekcja Policji 
miała sporządzić raport na ręce Senatu Rządzącego. W przypadku powstania ko
lejnych wątpliwości „względem położenia miejscowego owych fabryk, czyli one 
są w obrębie starych murów i wałów”, stosowne wyjaśnienia na wniosek Dyrekcji 
Policji miał udzielić Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji988.

Wykonując uchwałę Senatu z dnia 17 września 1828 r., Dyrekcja Policji wyzna
czyła 14-dniowy termin na wyprowadzenie się ww. przedsiębiorców na przedmie
ścia Krakowa. Piwowarzy i miodosytnicy pismem z dnia 1 maja 1829 r. zwrócili się 
do Senatu o wydłużenie terminu do „wyprowadzenia zakładów” na przedmieścia. 
Senat przychylił się do tej prośby i tego samego dnia podjął uchwałę o poleceniu 
Dyrekcji Policji wstrzymania „rugowania” tych przedsiębiorców na przedmieścia 
do czasu otrzymania nowych rozkazów. Podkreślono jednak, że nie stanowi to 
przeszkody do sprawdzania stanu technicznego i zabezpieczeń w tych obiektach 
zgodnie z uchwałą z 10 kwietnia 1828 r.989
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Innym przykładem działań podejmowanych w celu zwiększenia bezpieczeń
stwa przeciwpożarowego było odmowa budowy mydłami. Dnia 7 czerwca 1836 r. 
Senat Rządzący przekazał Dyrekcji Policji, jak również Wydziałowi Spraw We
wnętrznych i Policji, materiały dotyczące skarg „mieszkańców głównej ulicy Ka
zimierza chrześcijańskiego” co do wydania zakazu budowy mydlarni przez Gaj- 
dzińskiego, nr 99, na Kazimierzu z powodu zagrożenia pożaru oraz szkodliwych 
dla ludzi wyziewów. Senat wcześniej powołał specjalną komisję, która sporządziła 
również protokoły z tym związane i miała rozpatrzyć zażalenia obywateli990.

"" Ibidem, k. 173. W aktach brak dalszych materiałów tej sprawy.
991 Środki uzbierane na odbudowę budynku szkoły technicznej przekazane zostały przez Senat 

uchwałą z 1 X 1841 r. do kasy akademickiej w wysokości 3340 złp 28 gr i 4 dukatów. Część 
środków przekazali samodzielnie komisarze w wysokości 530 złp 34 gr, pozostałą kwotę, którą 
dysponowała Dyrekcja, w wysokości 1457 złp 40 gr i 1 złotego dukatu, miała przekazać do kasy 
akademickiej - Senat polecił zrobić to uchwałą z 21 XII 1841 r., ibidem, k. 559-563.

992 Ogłoszono je z dniem 1 II 1842 r., Dz. Praw 1842, nr 6513 D.G.

Dyrekcja Policji nadzorowała również akcje związane ze zbieraniem fundu
szy i dobrowolnych składek dla pogożelców lub na odbudowę zniszczonych do
mów lub obiektów, na przykład szkoły technicznej zniszczonej w wyniku pożaru 
w 1841 r.991 Pozwolenie na zbieranie funduszy każdorazowo wydawał Senat. Bez
pośredni nadzór nad zbiórką środków wykonywała Dyrekcja Policji, która skła
dając raporty, informowała o postępach w niej. O zebranych środkach Dyrekcja 
Policji informowała Senat, jak również Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji. 
Senat następnie decydował o przekazaniu tych środków na konkretny cel.

W okresie Wolnego Miasta Krakowa istniał także szereg regulacji prawnych 
określających zadania Dyrekcji Policji, a także innych podmiotów, związany bez
pośrednio z działalnością przeciwpożarową. Przez długi czas, bo aż do 1842 r., 
obowiązywały austriackie przepisy przeciwpożarowe z 22 kwietnia 1803 r., wy
dane dla miasta Krakowa, regulujące zarówno kwestie profilaktyki przeciwpo
żarowej, jak również organizację akcji gaśnicznych. Z uwagi na to, że przepisy te 
„poszły w zapomnienie” - jak wskazywał Senat Rządzący - chcąc zadbać o bez
pieczeństwo całego miasta, dnia 6 grudnia 1841 r. wydano nowe rozporządzenie, 
obejmujące w sposób kompleksowy przepisy przeciwpożarowe, pt. Urządzenie 
ogniowe dla Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu992. Również w zakresie kon
troli przestrzegania tych przepisów przewidziana została bardzo duża rola Dy
rekcji Policji, która miała angażować się zarówno w obszarze profilaktyki, jak 
i udziału w akcjach gaśniczych.

Podstawowym sposobem profilaktyki przeciwpożarowej określonym w tym 
rozporządzeniu był obowiązek dbania przez właścicieli domów o właściwą ja
kość kominów i innych urządzeń odprowadzających dym z pieców (art. 1). Senat 
Rządzący wprowadził także bezwzględny obowiązek comiesięcznego „wymiata
nia kominów, rur i wszelkich innych kanałów dym do komina prowadzących”. 
W przypadku pieców, w których utrzymywano mocniejszy ogień, kominy mia
ły być czyszczone co 14 dni, a w niektórych nawet wypadkach co 8 dni (art. 2). 
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Dyrekcja Policji zobowiązana została do udzielania bezzwłocznej pomocy komi
niarzom na ich wniosek, w przypadku gdy właściciele domów nie czyścili komi
nów lub utrudniali pracę kominiarzy. Niewątpliwie tego typu zgłoszenia służyć 
miały interwencji Dyrekcji Policji, która wykorzystując przymus administracyjny, 
miała umożliwić kominiarzom wyczyszczenie kominów w takich obiektach993. 
Również właściciele domów oraz innych obiektów zobowiązani zostali do składa
nia skarg do Dyrekcji Policji na bierność lub nierzetelną pracę kominiarzy (art. 3). 
W tym wypadku interwencja Dyrekcji Policji mogła spowodować poprawę jakości 
pracy kominiarzy, ewentualnie zmiany personalne na tych stanowiskach. W obu 
przypadkach bezzwłoczne działania Dyrekcji Policji służyć miały zminimalizo
waniu ryzyka powstania pożaru w mieście Krakowie, a było to sprawą prioryteto
wą, gdyż skutki pożarów w Mieście pociągały za sobą ogromne straty finansowe. 
Dyrekcja Policji upoważniona została również do przyjmowania od majstra ko
miniarskiego raportów o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących stanu 
technicznego instalacji kominowych lub ryzyku zaprószenia ognia lub powstania 
pożaru. Majster zobowiązany był w ciągu 24 godzin od wykrycia takich nieprawi
dłowości przez podległych mu kominiarzy zawiadomić Dyrekcję Policji (art. 5).

99:i Art. 4 Urządzenia ogniowego określał godziny, w jakich kominiarze mogli czyścić kominy. Czyn
ności kominiarskie zgodnie z art. 6 mieli wykonywać świadomi czeladnicy, terminatorzy odpo
wiednio silni i wyćwiczeni.

994 Art. 19 stanowi, że „nie wolno nikomu mieć w swym pomieszkaniu więcej nad 1 funt prochu 
palnego. Kupcy upoważnieni do sprzedaży prochu i saletry nie mogą więcej mieć w swoim han
dlu prochu nad 10, a saletry nad 20 funtów i nigdy sprzedaży tych artykułów przy świetle usku
teczniać nie powinni. Większe zapasy tego rodzaju zawsze za miastem w oddzielnych sklepach, 
piwnicach lub miejscach od ognia zabezpieczonych przez Dyrekcję Policji wskazanych składać 
należy”.

995 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Urządzenie zawierało też zasady dotyczące prowadzenia fabryk lub zakładów 
rzemieślniczych, w których używano otwartego ognia. Niektóre z takich zakładów 
ze względów bezpieczeństwa miały być przenoszone na przedmieścia Krakowa. 
Do zabiegów profilaktycznych, chroniących miasto przed wybuchem pożaru, na
leżało również wyznaczenie bezpiecznych miejsc składowania drewna opałowe
go. Również to zadanie powierzono Dyrekcji Policji (art. 15). Była ona również 
zobowiązana do wyznaczenia miejsc przychowywania w większych ilościach 
prochu i saletry (art. 19)"4. Nadal obowiązujący pozostał także przepis z Nowej 
instrukcji z 1833 r., który penalizował przechowywanie prochu w sklepach żela
znych lub innych niewłaściwych miejscach. W zakresie wymiaru kary odsyłał on 
do przepisów kodeksu karnego. Oznaczało to, że taki czyn zaliczano do ciężkich 
przestępstw policyjnych (art. 207, pkt 79)995.

Dyrekcja Policji miała również przyjmować raporty komisarzy cyrkułowych, 
którzy za przybraniem znawców, czyli zapewne kominiarzy, mieli dwa lub trzy 
razy w roku, zwłaszcza przed nadejściem zimy, przeprowadzać kontrole instalacji 
kominowych zarówno w mieście Krakowie, jak i jego przedmieściach W rapor
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tach zamieszczano infomacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz o stanie 
urządzeń przeciwpożarowych. W oparciu o te raporty Dyrekcja Policji przygo
towywała kompleksowy raport o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
terenie miasta Krakowa dla Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, jak również 
o wydanych w tym zakresie rozporządzeniach (art. 20)996.

”6 Dz. Praw 1842, nr 6513 D.G.
”7 Zabronione było również palenie na ulicy, jak również dzwonienie w czasie wielkich burz 

(art. 22). Na terenie przedmieść Krakowa obowiązywał całkowity zakaz używania pochodni. 
Z kolei Żydzi w czasie wesel i innych uroczystości mogli używać pochodni tylko w synagogach 
(art. 24).
Urządzenie ogniowe wprowadzało pod groźbą kary powszechny prawny obowiązek zawiado
mienia o wybuchu pożaru lub istnieniu okoliczności wskazujących na powstanie pożaru najbliż
szej straży milicyjnej celem zawiadomienia głównej straży i Dyrekcji Policji (art. 33).

,jy,j Obszar poszczególnych zakresów przedstawiał się następująco: „Zakres pierwszy stanowią 
gminy I, II, III, IV i V, to jest właściwe miasto plantacjami ograniczone. Zakres drugi stanowią 
gminy VI, X, i XI, to jest przedmieście Stradom, Kazimierz i miasto żydowskie. Zakres trzeci 
obejmuje całą gminę IX i z nią stykające się części gminy VII i VIII, aż po trakt warszawski, czyli 
ul. Warszawską od bramy Floriańskiej do rogatki czwartej prowadzącą. Na koniec zakres czwar
ty stanowią wszystkie inne realności w gminach VII i VIII pomiędzy rogatkami czwartą i drugą 
położone" (art. 36).

Od niektórych powszechnie obowiązujących zakazów (na przykład zakazu 
chodzenia z otwartym ogniem) istniała możliwość uzyskania zwolnienia. Wy
magało to jednak każdorazowego i indywidualnego zezwolenia Dyrekcji Policji. 
Dotyczyło to na przykład zezwoleń na używanie pochodni (art. 22, 24)997, pusz
czanie balonów, a także „palenie ogni sztucznych” (art. 28). Z powyższego wy
nika, że istniała pewna elastyczność w zakresie rygorystycznie przestrzeganych 
przepisów przeciwpożarowych.

Dyrekcja Policji miała być niezwłocznie informowana o wybuchu każdego 
pożaru na terenie miasta Krakowa, dzięki czemu mogła podjąć natychmiasto
we działania zaradcze (art. 33)998. Dyrekcja Policji była upoważniona do wpro
wadzenia w drodze wyjątków pewnych modyfikacji w zakresie nocnych patroli 
strażników na „wieży alarmowej”, tj. wieży kościoła Mariackiego. Za zezwole
niem Dyrekcji na wieży nocny dyżur mógł pełnić tylko jeden strażnik, podczas 
gdy zasadą były dwuosobowe dyżury (w ciągu dnia dyżurowała jedna osoba). 
Strażnicy mieli nieprzerwanie czuwać nad wykrywaniem pożarów, „poza tym 
mieli wybijać we dzwon godziny, ale nadto dawać zwykłe znaki przez trąbę” 
(art. 34).

Jak już wspomniano w rozdziale pierwszym pod względem porządku ognio
wego Kraków podzielony został na cztery rejony. Stanowiły one podstawę słu
żącą strażnikom z wieży alarmowej do określania lokalizacji pożaru poprzez 
uderzenie w dzwon od 1 do 5 razy. W przypadku wybuchu pożaru w zakresie 
pierwszym, czyli w obrębie rogatek miasta, strażnik miał uderzyć w dzwon tyl
ko raz jeden, „dwa razy, jeżeli w zakresie drugim, trzy razy jeżeli w zakresie 
trzecim, a cztery razy jeżeli w zakresie czwartym”999. Z kolei pożar na terenie wsi 
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bezpośrednio stykających się z okopami Krakowa oznaczony miał być „przez 
pięć po sobie następujących w dzwon uderzeń". Poza tym w ciągu dnia na wieży 
alarmowej miała być wywieszana chorągiew w kolorze czerwonym, a w nocy 
paląca się latarnia „zawsze ku tej stronie gdzie gore” (art. 36).

Strażnik był zobowiązany zawiadomić w przypadku dostrzeżenia pożaru 
główną wartę, która niezwłocznie powinna o tym poinformować prezesa Senatu 
(lub zastępującego go senatora) oraz dyrektora policji. Inspektor policji pełniący 
dyżur miał osobiście udać się na miejsce pożaru. Z kolei obowiązki dyżurnego na 
głównej warcie miał objąć inspektor, któremu przypadała służba dnia następne
go. W przypadku wybuchu pożaru w nocy, Stróże nocni patrolujący ulice zobo
wiązani byli niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego komisarza cyrkułowego 
oraz podlegających mu inspektorów policji (art. 37).

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego Urządzenie zobo
wiązywało mieszkańców Krakowa do utrzymywania naczyń z wodą oraz profi
laktycznego robienia przerębli w Wiśle i Rudawie. W sytuacjach podwyższonego 
ryzyka wybuchu pożaru, tj. podczas burzy z piorunami, urzędnicy policyjni zo
bowiązani byli pozostawać w pogotowiu, aby natychmiast po usłyszeniu sygnału 
alarmowego udać się na miejsce zdarzenia (art. 44).

Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego była sprawność urządzeń gaśniczych. Dlatego też do obo
wiązków Dyrekcji Policji należało również przeprowadzanie kwartalnych kontroli 
sprzętu przeciwpożarowego („sikawek1000 i naczyń ogniowych")1001. Oprócz tego, 
po każdej akcji gaśniczej obligatoryjnie należało przeprowadzić inwentaryzację 
sprzętu oraz jego jakości i „wszelkie ubytki lub straty natychmiast miały być po
prawione lub uzupełnione” (art. 46).

101X1 Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji ogłosi! przetarg na reperację sikawek skarbowych i re
kwizytów ogniowych miejskich wedle kosztorysu 570 złp 20 gr, wadium 58 złp. Przetarg miał się 
odbyć 17 IX 1844 r., Dz. Rządowy WMI< 1844, nr 109-110, s. 437, nr 7014.

11101 Art. 47 określał, jakie w skrzynce przy sikawce powinny znajdować się przedmioty: „klucz 
do szrubowania, kleszcze do szrubowania, sworzeń, kleszcze zwyczajne, młot, dłuto, świder, 
12 sztuk większych i mniejszych gwoździ, 1/4 funta szpagatu, igła wantuchowa, nóż, 3 płaty mo
czone w łoju, 6 arkuszy papieru, 4 okrągłe kawałki skóry, łokieć drelichu, tryl długości 40 łokci 
i trzy igły do przekłucia zatkanej rury metalowej".

11X12 Z uwagi na to, że podczas gaszenia pożarów dochodziło do kradzieży „wiaderek bądź to skarbo
wych, bądź to prywatnych" Senat reskryptem z 17 IV 1844 r. „w celu zapobieżenia na przyszłość 
tego rodzaju bezprawnym czynom" postanowił, iż „odtąd nie będzie wolno osobom trudniącym 
się tandetami sprzedawać wiaderek przy gaszeniu ognia używanych, a to tak w M. Krakowie, 
jako też w okręgu, i wykraczający przeciw temu zakazowi za dostrzeżeniem aresztem, chłostą 
zaostrzonym, karanymi będą” Dz. Rządowy WMI< 1844, nr 61, s. 246, nr 1756 D.G.S.

Do zadań Dyrekcji Policji należało również skompletowanie drużyny do ob
sługi sikawek (art. 48). W skład takiej grupy miało wchodzić kilkadziesiąt osób: 
1 szprycmajster, 12 pompiarzy, 12 ludzi do noszenia wiader1002, 8 do innych na
rzędzi ogniowych, na przykład osęków, drabin itp. W grupie miał być również 
ślusarz oraz szewc lub siodlarz, którzy mieli niezwłocznie usuwać usterki sprzętu 
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gaśniczego powstające w trakcie pożaru. Szprycmajster miał być etatowym pra
cownikiem Dyrekcji Policji, natomiast pozostałe osoby do obsługi sikawki miała 
powoływać na roczną kadencję Dyrekcja Policji spośród zręcznych i silnych rze
mieślników i profesjonalistów, przy czym „od posługi tej nie mogli się wymówić” 
Dyrekcja Policji miała ich także zaopatrzyć w odpowiednie identyfikatory „ozna
czające, do której należą sikawki”. W trakcie pożaru zobowiązani byli posiadać je 
na widocznym miejscu pozwalającym zidentyfikować ich „miejsce pracy” Szpryc
majster odpowiadał za stan techniczny sikawki i całości urządzenia. Podczas kon
troli sikawki miała być obecna cała załoga (art. 49).

Dyrekcja Policji miała również wyznaczyć na roczną kadencję zespół tech
niczny zajmujący się reperacją spalonych budynków. Również w tym wypadku 
powołani pracownicy nie mogli wymówić się od przyjęcia tych obowiązków. Dy
rektor policji wspólnie z dyrektorem budownictwa, budowniczym miejskim oraz 
konduktorem budownictwa miał bezpośrednio na miejscu zdarzenia podejmo
wać decyzję, co do wykonania ewentualnych prac zabezpieczających lub rozbiór
kowych spalonego budynku (art. 56)1003.

1IKI'1 O składzie zespołu wspomiano już przy omawianiu roli konduktora budownictwa w rozdziale 
4.3.4.

I01" Zasady dotyczące sposobów gaszenia pożaru, jak również korzystania ze sprzętu przeciwpoża
rowego określał art. 54 Urządzenia ogniowego.

Dyrekcja Policji miała również dla każdego domu położonego w mieście, jak 
i na przedmieściach zaliczonych do cyrkułów miejskich, indywidualnie określić 
odpowiednią ilość i rodzaj sprzętu przeciwpożarowego: „sikawki ręczne drew
niane, konewki skórzane, osęki, siekiery i drabiny” (art. 50). Sprzęt przeciwpo
żarowy należący do miasta miał być oznaczony herbem, a należący do osób pry
watnych numerem domu i gminy. Zabroniono też używania go w innym miejscu 
(art. 51).

Dyrektor policji zobowiązany był przybyć na miejsce każdego pożaru i osobi
ście kierować akcją gaśniczą przy pomocy podległego mu personelu (art. 53)1004. 
Wszyscy członkowie straży policyjnej z wyjątkiem tych, którzy musieli wykonać 
inne przydzielone im wcześniej zadania, mieli natychmiast udać się na miejsce 
pożaru i oczekiwać rozkazów dyrektora policji lub jego zastępcy. Spośród nich 
dyrektor policji miał wyznaczyć oddział do wynoszenia rzeczy z domu poża
rem dotkniętego oraz co najmniej 30-osobowy oddział bezpośrednio uczest
niczący w akcji gaśniczej. Pozostali żołnierze policyjni mieli wspólnie z milicją 
pod rozkazami komendanta milicji zabezpieczyć teren, aby panował tam porzą
dek, a także zabezpieczyć przez kradzieżą rzeczy wyniesione z płonącego domu 
(art. 55). Dyrektor Policji miał również wyznaczyć „dwóch fiakrów wedle kolei, 
ażeby chorych lub pokaleczonych zaraz do szpitala lub gdzie wypadnie odwozili”. 
Za wykonane usługi otrzymywali wynagrodzenie. Na miejsce pożaru miał także 
przybyć fizyk miejski, urzędnicy zdrowia oraz akuszerka miejska wraz z niezbęd
nymi środkami pierwszej pomocy (art. 57), stawić się miał również wyznaczony 
kominiarz (art. 60).
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Dyrekcja Policji miała również ustalić porządek corocznej kolei, „wedle której 
furmany, piwowary i konie dla zarobku utrzymujący dowozić mają sikawki i stą
gwie na miejsce pożaru” Transport narzędzi gaśniczych miał odbywać się ostroż
nie, aby ich nie uszkodzić. Pozostali piwowarzy zobowiązani byli dostarczyć na 
miejsce pożaru beczki z wodą i aż do zakończenia akcji gaśniczej dowozić świeżą 
wodę (art. 58).

Dyrekcja Policji zobowiązana została także do wydania dla każdej nierucho
mości blaszanej tabliczki z oznaczeniem numeru domu i gminy, która służyła do 
udowodnienia wywiązania się z obowiązku dostarczenia wody na miejsce pożaru. 
W tym celu po przyniesieniu wiader z wodą należało oddać tabliczkę urzędniko
wi policyjnemu. Wyraźnie też zaznaczono, że każdy właściciel lub rządca domu 
położonego w zakresie, w którym pożar wybuchł, obowiązany był pod rygorem 
kary policyjnej wysłać człowieka z dwoma wiadrami albo osobiście pośpieszyć na 
miejsce pożaru w celu donoszenia wody (art. 59).

Dyrekcja Policji była zobligowana do przeprowadzenia ścisłej kontroli w zakre
sie wypełniania obowiązków wynikających z Urządzenia ogniowego przez wszyst
kie podmioty, na które nałożone zostały osobiste obowiązki związane z udziałem 
bezpośrednim lub pośrednim w akcji gaszenia pożaru (art. 61). Wszyscy urzędni
cy policyjni znajdujący się na miejscu pożaru, zobowiązani zostali do oznaczenia 
swoich mundurów kokardą koloru białego i niebieskiego (art. 62).

Dyrektor policji kierujący akcją ratunkową zobowiązany był w pierwszej ko
lejności ratować życie i zdrowie osób, w tym chorych oraz dzieci przed ogniem. 
Miał również realistycznie oceniać szanse uratowania przedmiotów materialnych, 
w związku z tym nie wolno mu było narażać życia strażaków w celu „ratowania 
sprzętów”. Zobowiązany był również zabezpieczyć przed kradzieżą wyniesione 
z płonącego domu sprzęty domowe (art. 67).

W celu zapewnienia sprawnego prowadzenia akcji ratunkowej Urządzenie ognio
we wprowadzało zasadę jednoosobowego kierownictwa, które powierzono właśnie 
dyrektorowi policji. Wszystkie osoby biorące udział w gaszeniu pożaru zobowiąza
ne były wykonywać jego polecenia oraz powstrzymywać się od jakichkolwiek sa
mowolnych działań (art. 69, 71). Dyrektor policji decydował również o zwolnieniu 
urzędników policyjnych z obowiązku przebywania na miejscu zdarzenia. Żaden 
z nich nie miał prawa samowolnie oddalić się z takiego miejsca (art. 72).

Po ugaszeniu pożaru część osób, jak i sprzętu gaśniczego miała pozostać na 
miejscu aż do całkowitego wyeliminowania ryzyka kolejnego pożaru. Zabezpie
czone rzeczy miały zostać wydane właścicielom (art. 74). Załogi sikawek miały 
także zinwentaryzować sprzęt gaśniczy i dokonać niezbędnych napraw i uzupeł
nień. Komisarz policji obecny na miejscu zdarzenia miał w oparciu o otrzymane 
tabliczki ustalić, czy wszyscy właściciele domów z danego zakresu lub ich służba 
uczestniczyli w gaszeniu pożaru. Miał on również sporządzić raport zawierający 
informacje o właścicielach domów, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiąz
ków określonych w Urządzeniu. W stosunku do nich miało być wszczęte postę
powanie karne (art. 73).
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Do kompetencji Dyrekcji Policji należało również przeprowadzenie śledz
twa w celu ustalenia przyczyn oraz sprawców pożaru. Miała także pociągnąć 
do odpowiedzialności karnej tych wszystkich, którzy naruszyli swoje obowiązki 
określone w Urządzeniu ogniowym. O wszystkich swoich działaniach Dyrek
cja Policji miała złożyć szczegółowy raport Wydziałowi Spraw Wewnętrznych
1 Policji (art. 76). Osoby, które zasłużyły się podczas akcji gaśniczej, miały na 
przedstawienie Dyrekcji Policji otrzymać od rządu wynagrodzenie oraz po
chwałę w pismach publicznych (art. 76). Były one publikowane w „Dzienniku 
Rządowym”1005.

llre Na przykład Dz. Rządowy WMK 1832, nr 15, s. 57, nr 1741; nr 16, s. 61, nr 1898; nr 27, s. 110, 
nr 3416 D.G.S.; nr 29, s. 117, nr 3723; nr 34, s. 136, nr 4576; Dz. Rządowy WMK 1836, nr 28, 
s. 110-111, nr 5192 Dziennika Wydziału; nr 39-40, s. 157, nr 6403; nr 43, s. 170, nr 488.
Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Na mocy Urządzenia ogniowego Dyrekcja Policji uzyskała także kompetencje 
do orzekania w I instancji w sprawach związanych z naruszeniem obowiązków 
określonych w tym akcie prawnym. O ile naruszenia tych przepisów nie były trak
towane jako ciężkie przestępstwa policyjne stypizowane w cz. 2 k.k., to podlegały 
karom pieniężnym, wymierzanym w trybie administracyjnym w wysokości od
2 do 200 złp, karze aresztu od 24 godzin do miesiąca lub karze cielesnej od 5 do 
20 plag, stosownie do okoliczności i stopnia winy. Od wyroków wydanych przez 
Dyrekcję Policji przysługiwał rekurs do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, 
który orzekał w II i ostatniej instancji (art. 82).

5.7. Kontrola miar i wag oraz obowiązujących taks urzędowych
Zgodnie z Nową instrukcją z 1833 r. Dyrekcja Policji zobowiązana została rów
nież do czuwania nad rzetelnością stosowanych miar i wag w handlu. W związku 
z tym nałożono na nią obowiązek przeprowadzania rutynowych kontroli w tym 
zakresie. Bezpośrednio mieli je wykonywać komisarz policji lub adiunkt Oddzia
łu Dozorczo-Administracyjnego (art. 150)1006. Szczególną wrażliwość w zakresie 
stosowania prawidłowych narzędzi pomiarowych Dyrekcja Policji miała przeja
wiać w zakresie sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby, tj. chleba, mięsa, mąki, 
kaszy i świec. Przedmiotem kontroli miała być również zgodność cen sprzedaży 
tych artykułów z urzędowymi taksami (art. 151). W celu zabezpieczenia prze
strzegania tych nakazów w godzinach i miejscach handlowych kontrolę mieli 
wykonywać albo rewizor policji, albo godny zaufania żołnierz lub kapral mili
cji ruchomej (art. 152). Nadzorem policyjnym objęto również wszystkie artykuły 
produkcji rzemieślniczej wystawione na sprzedaż publiczną. W razie wątpliwości 
co do jakości sprzedanej rzeczy komisarz policji wspólnie ze starszymi danego 
cechu miał sprawdzić jakość wykonania tego przedmiotu. Możliwość takiej kon
troli w zamyśle ustadowodawcy stanowić miała swoistą rękojmię dla odpowied
niej jakości produktów rzemieślniczych. Również handel miał być objęty takimi 
kontrolami (art. 153).
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W Nowej instrukcji z 1833 r. określone zostały kary za przestępstwa 
administracyjno-policyjne związane ze sprzedażą produktów spożywczych. Ka
talog przestępstw i kar za ich popełnienie określony został w art. 2071007. W za
kresie sprzedaży pieczywa: niedowaga pieczywa lub sprzedaż nad taksę podle
gała karze pieniężnej w wysokości 6 złp (za pierwsze wykroczenie), 12 złp (za 
drugie), 18 złp (za trzecie). W przypadku kolejnej nielegalnej sprzedaży wszczy
nano postępowanie karne z uwagi na popełnienie ciężkiego przestępstwa policyj
nego (art. 207, pkt 1). W przypadku wypiekania chleba z „mąki śniadej (zwanej 
grysową) [...], za chleb niedopieczony, śniady z zakalcem i takież bułki” piekarz 
podlegał karze konfiskaty pieczywa wystawionego na sprzedaż1008 (art. 207, pkt 3, 
5). Analogiczną karę ponosił także piekarz za niewyciśnięcie na chlebie numeru 
i ceny oraz numeru nadanego piekarzowi (art. 207, pkt 4). Z kolei za „ukrywanie 
chleba w szynkach lub gdziekolwiek" karze konfiskaty chleba podlegał piekarz, 
a ukrywający chleb podlegał karze pieniężnej w wysokości podwójnej wartości 
ukrytego chleba (art. 207, pkt 6). Karze konfiskaty podlegało również nielegalne 
roznoszenie precli (art. 207, pkt 7).

100 Skorowidz praw obowiązujących w Wolnym Mieście Krakowie do 1836 r. obejmującyh również 
akty administracyjno-policyjne zestawił F. Slotwiński, Ustawodawstwo Rzeczypospolitej Kra
kowskiej od chwili utworzenia jej politycznego bytu, to jest od r. 1815, aż do r. 1836, Kraków 1836.

"K”< Problemy z nieuczciwymi piekarzami występowały w Krakowie od wielu lat, na przykład Dyrek
cja Policji w komunikacie z 20 Vili 1830 r. zwróciła uwagę, że wielu piekarzy wypiekało chleby 
niestosownej wagi, niedopieczone, śniade lub stęchłe, lekceważąc sobie przepisy obowiązujące 
w tym względzie. Poza tym „chleb niestosownie wypieczony zamiast wystawiania na sprzedaż 
w miejsca przeznaczone po kamienicach w miejscach skrytych przechowują, do czego im oso
by swój własny zysk w tym upatrujące dopomagają”. W związku z tym Dyrekcja Policji, chcąc 
ochronić mieszkańców Krakowa przed takim oszustwem, ogłosiła, iż „wszelkie pieczywo, tak 
chleb, jak i bułki, znalezione w ukryciu konfiskowanymi a właściciele miejsc, w których chleb 
był ukryty na karę pieniężną równą wartości chleba skonfiskowanego skazywani będą” Jedno
cześnie wezwała wszystkich, którzy wiedzieliby o takim procederze, do zawiadomienia Dyrekcji 
Policji lub któregokolwiek urzędnika policyjnego, zapewniając „donoszącemu wynagrodzenie 
pieniężne połowy wartości chleba w ukryciu znalezionego", Dz. Rządowy WMK 1830, nr 31, 
s. 123, nr 8685.

Nowa instrukcja z 1833 r. określała również kary związane ze sprzedażą mięsa. 
Niedowaga mięsa lub sprzedaż nad taksę, jak również sprzedaż mięsa na sztuki, 
podlegała karze pieniężnej w wysokości 6 złp (za pierwsze wykroczenie), 12 złp 
(za drugie), 18 złp (za trzecie). W przypadku kolejnej nielegalnej sprzedaży wsz
czynano postępowanie karne z uwagi na popełnienie ciężkiego przestępstwa po
licyjnego (art. 207, pkt 8, 14). „Wynoszenie posoki lub wyporka ze szlachtuza” 
zagrożone było karą pieniężną w wysokości 2 złp (za pierwsze przekroczenie), 
4 złp (za drugie), 6 złp (za trzecie) (art. 207, pkt 9). Odzieranie mięsa z tłuszczu 
zagrożone było karą konfiskaty odartego mięsa (art. 207, pkt 10). Nieopatrzenie 
się w należne gwichty (odważniki) podlegało karze od 2 do 6 złp (art. 207, pkt 11). 
Za przechowywanie trzody, baranów lub cieląt w jatkach rzeźniczych przewidzia
no karę pieniężną po 1 złp od sztuki (art. 207, pkt 12).
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Za sprzedaż mięsa z bydła niebitego w rzeźni przewidziano karę konfiskaty 
mięsa (art. 207, pkt 13). Za wstęp osób nieupoważnionych na teren rzeźni, jak 
również wyręczanie się „stróża przez zastępców nieupoważnionych” przewidzia
no w razie niepopełnienia kradzieży karę aresztu 24 godzin lub karę 6 złp, w przy
padku kradzieży należało postąpić według innych przepisów (art. 207, pkt 15). Za 
„wydymanie dychów cielęcych” przewidziano karę zniszczenia zabranego dycha 
oraz karę pieniężną od 4 do 12 złp wymierzaną majstrowi oraz jego czeladzi w po
staci chłosty od 5 do 10 plag (art. 207, pkt 16). „Pokątne bicie” bydła podlegało 
karze konfiskaty narzędzi oraz ściągnięcia opłaty przewidzianej za prowadzenie 
rzeźni (art. 207, pkt 17).

Dyrekcja Policji miała również wymierzać kary administracyjno-policyjne za 
sprzedaż produktów „zdrowiu ludzkiemu szkodliwych” Za sprzedaż niedobrych 
grzybów, niedojrzałych owoców i zbyt młodych ziemniaków przewidziano karę 
konfiskaty tych artykułów (art. 207, pkt 18).

Sprzedaż mydła lub świec nad taksę zagrożona była karą w wysokości 6 złp 
(za pierwsze wykroczenie), 12 złp (za drugie), 18 złp (za trzecie). W przypadku 
kolejnej nielegalnej sprzedaży wszczynano postępowanie karne z uwagi na popeł
nienie ciężkiego przestępstwa policyjnego (art. 207, pkt 19). Za produkcję i sprze
daż piwa złej jakości, jak również sprzedaż nad taksę przewidziano karę dla piwo
wara w wysokości 10 złp (za pierwsze przekroczenie), 20 złp (za drugie), 50 złp 
(za trzecie). Z kolei szynkarze za to przestępstwo podlegali odpowiednio karze 4, 
8, 16 złp (art. 207, pkt 20). Za sprzedaż piwa w butelkach niekwartowych przewi
dziano karę od 2 do 6 złp (art. 207, pkt 21). Za rozwożenie piwa w dni świąteczne 
i niedzielę przewidziano karę 18 złp (art. 207, pkt 22). Za niecechowanie beczki 
z piwem wysokość kary odpowiadała wartości piwa z tej beczki (art. 207, pkt 23). 
Sprzedaż płótna bez konsensu lub na łokcie przez osoby zagraniczne podlegała 
karze od 3 do 9 złp (art. 207, pkt 24).

Za sprzedaż w miejscu niedozwolonym pomimo wcześniejszego upomnie
nia przewidzano karę 2 złp (art. 207, pkt 25). Sprzedawca unikający uiszczenia 
opłaty placowej również podlegał karze 2 złp (art. 207, pkt 26), za nieuzyska- 
nie zaś świadectwa zezwalającego na sprzedaż w konkretnym miejscu, jak rów
nież za brak tego świadectwa oraz sprzedaż w innym niż zezwolono miejscu 
podlegał karze 2 złp (art. 207, pkt 27). Za sprzedaż pieczywa na ul. Kirchoff 
przewidziano karę 4 złp (art. 207, pkt 28). Za wczesne wykupywanie różnych 
przedmiotów przewidziano karę 2 złp (art. 207, pkt 29). Sprzedawca węgla nad 
Wisłą niezaopatrzony w odpowiednią miarę, „korzec zwaną”, podlegał karze od 
8 do 18 złp (art. 207, pkt 30)1009. Starozakonni niesprzedający węgla lub drewna 

1009 Na mocy reskryptu Senatu Rządzącego z 17 III 1829 r. (nr 37 D.G.) wprowadzono obowiązek 
używania przez sprzedawców węgla nad Wisłą „cechowanej" miary korca rządowego. Wydział 
Spraw Wewnętrznych i Policji w piśmie z 6 VII 1830 r. do Dyrekcji Policji przypomniał o ko
nieczności zaopatrzenia się przez sprzedawców węgla w zalegalizowane miary. Rewizorzy poli
cji zostali zobowiązani do kontroli tych sprzedawców, Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, 
WM - 588, k. 6, nr 2064.
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w wyznaczonych miejscach podlegali karze od 2 do 6 zip (art. 207, pkt 31). Za
broniona była też sprzedaż owsa i siana w budkach (nie pod daszkami) i przewi
dziano za to przestępstwo karę od 1 do 3 złp (art. 207, pkt 32).

Sprzedaż węgla przy użyciu fałszywej miary, jak również sprzedaż siąg mniej
szych na wysokość i szerokość od przepisanej miary podlegała karze pieniężnej 
w wysokości 6 złp (za pierwsze przekroczenie), 18 złp (za drugie). Z kolei prze
kupnie za to przestępstwo podlegali karze odpowiednio 2, 6 złp. W przypadku 
popełnienia przestępstwa po raz trzeci wszczynano postępowanie karne na pod
stawie „ustaw karzących” (art. 207, pkt 33).

Na mocy postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 16 grudnia 1835 r. Dyrekcja 
Policji uzyskała - począwszy od dnia 1 czerwca 1836 r. - kompetencje do cecho
wania, czyli legalizacji stosowanych w handlu miar i wag1010. Zadania te Dyrekcja 
Policji wykonywała w obecności komisarza targowego (art. 11). Z uwagi na to, 
że od 1 czerwca 1836 r. cechowanie było odpłatne, Dyrekcja Policji zobowiązana 
została do kontrolowania dochodów z tego tytułu, które miały wpływać do kasy 
policyjnej (art. 16)1011.

iou> Dz praw J836, s nr 6299 D.G.S. Z dniem 1 VI 1836 r. w mieście Krakowie i jego okręgu 
miały obowiązywać nowe miary i wagi „wedle sporządzonych, a przez nas [Senat - P. C.] przy
jętych i zatwierdzonych autentyków" (art. 1). Każdy sprzedawca zobowiązany był obligatoryjnie 
ocechować swoje miary i wagi, natomiast osoby prywatne mogły to zrobić fakultatywnie. Po 
1 VI 1836 r. wolno było używać jedynie nowych zalegalizowanych miar. Do końca maja 1836 r. 
cechowanie odbywało się bezpłatnie i wykonywał je specjalny komitet, który miał doprowadzić 
do ujednolicenia miar i wag oraz ich normalizacji (art. 11-13). Komitet miał być wyznaczo
ny przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji i składać się z jednego komisarza rządowe
go, z jednego członka z komitetu ekonomicznego, z jednego członka z kongregacji kupieckiej 
i z dwóch „najbieglejszych majstrów, jednego z profesji kotlarskiej lub blacharskiej, a drugiego 
z profesji bednarskiej” (art. 8). Komitet miał działać w sposób kolegialny w składzie 3-osobowym 
(art. 10). Dnia 15 X 1840 r. Senat Rządzący znowelizował powyższe przepisy w ten sposób, „iż 
każdy gwicht, choćby tylko wagę jednego łuta trzymał i należał do całości funta na zewnętrznej 
części cechę mającego, winien być osobno ocechowany, a to pod rygorem kary” przewidzianej 
w art. 26 ww. rozporządzenia Senatu. Komunkat o tej zmianie podał Wydział Spraw Wewnętrz
nych i Policji w Dz. Rządowym WMI< 1840, nr 88-89, s. 439-440, nr 7501.

11111 Od 1 VI 1836 r. opłaty za cechowanie wynosiły: a) 16 groszy polskich - od wybicia cechy na 
miedzi lub mosiądzu; b) 6 groszy polskich - od wybicia cechy na ołowiu; c) 3 grosze polskie - od 
wybicia cechy na drzewie (art. 16).

11,12 Oryginały miar i wag miały znajdować się aż do 1 VI 1836 r. w Ekonomii Wolnego Miasta Kra
kowa pod kluczem komisarza rządowego i członka komitetu ekonomicznego do regulacji miar 
i wag delegowanego. Od 1 VI 1836 r. oryginały miały być przechowywane w Kasie Głównej 
w specjalnie na ten cel przygotowanej skrzyni zamykanej na klucz. Jeden klucz miał mieć kasjer 
Kasy Głównej, a drugi kontroler tej kasy - art. 17.

W budynku Dyrekcji Policji miały zostać złożone duplikaty autentycznych 
miar i wag „pod kluczem referenta wag i miar” oraz w biurze komisarza targo
wego „pod kluczem tegoż i z upływem każdego roku w dniu 1 czerwca winny być 
z autentykami w Kasie Głównej znajdującymi się porównanymi dla przekonania 
się, czyli od nich przez użycie nie zboczyły, co gdyby dostrzeżonym zostało, ure
gulowanie onychże natychmiast nastąpić będzie winno”1012.
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Dyrekcja Policji wspólnie z komisarzem targowym zobowiązana została do do
konywania raz w roku, w dniu 1 lipca, zwyczajnej rewizji miar i wag w celu porów
nania miar i wag znajdujących się w urzędach z duplikatami autentyków znajdu
jących się w siedzibie Dyrekcji Policji. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy 
tymi miarami i wagami Dyrekcja Policji zobowiązana była dokonać ich stosownej 
korekty. Dyrekcja Policji upoważniona została również do przeprowadzania rewi
zji nadzwyczajnych w tych urzędach, „o ile zajdzie tego potrzeba” (art. 19).

Dyrekcja Policji miała cechować miary i wagi na zlecenie osób zaintere
sowanych (art. 20). Miała to robić „z pośpiechem przy zachowaniu jednak jak 
największej dokładności”. Za stosowanie nielegalnych miar i wag przewidziano 
wymierzanie sankcji karnych przewidzianych w przepisach z 11 czerwca 1817 r. 
(art. 23)1013.

11113 Dz. Rządowy WMK 1817, nr 23, s. 117-119, nr 1691. Według tych przepisów kontrolą prze
strzegania miar i wag zajmowali się wójtowie gmin miejskich, Urząd Policji Pośredniej, pisarz 
Wagi Publicznej. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości związanych ze stosowanymi wa
gami i miarami należało zawiadomić Wydział Dochodów Publicznych „końcem rozciągnienia 
kary”.

11,14 Niezależnie od tego raz do roku miała zostać powołana specjalna komisja, która miała zajmo
wać się dodatkowo kontrolą miar i wag (art. 36).

Dyrekcja Policji oraz komisarz targowy na terenie miasta Krakowa, jak również 
wójtowie gmin okręgowych zostali zobowiązani, aby od dnia 1 czerwca 1836 r. 
nie stosowano żadnych niezalegalizowanych miar i wag pod odpowiedzialnością 
karną (art. 24). Komisarz targowy w zakresie sprzedaży wiktuałów, jak również 
rewizorzy policji w zakresie wszystkich towarów, materiałów i trunków, a także 
wójtowie gmin okręgowych na obszarze swojej właściwości, uprawnieni zostali 
i zobowiązani do częstego odbywania inspekcji w sklepach, domach zajezdnych 
i innych punktach handlowych w celu skontrolowania stosowanych miar i wag. 
W przypadku odkrycia nielegalnych urządzeń pomiarowych miały one zostać 
skonfiskowane, należało też wymierzyć stosowną karę, a gdyby ukaranie prze
chodziło ich kompetencje zobowiązani zostali przekazać sprawę organowi wła
ściwemu (art. 25)1014.

Rozporządzenie określało także sankcje karne za naruszenie przepisów doty
czących cechowania miar i wag. W przypadku zatrzymania nielegalnych urządzeń 
pomiarowych podlegały one bezwzględnej konfiskacie, a właściciel podlegał karze 
w wysokości 10-krotności opłaty stempla przewidzianej w art. 17 tego rozporządze
nia (na przykład za ostęplowanie miary drewna opłata wynosiła 3 gr polskie, czyli 
kara wynosić miała 30 gr). W przypadku posługiwania się sfałszowanymi miarami 
i wagami, niezależnie od tego, czy były wcześniej cechowane, czy też nie, właściciel 
tych urządzeń miał być pociągnięty do surowszej odpowiedzialności prawnej, okre
ślonej m.in. w Nowej instrukcji z 1833 r. oraz w kodeksie karnym (art. 26).

W Dyrekcji Policji miała również znajdować się „dla wygody handlującej pu
bliczności tabela drukowana, okazująca porównanie miar i wag zagranicznych 
z miarami i wagami tutejszokrajowymi, która to tabela każdemu bezpłatnie 
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okazywaną być winna” Dopuszczano również możliwość sprzedawania takich ta
bel za cenę odpowiadającą kosztom jej wydruku1015.

11111 Tabela miała znajdować się również w urzędzie Wagi Rządowej oraz u komisarza targowego 
(art. 27).
Dz. Praw 1845, nr 472 D.G.S., weszło w życie 1 III 1845 r. (art. 4).

1,117 Uchylono art. 12 i 18 postanowienia Senatu z 7 VII 1843 r. W pozostałym zakresie pozostało 
ono bez zmian.

1111,1 W przypadku wyrobów zagranicznych sprzedawca rnusiał posiadać dowody ich sprowadzenia, 
które miały być dołączone do ewidencji tych wyrobów. Podczas kontroli można było żądać oka
zania takich dowodów (art. 3).

11119 Dz. Rządowy WMK 1836, nr 4-5, s. 14—16, nr 30 D.G.S. Wprowadzenie własnego bilonu było 
odpowiedzią na zmianę systemu monetarnego w Królestwie, połączoną z usunięciem herbu 
polskiego z monet wypuszczanych przez mennicę warszawską, J. Rutkowski, op. cit., s. 408- 
-409; L. Pauli, Austriacki kodeks..., cl. 2, s. 36.

111211 Takie obowiązki nałożone były również na Biuro Policji Pośredniej na mocy tymczasowych 
przepisów z 24 V 1817 r., Dz. Roz. Rządowych WMK 1817, s. 5, nr 1497 D.G.S. Zgodnie z tymi 
przepisami Biuro za pomocą urzędników policyjnych zdrowia na terenie Krakowa, a w okrę
gu miejscowe władze policyjne miały czuwać nad tym, aby artykuły pierwszej potrzeby, któ
re można było bez żadnych ograniczeń przywozić na terytorium Wolnego Miasta Krakowa, 
„pod żadnym względem zdrowiu ludzkiemu nie były szkodliwe” (art. 2). A zatem Urząd Policji

Można zatem powiedzieć, że Dyrekcja Policji wspólnie z komisarzem targo
wym pełniła funkcję inspekcji handlowej, dbającej o to, aby handel na terenie 
miasta Krakowa odbywał się w oparciu o zalegalizowane urządzenia pomiarowe. 
Dyrekcja Policji poprzez uprawnienie do przeprowadzenia rutynowych kontro
li, jak również kontroli nadzwyczajnych, miała realną możliwość eliminowania 
wszelkich nielegalnych praktyk związanych z nieuczciwym handlem na terenie 
miasta Krakowa. Dyrekcja Policji miała również uprawnienia do wymierzania kar 
w związku z naruszeniem przepisów dotyczących cechowania miar i wag.

Na mocy postanowienia Senatu Rządzącego z 27 stycznia 1845 r.1016 wpro
wadzono pewne zmiany do postanowienia Senatu z 7 lipca 1843 r.1017 Dyrekcja 
Policji wspólnie z urzędem probierczym miała czuwać nad przestrzeganiem 
przez złotników i jubilerów przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów złotych 
i srebrnych. W tym celu mieli oni prowadzić oddzielną ewidencję wyrobów tu- 
tejszokrajowych, które obligatoryjnie i bezpłatnie podlegały stemplowaniu oraz 
wyrobów zagranicznych, które cechowano odpłatnie na wniosek zainteresowane
go (art. 1-3)1018. Zadaniem Dyrekcji Policji było również dbanie o to, aby wyroby 
tutejszokrajowe nie były sprzedawane jako zagraniczne, niestemplowane (art. 3).

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 4 stycznia 1836 r. wprowa
dzone zostały do obiegu trzy gatunki monet z herbem i napisem „Wolne Mia
sto Kraków”, tj. złotówki, dziesięciogroszówki i pięciogroszówki, które stały się 
oficjalnym środkiem płatniczym w Rzeczypospolitej Krakowskiej. W przypadku 
podejrzenia, że jakaś moneta jest sfałszowana, należało przekazać ją do władzy 
policyjnej, co w praktyce oznaczało przekazanie jej Dyrekcji Policji1019.

Do zadań Dyrekcji Policji należało również zwalczanie defraudacji mięsa i in
nych produktów spożywczych1020. Chodziło o to, aby sprzedawane produkty spo
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żywcze były dobrej jakości. Za naruszeniem przepisów w tym zakresie Dyrekcja 
Policji wymierzała kary zgodnie z rozporządzeniem Senatu z 1 listopada 1833 r.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 4 stycznia 1841 r. władzom 
policyjnym, a więc również Dyrekcji Policji oraz urzędowi konsumpcyjnemu, 
powierzono obowiązki w zakresie zwalczania defraudacji mięsa i kontrawen- 
cji przeciw zakazowi sprzedaży mięsa z bydła i trzody bitej poza szlachtuzem 
generalnym (§ 10)1021. Zakaz sprzedaży takiego mięsa (z wyjątkiem słoniny, sa-

Pośredniej miat dbać o to, aby produkty byty odpowiedniej jakości. W przypadku zatrzymania 
osób, które sprzedawały niezdrową żywność, podlegały one karze konfiskaty sprzedawanych 
produktów, ale również miały otrzymać surową karę w postaci utraty na zawsze prawa sprzeda
ży i podlegać karom przewidzianym za podobne przestępstwa ustawami policyjnymi.

11,21 Dz. Praw 1841, nr 45 D.G.S. Weszło ono w życie 1 II1841 r. W preambule tego rozporządzenia 
wskazano, że dotychczasowe przepisy, tj. rozporządzenie Senatu z 31 I 1823 r. o rzezi bydła 
w szlachtuzie generalnym, nie w pełni zabezpieczają społeczeństwo przed naruszeniem prze
pisów policyjnych w zakresie bicia jedynie zdrowego bydła i trzody, jak również nie w pełni 
zabezpieczają interes skarbu publicznego poprzez wpływy przewidziane ustawą sejmową z 5 II 
1838 r. (od 1 VI 1838 r.), przewidującą dodatkową opłatę od mięsa, „pod tytułem na budowę ka
nałów prywatnych, Dom Pracy i więzienie publiczne" W „Dzienniku Rządowym” opublikowano 
komunikat Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji z 29 1 1829 r., w którym Wydział wskazał, że 
„osoby rzezią bydła trudniące się, chciwe zysku, do których po największej części Starozakonni 
należą, poważają się bydło chore w niektórych miejscach padające kupować, potajemnie, uni
kając nadzoru policji miejscowej, one bić i na sprzedaż wystawiać, z czego nie tylko szkodliwe 
skutki na zdrowie ludzkie, ale nawet choroba na bydło w kraju tutejszym zawiązać się mogła” 
W związku z tym Wydział zalecił „jak najmocniej Dyrekcji Policji, jako też wójtom gmin okrę
gowych tudzież zastępcom po wsiach, jak nierównież fizykowi i chirurgom okręgowym, ażeby 
jak najściślejszą baczność na trudniących się rzezią bydła dawali, o stanie zdrowia bydła bić się 
mającego przekonywali i wszelkimi środkami sprzedaży bydła chorego pod karami policyjnymi 
nie dopuszczali”, Dz. Rządowy WMI< 1829, nr 4, s. 15, nr 415. W „Dzienniku Rządowym” ukazał 
się również komunikat Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji z 23 III 1829 r., w którym wska
zano w oparciu o raport Dyrekcji Policji, „iż rzeźnicy krajowi i zagraniczni, postępując wbrew 
rozporządzeniu byłego Wydziału Policji, pod d. 18 sierpnia 1818 r. do nru 2091 wydanego, po
ważają się wydymać cielęcinę i na sprzedaż wystawiać, przeto Wydział, zaradzając tej nieprzy- 
zwoitości zdrowiu ludzkiemu szkodliwej, do oszukaństwa dążącej i wszelkimi ustawami policyj
nymi zabronionej, ostrzega wszystkich rzezią bydła trudniących się, iż dopuszczający się tego 
oszustwa nie tylko konfiskatą cielęciny karanymi, ale nawet do ścisłej odpowiedzialności wedle 
przepisów policyjnych za czyn takowy pociąganymi będą”. Z raportu Dyrekcji Policji wynikało 
również, że włościanie poważają się wbrew rozporządzeniu Wydziału Spraw Wewnętrznych 
i Policji z 17 VI 1823 r., nr 2139, sprowadzać na sprzedaż cielęta niemające przynajmniej 40 fun
tów wagi krajowej, jak tego wymagało „postanowienie za zeszłych rządów, pod d. 12 grudnia 
1806 r. do nru 52553, wydane, dotąd obowiązujące". W związku z tym Wydział ogłosił, iż „cielę 
niemające wagi rzeczonej na sprzedaż do miasta lub przez rzeźnika do rzezalni sprowadzone 
nie tylko skonfiskowanym, ale nawet przestępujący do ścisłej odpowiedzialności wedle ustaw 
krajowych pociąganymi będą". Komunikat powyższy miał być opublikowany nie tylko w „Dzien
niku Rządowym” ale również „przy trąbie po trzykroć w jatkach rzeźniczych w mieście i na 
wolnicy w Kazimierzu". Czuwaniem nad przestrzeganiem tych przepisów miała zajmować się 
Dyrekcja Policji, komisarz targowy, a także „pisarz rzezalni jeneralnej" który zobowiązany został 
do ważenia każdego cielęcia na rzeź sprowadzonego, Dz. Rządowy WMK 1829, nr 13, s. 51-52, 
nr 1165.
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dła, smalcu, wędzonych szynek, ozorów, salcesonów, kiełbas, zwierzyny i dro
biu) dotyczył zarówno sprzedaży w miejscach publicznych, jak i na potrzeby 
prywatne na obszarze całego miasta Krakowa (§ 1). Jednocześnie wprowa
dzono bezwzględny zakaz sprowadzania z okręgu („zza rogatek”) mięsa, które 
nie spełniało ww. warunków (§ 2). Mięso pochodzące z bydła lub trzody bitej 
w szlachtuzie miało mieć „cechę rządową” (§ 3)1022. Każda sprzedaż publiczna 
mięsa nieopatrzonego taką cechą traktowana była jako „wykroczenie defrau
dacji opłaty od mięsa” (§ 5). Karą za to wykroczenie była utrata mięsa, obowią
zek uiszczenia opłaty szlachtuzowej i na kanały w „stosunku średniej wielkości 
każdego rodzaju zwięrząt”: 1. „od wołu, krowy, jałowicy i buchaja” - 36 złp, 
2. „od wieprza, cielęcia, barana, kozła, kozy, jagnięcia lub koźlęcia” - 16 złp. 
Kara w pełnej wysokości miała być również wymierzona w przypadku wykrycia 
mięsa pochodzącego jedynie z części zwierzęcia (§ 6). Powyższa kara nie wyłą
czała także odpowiedzialności karnej wynikającej z rozporządzenia Senatu z 31 
stycznia 1823 r., jak również cz. 2 kodeksu karnego, za sprzedaż mięsa wbrew 
przepisom policyjnym (§ 7).

11122 Zgodnie z § 4 w szlachtuzie miała być uiszczana nie tylko opłata szlachtuzowa zwyczajna, wpro
wadzona rozporządzeniem Senatu Rządzącego z dnia 23 V 1818 r. (Dz. Rządowy WMI< 1818, 
nr 19, s. 71-73, nr 1404), ale dodatkowo jeszcze przewidziana prawem sejmowym z dnia 5 II 
1838 r „oplata na budowę kanałów prywatnych i więzień publicznych, a to stosownie do taryfy 
przez Senat Rządzący pod dniem 20 listopada 1840 r., do nr 6104 D.G., zatwierdzonej i «Dzien
nikiem Rządowym» ogłoszonej”

11123 W przypadku zadeklarowania chęci wwiezienia mięsa strażnicy rogatkowi zobowiązani byli nie 
wpuścić takiej osoby. W razie wykrycia podczas kontroli granicznej niezadeklarowanego mięsa 
strażnicy rogatkowi mieli taką osobę odprowadzić do urzędu konsumpcyjnego wraz z zarekwi
rowanym mięsem (§ 8).

"'2l Pobrane kary miały być podzielone na dwie równe części - jedną miał otrzymać donosiciel, 
a drugą wpłacano do skarbu publicznego jako dochód z kar defraudacyjnych (§ 11). Skonfisko
wane mięso, o ile było dobrej jakości, przekazywano do klasztorów żywiących ubogich (§ 12).

Ważną rolę w zwalczaniu nielegalnego handlu mięsem odgrywały urzędy 
rogatkowe, które zobowiązane były kontrolować przybyszów wjeżdżających do 
Krakowa1023. Za próbę nielegalnego wwiezienia mięsa do Krakowa sprawca za 
pierwszym razem tracił mięso, za drugim i kolejnymi oprócz utraty mięsa miał 
również ponieść karę pieniężną przewidzianą w § 6 (§ 9)1021.

Postępowanie w sprawie defraudacji mięsa, jak również kontrawencji przeciw
ko ww. zakazom, miało być prowadzone w oparciu o instrukcję dotyczącą spraw 
defraudacyjnych, przy czym kary wymienione w § 6 i 9 miał wymierzać w 1 in
stancji inspektor dochodów niestałych, a w II i ostatniej instancji - Wydział Do
chodów Publicznych i Skarbu. W pozostałym zakresie w postępowaniu w tych 
sprawach miała obowiązywać ww. instrukcja (§ 10). Również dotychczasowe 
przepisy, o ile nie były sprzeczne z nowym rozporządzeniem, zachowały swoją 
moc obowiązującą (§ 13).

Znacznie bardziej rozbudowane zadania i kompetencje Dyrekcji Policji w za
kresie zwalczania defraudacji regulowało rozporządzenie Senatu Rządzącego 



316 Rozdział 5. Zadania Dyrekcji Policji o charakterze...

z 20 stycznia 1841 r. o instruowaniu i sądzeniu spraw defraudacyjnych1025. Śledze
nie spraw defraudacyjnych na obszarze Krakowa miało należeć do urzędu kon
sumpcyjnego, a instrukcję spraw defraudacyjnych prowadzić miał adiunkt urzędu 
konsumpcyjnego (§ 12, 14)1026. Dyrekcja Policji otrzymała kompetencje do sądze
nia spraw defraudacyjnych z obszaru miasta Krakowa na wniosek inspektora do
chodów niestałych - w I instancji1027, a Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu - 
w II i ostatniej instancji. Termin do wniesienia rekursu wynosił osiem dni (§ 8, 14). 
W rozporządzeniu tym zdefiniowano znamiona defraudacji. Otóż defraudacji 
dopuszczał się każdy wprowadzający lub usiłujący wprowadzić „za linię do po
boru opłaty konsumowej przeznaczoną przedmioty tejże opłacie podlegające bez 
zadeklarowania takowych przed oficjalistą przy liniach na ten cel ustanowionym” 
(§ 1). Za popełnienie tego wykroczenia defraudant ponosił karę utraty przedmiotu 
(o ile podlegał on opłacie akcyzowej stosownie do ustawy sejmowej z 7 stycznia 
1820 r.1028) i miał zapłacić za pierwszym wykroczeniem defraudacji dwukrotność, 
a za każdym następnym pięciokrotność opłaty ustanowionej dla wprowadzenia 
tego przedmiotu. Analogiczną karę miał otrzymać także właściciel przedmiotu 
(§ 2)1029. Uznawano, że sprawca, który dopuścił się trzykrotnej defraudacji, „de- 
fraudowanie za przemysłowe obrał rzemiosło” i dlatego podlegał karze utraty spo
sobu zarobkowania, przy pomocy którego defraudację popełnił lub która przyczy
niła się do tego (§ 6)1030. Osoba, która nie chciała poddać się kontroli na rogatce, 
podlegała karze pieniężnej w wysokości od 30 do 180 złp. Poza tym miała być 
przymusowo doprowadzona do urzędu konsumpcyjnego w celu wykonania re
wizji. Za dopuszczenie się obrazy słownej lub uczynkowej względem urzędników 
rogatkowych sprawca miał być pociągnięty do odpowiedzialności przewidzianej 
w kodeksie karnym (§ 7). Za naruszenie pieczęci urzędu konsumpcyjnego przewi
dziano karę pieniężną od 150 do 600 złp lub karę aresztu (§ 8).

1025 Dz. Praw 1841, nr 346 D.G.S. Stanowiło ono uzupełnienie rozporządzenia Senatu z 20 IV 1838 r., 
Dz. Praw 1838, nr 1882 D.G.S. Wcześniejsze przepisy z czasów Księstwa Warszawskiego lub 
Wolnego Miasta Krakowa sprzeczne z nowym rozporządzeniem przestawały obowiązywać.

11126 Analogiczne kompetencje na obszarze okręgu posiadali komisarze dystryktowi.
1027 Analogiczne kompetencje na obszarze okręgu posiadali komisarze dystryktowi (§ 9,11).
k>2b prawo wskazujące prawidła sądzenia spraw defraudacyjnych, Dz. Roz. Rządowych WMI< 1820, 

nr 78 D.G.S.
1029 Pobrane kary miały być rozdzielone przez Wydział Dochodów Publicznych w proporcji: 2/3 prze

kazywano do skarbu publicznego, a 1/3 otrzymywał donosiciel lub donosiciele, w tym również 
urzędnicy rogatkowi. W przypadku bezskuteczności egzekucji kary nagroda dla donosiciela miała 
być wypłacona z funduszu kar defraudacyjnych. W przypadku wydzierżawienia poboru docho
dów niestałych wysokość kary oraz sposób jej wypłaty regulował kontrakt z dzierżawcą (§ 5). 
Wymierzenie tej kary nie naruszało przepisów ustawy o szynkach (§ 6).

11,31 Zgodnie z rozporządzeniem z 20 IV 1838 r. i ustawą sejmową z 7 1 1820 r.

W przypadku niemożności wyegzekwowania kar pieniężnych istniała moż
liwość zamienienia ich na karę aresztu, rachując 6 złp za jeden dzień aresztu 
(§ 81)1031. Wykonanie miało następować drogą sekwestracji. Urząd konsump
cyjny co kwartał miał przekazywać raport do Wydziału Dochodów Publicznych 
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i Skarbu o ilości spraw defraudacyjnych, które przekazano do Dyrekcji Policji lub 
do Wydziału (§ 10).

Rozporządzenie przewidywało krótki okres przedawnienia tych wykroczeń, 
wynoszący jeden rok. W przypadku niepodjęcia sprawy w ciągu roku od jej wy
krycia należało ją umorzyć (§ 37). Rozporządzenie szczegółowo regulowało też 
tryb postępowania w sprawach defraudacyjnych. Wyznaczony komisarz policji 
(a w okręgu - komisarz dystryktowy) miał odbierać przysięgę od osób wskazanych 
przez oskarżonego, które miały potwierdzić jego niewinność (§ 51). Po zakończe
niu inkwizycji w sprawie prowadzonej przez adiunkta urzędu konsumpcyjnego 
komplet akt miał być przekazany Dyrekcji Policji do niezwłocznego osądzenia 
sprawy (§ 54, 72). W zakresie zasad dotyczących sposobu sądzenia spraw, gło
sowania, formy decyzji, ogłoszenia tejże i przyjęcia rekursu zastosowanie miały 
przepisy Statutu Dyrekcji Policji z 1840 r. oraz cz. 2 kodeksu karnego, dotyczą
ca ciężkich przestępstw policyjnych, o ile nie pozostawały one w sprzeczności 
z przepisami tego rozporządzenia (§ 72). Natomiast zasady uznawania sprawcy 
za winnego, dowodów winy itd. zawarte były w ww. rozporządzeniu (§ 55-71).

Decyzja kończąca sprawę oprócz orzeczenia konfiskaty przedmiotu i kary 
powinna określać również koszty procesu, wynagrodzenie assydentów1032, świad
ków itp., które obciążały sprawcę wykroczenia. W przypadku wspólników każde
mu wymierzano indywidualnie oznaczoną karę oraz obciążano solidarnie koszta
mi procesu (§ 74). W przypadku przekazania niepełnego materiału dowodowego 
Dyrekcja Policji uprawniona była do zwrotu akt celem uzupełnienia lub do samo
dzielnego uzupełnienia inkwizycji (§ 75). Ogłoszenie decyzji zasadniczo powinno 
mieć formę ustną, a jedynie w przypadku niestawiennictwa oskarżonego należało 
mu doręczyć ją w miejscu zamieszkania (§ 76). Przy ogłoszeniu decyzji należało 
pouczyć oskarżonego o przysługującym mu prawie do wniesienia rekursu i, „je
żeli chce tegoż użyć, wyznaczyć dni 14 do jego założenia" Oskarżony miał prawo 
ustnie wnieść rekurs do protokołu lub pisemnie na papierze stemplowym. Oskar
żony miał również możliwość bezpośredniego (bez wnoszenia rekursu) odwo
łania się w drodze łaski do Senatu Rządzącego, którego decyzja była ostateczna 
(§ 77). W przypadku wniesienia rekursu przez obwinionego akta sprawy należało 
przekazać do Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu (§ 78). W przypadku gdy 
obwiniony poprzestawał na karze akta sprawy również przekazywano Wydziało
wi celem upoważnienia Kasy do wyegzekwowania nałożonej kary. Dyrekcja Poli
cji miała również poinformować o tym inspektora dochodów niestałych. W razie 
uniewinnienia od stawianych zarzutów, akta sprawy przekazywano inspektorowi 
dochodów niestałych, który w terminie 14 dni od otrzymania akt mógł wnieść 
rekurs do Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu (§ 78)1033.

11132 Byli to „zaufani, bezstronni mężowie” których obecność podczas protokolarnego przesłuchania 
podejrzanego - w myśl § 288 k.k. - była obligatoryjna, L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, 
s. 92.

11133 Zasady dotyczące sądzenia, glosowania i formy wyroku obowiązujące Dyrekcję Policji i ko
misarzy dystryktowych miały być analogicznie stosowane w postępowaniu przed organem
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Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 25 czerwca 1844 r. Dyrekcja 
Policji uzyskała kolejne kompetencje związane z rozpoznawaniem i orzekaniem 
w I instancji w sprawach defraudacji podatku konsumpcyjnego. Jak zwykle w tego 
typu sprawach, w II i ostatniej instancji orzekał Wydział Dochodów Publicznych 
i Skarbu (art. 4)1034.

II instancji. Wydział miał również prawo uzupełnienia inkwizycji albo we własnym zakresie, 
albo zlecenia czynności urzędowi, „który instrukcję prowadził" (§ 79-80).

10,4 Dz. Praw 1844, nr 2896 D.G.S. Weszło ono w życie 1 VIII 1844 r. Rozporządzenie to stanowiło 
uzupełnienie ustawy sejmowej z 7 1 1820 r., Dz. Roz. Rządowych WMK 1820, nr 78 D.G.S.

11135 Art. 5 ustawy sejmowej z 7 I 1820 r. określał rodzaje trunków podlegających opłacie 
konsumpcyjnej.

1036 Dz. Praw 1845, nr 915 D.G.S. Weszło ono w życie 1 IV 1845 r. Analogiczne uprawnienia uzy
skali na mocy tego rozporządzenia komisarze dystryktowi w stosunku do sprzedaży wódki na 
pozostałych terenach okręgu Wolnego Miasta Krakowa. W II instancji orzekał Wydział Spraw 
Wewnętrznych i Policji Senatu Rządzącego. Termin do wniesienia rekursu wynosił 8 dni od 
ogłoszenia decyzji w I instancji (art. 6). W preambule tego rozporządzenia wskazano na kilka 
powodów jego wydania: 1. Ochrona praw propinacyjnych większych wytwórców wódki przed 
niskimi cenami jej sprzedaży na terenie okręgu; 2. Ochrona włościan przed alkoholizmem 
ze względu na niskie ceny wódki; 3. Ochrona życia i zdrowia mieszkańców przed złej jakości 
alkoholem.

1037 „Wódka w rzeczonych domach na wyszynk wystawiona większej tęgości nad 46 8/10 probierza 
stomiarowego (Trallesa), czyli sześć stopni probierza Maggiera, mieć nie powinna i nie taniej jak 
po groszy sześć za kwaterkę, a trzy złote groszy sześć za garniec sprzedawaną być może” (art. 1).

Rozporządzenie określało nowe typy wykroczeń defraudacyjnych oraz kary za 
ich popełnienie. Izraelita utrzymujący we wsi potajemny skład alkoholu, który 
obowiązywała opłata konsumpcyjna1035, podlegał karze pieniężnej w wysokości 
od 500 do 1000 złp oraz zobowiązany był zapłacić wartość wykrytego nielegalne
go alkoholu (art. 1). Podobną karę mieli otrzymać właściciele i posiadacze budyn
ków i piwnic, z których alkohol przed wykryciem składu wywieziony został, jak 
również osoby, które użyczały izraelitom swoich nazwisk do prowadzenia tego 
typu składów (art. 2). W przypadku niemożności ściągnięcia wymierzonej kary 
pieniężnej, przewidziano możliwość jej zamiany na karę aresztu lub chłosty sto
sownie do przepisu art. 9 ustawy sejmowej (art. 3). A zatem Dyrekcja Policji zwal
czać miała nielegalne składowanie alkoholu przez Starozakonnych.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 24 lutego 1845 r., wprowadza
jącego administracyjną reglamentację obrotu napojami alkoholowymi, Dyrekcja 
Policji uzyskała kompetencje w zakresie rozpoznawania i sądzenia w I instancji 
spraw związanych z naruszeniem przepisów dotyczących sprzedaży detalicznej 
wódki na terenach wiejskich przyłączonych do cyrkułów miejskich1036. Na mocy 
tego rozporządzenia wprowadzono zakaz sprzedaży spirytusu i okowity w okrę
gu Wolnego Miasta Krakowa w karczmach, domach zajezdnych, oberżach oraz 
wszelkich innych szynkach prowadzonych legalnie. Dopuszczalna była jedynie 
sprzedaż detaliczna wódki odpowiedniej jakości oraz po cenach minimalnych 
określonych urzędowo (art. 1-2)1037. Zabroniono również stosowania praktyk pro
mocyjnych, zwiększających sprzedaż wódki, jak również stosowania innych niż 
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dozwolone jednostek miar (art. 3)1038. Określono w nim również zasady sprze
daży hurtowej alkoholu1039. Wyraźnie w nim też wskazano, że posiadacze praw 
propinacyjnych ponoszą odpowiedzialność za swoich szynkarzy (art. 5). Każde 
naruszenie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu pociągało za sobą odpo
wiedzialność prawną sprawcy zagrożoną karą pieniężną w wysokości od 6 do 
1000 zip (art. 6)1040.

„Szynkowanie wódki słodkiej po niższej cenie jak po groszy 10 za kwaterkę, a po pięć ziotych 
groszy dziesięć za garniec jest zabronione” (art. 2).

1IHH „Dodawanie przez szynkarza pewnej ilości wódki, bezpłatne dodawanie przekąsek, sprzeda
wanie wódki za opłatą od wejścia do szynku, sprzedaż na miary większe od postanowionych 
w kraju, wszelki rabat i inne sposoby działające na zniżenie ceny wódki szynkowej jak najmoc
niej zakazują się” (art. 3).

11139 Sprzedaż hurtowa alkoholu odbywała się według cen wolnorynkowych, ale przy minimalnej 
ilości 30 garnców w jednym naczyniu (art. 4).

111,0 W sprawach dotyczących naruszenia warunków sprzedaży hurtowej alkoholu w I instancji 
orzekał Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, a w II i ostatniej instancji - Senat Rządzący. 
Termin do wniesienia rekursu wynosił 8 dni od ogłoszenia decyzji I instancji (art. 6).

11111 Dz. Praw 1839, nr 883 D.G.S.
11112 Układ handlowy miał wejść w życie 1 IX 1845 r. na okres 8 lat (art. 5 Układu handlowego), 

Dz. Rządowy WMK 1845, nr 2, s. 1-3 (jest to numer specjalny i nie należy go mylić z nr 1-2 
„Dziennika Rządowego").

111,3 Umowa między Austrią a W. M. Krakowem celem zapobieżenia przemycaniu towarów z tegoż 
kraju do krajów cesarsko-austriackich, ibidem, s. 29-34, aneks C. W celu zapobieżenia przemy
towi rząd Wolnego Miasta Krakowa zobowiązywał się do egzekwowania zakazu utrzymywania 
jakichkolwiek składów towarów wzdłuż wspólnej granicy i na obszarze „ćwierci mili od takowej 
na terytorium Wolnego Miasta Krakowa" (§ 2). Tym ograniczeniom nie podlegało miasto Kra
ków wraz z przedmieściami aż po linię okopów wokół miasta (§ 3). Rząd zobowiązywał się rów
nież do zabezpieczenia, aby w ciągu pory roku, w której Wisła jest spławna, żadnej lodzi ani żad
nemu innemu statkowi dozwolonym nie było godzinę po zachodzie słońca oraz przed świtem 
od brzegu krakowskiego odbijać. W związku z tym wszystkie łodzie i statki osób zamieszkałych 
bezpośrednio przy brzegach Wisły miały być na ten czas zabezpieczone (w depozycie) przez 
miejscowe władze w taki sposób, aby nie można było ich używać do nielegalnego transportu. 
Rząd zobowiązywał się również do wprowadzenia absolutnego zakazu utrzymywania „wszel
kiego rodzaju statków przewozowych" przez osoby zamieszkujące w pojedynczo stojących do
mach wzdłuż brzegu Wisły (§ 3). Nocne połowy ryb w Wiśle przez miejscowych rybaków były 
dozwolone jedynie po uzyskaniu stosownego pozwolenia miejscowej władzy. Takie pozwolenie 
mogło być wydane jedynie wtedy, gdy „wedle zachodzących okoliczności i stosunków nie będzie

Dnia 4 marca 1839 r. Senat zatwierdził statut Towarzystwa Wstrzemięźliwości 
od Mocnych Napojów1041.

W związku z zawarciem układu handlowego w dniu 4 maja 1845 r. pomię
dzy rządem cesarsko-królewskim austriackim a rządem Wolnego Miasta Krako
wa „celem ułatwienia legalnych stosunków handlowych, handlu ziemiopłodami 
z Wolnego Miasta Krakowa według taryf celnych lub bez, określonych w załącz
niku do tego układu", Dyrekcja Policji otrzymała zadania związane ze zwalczaniem 
przemytu towarów pomiędzy tymi państwami1042. Przez przemycanie (defrauda
cje) rozumiano wszelkie kontrawencje celne, które według prawa austriackiego 
uznawane były za defraudacje (§ l)1043.
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Zgodnie z umową handlową wszelkie defraudacje z Wolnego Miasta Krako
wa, niezależnie od miejsca zamieszkania przemytnika, miały być karane według 
prawa austriackiego. Zastrzeżono również bezwzględny obowiązek dopilnowa
nia przez władze Wolnego Miasta Krakowa, aby wydany wyrok został wykonany 
w stosunku do obywateli Rzeczypospolitej Krakowskiej (§ 5).

Dochodzenie przekroczeń celnych w stosunku do mieszkańców Wolnego 
Miasta Krakowa podejrzanych o defraudacje należało do cesarsko-austriackiego 
komisarza handlowego mającego siedzibę w Krakowie lub do przydzielonego do 
niego urzędnika cesarsko-królewskiego „w obecności assydenta z strony Wolne
go Miasta Krakowa wydelegowanego” Co ciekawe, komisarz austriacki upoważ
niony został do zlecenia wykonania tych czynności miejscowemu komisarzowi 
dystryktowemu lub cyrkułowemu, do którego delegował swojego assydenta (§ 6). 
Świadczy to niewątpliwie, że w zakresie zwalczania przemytu miejscowi komisa
rze podlegali służbowo austriackiemu komisarzowi handlowemu.

Dyrekcja Policji, stosownie do udzielonego jej przez rząd Wolnego Miasta 
Krakowa polecenia, miała mieć kilka obowiązków związanych z walką z przemy
tem. Po pierwsze, rząd miał zobowiązać Dyrekcję Policji do udzielania wszelkiej 
pomocy austriackiemu komisarzowi handlowemu celem wykrycia sprawców, 
współwinnych lub uczestników przekroczeń celnych określonych w § 5. Dyrek
cja Policji miała również doprowadzić podejrzanych, jak również świadków po
pełnienia przestępstwa, na przesłuchanie do siedziby komisarza handlowego. 
W przypadku gdy tego rodzaju czynności komisarz handlowy zlecił miejscowe
mu komisarzowi dystryktowemu lub cyrkułowemu, Dyrekcja Policji zobowiązana 
została do dopilnowania, „iżby dochodzenie to ściśle wedle obowiązujących prze
pisów było uskutecznionym” (§ 7).

Po drugie, rząd miał zobowiązać Dyrekcję Policji, aby zajęła się doręczaniem 
wszelkich wyroków i decyzji przekazanych jej przez właściwe władze cesarsko- 
-królewskie względem przekroczeń z § 5. Wiązało się to z faktem, że zgodnie 
z układem handlowym również orzekanie w sprawach defraudacyjnych należało 
do władz austriackich (§ 8). Wszelkie zażalenia, rekursy, odwołania się od wy
roków, jak również prośby o łaskę w sprawach przekroczeń celnych, o których 
mowa w § 5, miały być składane do władz cesarsko-królewskich austriackich za 
pośrednictwem komisarza handlowego. Tego typu pisma wolne były od opłaty 
stempla austriackiego (§ 9).

Po trzecie, Dyrekcja Policji miała otrzymać upoważnienie od rządu, aby wszel
kie prawomocne wyroki wydane przez władze austriackie w zakresie spraw defrau
dacyjnych „w całej onychże osnowie w wykonanie wprowadzała”. W przypadku

powodu do podejrzenia, iż pływanie to po Wiśle porą nocną w nieprawych zamiarach ma być 
przedsięwziętym”. Władze miejscowe miały również odpowiednim znakiem umieszczonym na 
brzegu Wisły, oznaczyć „miejsce, w którym rybołówstwo będzie się miało odbywać”. Znak ten 
miał być umieszczony przynajmniej na sześć godzin przed zapadnięciem nocy do rybołówstwa 
przeznaczonej. Rząd miał dopilnować, aby nie dochodziło do przemytu pod rygorem odpowie
dzialności za wszelkie stwierdzone defraudacje (§ 4).
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egzekwowania kar pieniężnych od mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa, część 
kary miała przypaść cesarsko-królewskiemu funduszowi celno-karnemu, a część 
miała być przekazana do skarbu Wolnego Miasta Krakowa. Kwota ta stanowić 
miała rekompensatę za zobowiązanie się władz Wolnego Miasta Krakowa do 
utrzymywania na własny koszt skazanych za defraudację na karę aresztu osób, 
które pozbawione były własnych środków (§ 10).

5.8. Policja lekarska
Kolejnym zadaniem, które powierzono Dyrekcji Policji, była troska o życie i zdro
wie mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa, w szczególności w związku z nie
bezpieczeństwami związanymi ze skutkami chorób zakaźnych. Dyrekcja Policji 
wspólnie z urzędnikami policji lekarskiej, tj. protomedykiem, fizykiem i chirur
giem miejskim, miała podejmować działania zmierzające do zapobiegania i zwal
czania tego typu zagrożeń, jak na przykład gdy Dyrekcja Policji pełniła aktywną 
rolę w zwalczaniu panującej w Krakowie w 1831 r. zarazy cholery1044. Bardzo waż
nym czynnikiem służącym ograniczeniu rozprzestrzeniania się tej epidemii było 
dbanie o czystość. W związku z tym Dyrekcja Policji opublikowała 8-stronicową 
instrukcję określającą objawy choroby, zasady postępowania z osobami zarażony
mi, sposób ich leczenia i profilaktyki, a także „środki policyjno-lekarskie przeciw
ko zarazie cholery morbus’’1045.

1014 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, op. cit., s. 78-79.
1045 Instrukcja opublikowana została jako dodatek do Dz. Rządowego WMK 1831, nr 26, s. 1-8, 

nr 2380.
1046 Dnia 6 VII 1831 r. dyrektor policji wydał straży policyjnej, jak również podrewizorom policji, 

odpowiednie dyspozycje związane z wykonaniem zaleceń Wydziału Spraw Wewnętrznych i Po
licji. Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 592, k. 118, nr 2774.

Dyrekcja Policji wykonywała także różne polecenia Wydziału Spraw We
wnętrznych i Policji związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii 
cholery, na przykład w związku z raportem wójta gminy okręgowej Zwierzyniec, 
że „choroba cholera morbus już się rozszerzać poczęła we wsi Krowodrzy, a co po
chodzi z przywożenia tamże śmieci z Kazimierza i żydowskiego miasta”, Wydział 
Spraw Wewnętrznych i Policji pismem z 4 lipca 1831 r. polecił Dyrekcji Policji 
postawienie przy moście stradomskim straży policyjnej, która miała uniemożli
wić wywożenie śmieci z tych terenów miasta. Polecono jej również zobowiązanie 
ludności żydowskiej do samodzielnego zadbania o czystość na terenie „miasta 
żydowskiego”1046.

Senat Rządzący wydawał również Dyrekcji Policji dodatkowe rozkazy, które 
określały szczegółowe obowiązki w tym zakresie, na przykład pismem z 29 lipca 
1831 r. Senat Rządzący - uwzględniając zalecenia Komitetu Zdrowia - zobowią
zał Dyrekcję Policji do dopilnowania, aby „ordynacja lekarstw” przez lekarzy od
bywała się zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Komitet Zdrowia. Miała rów
nież dopilnować, aby właściciele aptek złożyli „likwidację należytości” za wydane 
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w ciągu miesiąca lipca leki, które finansował rząd. Dyrekcja Policji miała także 
przypomnieć wójtom gmin, aby składali dokładne raporty o stanie zdrowia osób 
„na cholerę zapadających”. Senat zobowiązał również Dyrekcję Policji do większej 
efektywności w zakresie zaprowadzania „ochędostwa i czystości” tak po ulicach, 
jak i po domach. W szczególności wskazał na konieczność użycia skuteczniej
szych środków do zmniejszenia coraz „bardziej pomnażającej się liczby żebraków 
i włóczęgów, którzy prócz niepraktykowanego natręctwa nieczystościami miasto 
zarażają” Wykonując otrzymane polecenia, Dyrekcja Policji 2 sierpnia 1831 r. wy
dała stosowne dyspozycje rewizorom policji1017.

1(H? Ibidem, k. 115, nr 3232.
11118 Szczegółowy zakres zadań weterynarza miejskiego określała instrukcja z 12 X 1830 r., Dz. Rzą

dowy WMK 1830, nr 36-37, s. 142-144, nr 5630 D.G.
11119 Na przykład dnia 29 XII 1831 r. Senat Rządzący wydał przepisy profilaktyczne dotyczące 

zwalczania zarazy bydła rogatego, „księgosusz zwanej”, Dz. Rządowy WMK 1832, nr 1, s. 1-3, 
nr 5781.

io.-,o jsja prZyl<łacl Dz. Rządowy WMK 1839, nr 30-31, s. 118-119, nr 2421 D.G.S.
11151 Ibidem, nr 19-20, s. 76-77, nr 1834.
11152 Na przykład 3 1 1845 r. Dyrekcja Policji, wykonując polecenie Senatu wydane 28 XII 1844 r. 

na łamach „Dziennika Rządowego", ostrzegła mieszkańców, iż według informacji uzyskanych 
przez Senat od misji cesarsko-austriackiej „choroba zaraźliwa u bydła, jaka się w okolicach 
Zatora okazała zupełnie ustała, wyjąwszy wieś Spytkowice, należące do Zatora i Brzezinki przy 
Kopytowie, gdzie dotąd ciągle panuje, ponownie pojawiła się w samym Zatorze i Izdebniku, 
a z tego powodu targi na bydło w Kalwarii i Lanckoronie przez rząd cyrkularny wadowicki 
zakazane zostały", Dz. Rządowy WMK 1845, nr 7-8, s. 29, nr 23550. Ponowny komunikat w tej 
sprawie ogłoszono w nr. 9, s. 35-36, nr 23550, trzecie ogłoszenie - w nr. 10-11, s. 42, nr 23550. 
Na przykład w dniu 8 IV 1845 r., wykonując polecenie Senatu z 5 IV 1845 r., Dyrekcja Poli
cji ostrzegła, że „we wsiach Babice i Broszkowice pod Oświęcimiem w cyrkule wadowickim

Dyrekcja Policji współpracowała również z weterynarzem Wolnego Miasta 
Krakowa, który w 1830 r. zaliczony został do kręgu urzędników policji lekarskiej. 
Weterynarz w razie wykrycia zarazy bydła zobowiązany był niezwłocznie zawia
domić o tym Dyrekcję Policji „w celu zniszczenia bydlęcia lub części zepsutych, 
stosownie do ogólnych policji lekarskiej przepisów” (pkt 2)1048. Weterynarz zo
bowiązany był również w razie podejrzenia wystąpienia choroby przeprowadzać 
kontrolę bydła przywożonego na targ oraz wydać swoją opinię w tej sprawie 
(pkt 3). W razie wystąpienia w okręgu chorób bydlęcych weterynarz na polecenie 
rządu miał udać się na miejsce ich wystąpienia i tam podejmować działania za
bezpieczające (pkt 4)1049. Weterynarz jako „urzędnik zdrowia przysięgły” władny 
był również wydawać visa et reperta oraz świadectwa o stanie zdrowia bydła (pkt 
5). Dyrekcja Policji miała być informowana o stwierdzonych wypadkach zarazy. 
Było to niezbędne dla podejmowania profilaktycznych działań służących ochro
nie przed epidemią innych zwierząt i ludzi1050. Dyrekcja Policji miała wówczas 
zabezpieczać tereny wsi, na przykład wprowadzając kwarantannę1051 czy też cza
sowe ograniczenia w zakresie handlu bydłem. Dyrekcja Policji w oparciu o infor
macje przekazywane przez Senat Rządzący publikowała też wielokrotne komuni
katy o panujących w okolicznych miejscowościach zarazach1052.
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W Nowej instrukcji z 1833 r. wskazane zostały zadania Dyrekcji Policji z zakresu 
tzw. policji lekarskiej (art. 174-182)1053. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony 
zdrowia miały zostać zawarte w specjalnym „urządzeniu policji lekarskiej” wyda
nym dla protomedyka, fizyka i chirurga miejskiego. Dyrekcja Policji miała zajmo
wać się kontrolą przestrzegania tych przepisów, a w szczególności, aby „każdy 
medyk praktyką trudniący się” na wezwanie policji niezwłocznie udzielił pomocy 
medycznej w razie wystąpienia nadzwyczajnych wypadków (art. 174). Policja mia
ła również czuwać nad tym, aby praktyką lekarską zajmowali się jedynie dyplomo
wani lekarze. W związku z tym każdy praktykujący znachor, którego zatrzymała 
policja, miał być zgłoszony Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji lub proto- 
medykowi (art. 175)1054. Kontrola policyjna miała też dotyczyć prawidłowości wy
konania rewizji aptek przez fizyka miejskiego (art. 176)1055. Policja miała również 
przeprowadzać kontrolę sklepów z winami, z możliwością nawet pobierania pró
bek celem wykonania chemicznej analizy wina (art. 177). Przedmiotem kontroli 
miał być także proces warzenia piwa i miodu. W tym celu komisarze policji upo
ważnieni zostali do przeprowadzania inspekcji w takich warzelniach (art. 178).

położonych, dostrzeżone zostały choroby zaraźliwe na bydło, wskutek czego jarmarki i targi 
na bydło w Oświęcimiu, Kętach i Wilamowicach wstrzymane zostały! Dz. Rządowy WMK 
1845, nr 52-53, s. 208-209, nr 5696, kolejny komunikat w tej sprawie ogłoszono w nr. 55, s. 220, 
nr 5696, trzeci - w nr. 56-57, s. 227, nr 5696.

1033 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
llM Na przykład Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym pismem z 27 XI 

1832 r. przekazał Dyrekcji Policji „do urzędowego użycia” listę lekarzy i chirurgów, którzy mieli 
prawo wykonywania zawodu na terytorium Wolnego Miasta Krakowa. W przypadku wykrycia 
nielegalnej praktyki lekarskiej Dyrekcja Policji miała osoby nią się zajmujące pociągnąć z całą 
surowością do odpowiedzialności prawnej. Dnia 9 XII1831 r. dyrektor policji zobowiązał rewi
zorów policji do ustalenia w terminie 6 dni miejsca zamieszkania wszystkich lekarzy i chirur
gów, którzy znajdowali się na liście przekazanej przez Wydział, w celu sporządzenia kompletnej 
listy praktykujących lekarzy z ich adresami, Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 592, 
k. 117, nr 4955. Na przykład w 1832 r. A. Wojtowicz został skazany za popełnienie przestępstwa 
z § 98, cz. 2 k.k., na karę aresztu oraz na schubpassowanie do miejsca urodzenia. Udowodnione 
przestępstwo polegało na tym, że nie mając uprawnień lekarskich ani aptekarskich „trudnił się 
leczeniem chorych i sprzedażą leków! L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 39-40.
Rewizja aptek miała odbywać się co kwartał, m.in. w celu ustalenia, czy aptekarze nie sprzedają 
leków lub trucizn bez recepty (art. 176).

Policja zobowiązana była również dopilnować, aby ujęcia wody pitnej były 
czyste i nieskażone. W przypadku znalezienia padliny w studni lub innym ujęciu 
wody pitnej służby policyjne miały zarządzić jej usunięcie oraz zdezynfekowanie 
tego ujęcia (art. 179). Miała również kontrolować, aby studnie na przedmieściach 
Krakowa były obudowane i podniesione do wysokości dwóch łokci w cembrzynie 
(art. 180). Policja miała również czuwać, aby nie sprzedawano szkodliwych dla 
zdrowia niedojrzałych owoców, śniętych ryb, zepsutego mięsa, niewypieczonego 
chleba itd., w przypadku wykrycia takiego towaru miał on zostać natychmiast 
zniszczony (art. 180). Policja lekarska miała też zadbać o ochronę zdrowia nieza
mężnych kobiet w ciąży.
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Policja powziąwszy wiadomość lub dostrzegłszy poznaki ciąży, winna poddawać 
kobietę ciężarną nadzorowi najbliższej akuszerki, a przy zbliżeniu terminu zapew
nić jej miejsce w klinice i dyrektorowi kliniki chirurgicznej donieść w zapieczęto
wanym i do własnych rąk adresowanym piśmie o imieniu i nazwisku osoby pod 
dozór oddanej (art. 181).

Dyrekcja Policji była również zobowiązana niezwłocznie zawiadomić Wydział 
Spraw Wewnętrznych i Policji o każdym przypadku śmierci spowodowanej chorobą 
zakaźną w celu podjęcia działań zabezpieczających przed epidemią (art. 182)1056.

Podejmowano też działania profilaktyczne, na przykład szczepienia przeciwko ospie. Zasady 
dotyczące szczepień przeciwko ospie opublikowane zostały w Dz. Rządowym WMK 1842, 
nr 32-33, s. 127-128, nr 1408. Zadania związane z dopilnowaniem zaszczepienia wszystkich 
dzieci w dystryktach nałożone zostały m.in. na komisarzy dystryktowych oraz zwierzchników 
miejscowych (§ 187), Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

1057 Dz. Rządowy WMK 1839, nr 28-29, s. 109, nr 2092 D.G.S.
““ Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 19 kwietnia 1839 r. wprowa
dzony został (w związku z wprowadzeniem podziału na dystrykty) nowy podział 
okręgu na trzy obwody policyjno-lekarskie: 1. mogilski - obejmujący dystrykt 
mogilski, halicki i liszecki, 2. czernichowski - obejmujący dystrykt czernichow
ski, krzeszowicki oraz Alwernię, 3. (bez nazwy) - obejmujący Trzebinię, Jaworzno 
i Chrzanów1057.

5.9. Zapewnienie „spokojności publicznej”
Wśród zadań, które Nowa instrukcja z 1833 r. przyznała Dyrekcji Policji, znala
zło się również zapewnienie „spokojności publicznej” (art. 123-134)1058. Do tej 
kategorii zadań zaliczono zwalczanie i karanie czynów polegających na zniewa
żaniu innej osoby. Wyraźnie wskazano, że „nikt nie może ani czynnie, ani słownie 
drugiego obrażać”. Osobie obrażonej przyznano prawo domagania się pomocy 
ze strony Dyrekcji Policji, która zobowiązana została nie tylko do ujęcia sprawcy 
przestępstwa, ale również pociągnięcia go do odpowiedzialności „przed właściwe 
występkowi instancje” (art. 123).

W celu zapewnienia „spokojności publicznej” wprowadzono także reglamen
tację prawną tworzenia i działalności organizacji społecznych. Do kompetencji 
Dyrekcji Policji należało wydawanie pozwoleń na utworzenie różnego rodzaju 
towarzystw (stowarzyszeń). Wydanie takiego pozwolenia wymagało wcześniej
szego zatwiedzenia przez Dyrekcję Policji statutu towarzystwa oraz przekonania 
się „o użyteczności i godziwych celach onegoż”. Brak pozwolenia lub odmowa 
jego wydania powodowała, że taka organizacja była nielegalna. Wprowadzono 
również zakaz rejestracji tajnych stowarzyszeń (art. 124). Tym sposobem Dyrek
cja Policji uzyskała niezwykle ważną kompetencję, która wyraźnie wskazywała 
na kierunek akceptowanej przez władze społecznej działalności obywateli. Użyte 
przez ustawodawcę nieostre sformułowanie „o użyteczności i godziwych celach” 
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towarzystwa pozwalało na daleko idącą uznaniowość pozwoleń na założenie to
warzystwa. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną w Wolnym Mieście Krakowie 
w tym okresie, z całą pewnością nie mogłyby liczyć na pozwolenia towarzystwa 
o charakterze patriotycznym czy narodowym, gdyż ich cele mogłyby zagrażać 
podstawom ustrojowym Rzeczypospolitej Krakowskiej.

W ramach działań podejmowanych przez Dyrekcję Policji w zakresie „zapew
nienia spokojności publicznej” znajdował się nadzór nad działalnością księgarni, 
drukarni, pras litograficznych, które mogły prowadzić działalność wyłącznie na 
podstawie zezwolenia (konsensu) wydanego przez Senat Rządzący1059. Poza tym 
mogły one jedynie publikować treści, które zostały wcześniej zrewidowane i po
twierdzone przez Komitet Cenzury (art. 125). W przypadku gdy wykryto nielegal
ne pisma, sztychy z kamienia lub miedzi, „władze publiczne, religię lub moralność 
obrażające lub inne uznane za szkodliwe” Dyrekcja Policji miała je skonfiskować 
i zniszczyć. Poza tym miała ustalić autora i wydawcę, a następnie skierować ich do 
sądu celem ukarania (art. 126).

11,59 Dz. Rządowy WMK 1832, nr 36-37, s. 145-152, nr 5918 D.S.
111611 Na mocy przepisów ustanawiających Komitet Cenzury z 15 XII 1832 r. (obowiązujących od 

1 1 1833 r.) wprowadzono także obowiązek uzyskiwania przez entreprenera teatru „wizy” Dyrek
cji Policji, czyli zgody na wystawienie sztuki teatralnej, która już wcześniej uzyskała pozwolenie 
Komitetu Cenzury. Dyrekcja Policji miała więc dopilnować, „czyli nad udzielone pozwolenie 
artyści dramatyczni przy wystawie sztuki nie postąpili” (pkt 14). Dyrekcja Policji upoważniona 
została również do wnioskowania do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie Rzą
dzącym o ukaranie entreprenera teatru, jak również aktora w drodze policyjno-administracyjnej 
karą pieniężną w wysokości od 100 do 500 złp. Kara w tej wysokości miała zostać wymierzo
na w przypadku, gdy entreprener teatru „po trzykroć dopuścił się wykroczenia polegającego 
na wystawieniu sztuki teatralnej bez pozwolenia Komitetu Cenzury” a aktor, gdy po trzykroć 
deklamował tekst zabroniony przez cenzora (pkt 15). Dyrekcja Policji miała również współ
działać z Komitetem Cenzury, udzielając mu stosownej pomocy w ramach swoich kompetencji 
(pkt 17), ibidem, s. 145-152, nr 5918 D.S.

Z uwagi na to, że działalność teatralna podlegała administracyjnej reglamen
tacji, Dyrekcji Policji przyznano kompetencję do wydawania każdorazowo po
zwolenia na wystawienie widowiska, sztuki teatralnej (z wyjątkiem odbywających 
się w domu prywatnym) lub odbycie zgromadzenia osób w miejscu publicznym 
lub w „związku z publicznymi będące” (art. 127). Warunkiem udzielenia takie
go pozwolenia było wcześniejsze zweryfikowanie, czy treść lub program imprezy 
„nic takiego w sobie nie obejmuje, co by religii, moralności lub interesom kraju 
tego, jako też sąsiedzkich uwłaczać lub szkodzić mogło” (art. 128). W związku 
z tym Dyrekcja Policji miała obowiązek stałej współpracy z Komitetem Cenzury. 
W razie otrzymania z komitetu skorygowanego tekstu pracownik Dyrekcji Poli
cji miał dopilnować, by w czasie widowiska zakazane treści nie były ogłaszane. 
W przypadku naruszenia tego zakazu Dyrekcja Policji miała pociągnąć do od
powiedzialności zarówno aktora, jak i entreprenera teatru (art. 129)1060. Dyrekcja 
Policji miała również dopilnować, aby nie sprzedawano większej ilości biletów niż 
jest wolnych miejsc na widowisko czy też zgromadzenie (art. 130). W tym celu 
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stałą kontrolę w kasie podczas sprzedaży biletów miał wykonywać delegowany 
komisarz policji (art. 131)1061 *.

1061 w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa w teatrze oraz „zachowania należnej przyzwo
itości" bezpłatne wejście przysługiwało jednemu z senatorów Wydziału Spraw Wewnętrznych 
i Policji oraz wydelegowanym funkcjonariuszom Dyrekcji Policji. Dyrekcja Policji miała również 
współpracować z entreprenerem teatru w zakresie związanym z wykonaniem obowiązków wy
nikających z umowy zawartej z władzami Wolnego Miasta Krakowa, Zbiór okólników Dyrekcji 
Policji, ANKr, WM - 606, k. 509-511, nr obr. 7482 D.G.

11.62 Senat Rządzący pismem z 11 1 1828 r. zawiadomił Dyrekcję Policji, iż żołnierze milicji ruchomej, 
jak i nieruchomej pełniący całonocną służbę w czasie balów, pikników i innych imprez otrzyma
ją dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1 złp, Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM 
- 589, k. 23, nr 94 D.G.S.

11.63 Dykcja Policji odpowiadała również za spokój, porządek i bezpieczeństwo publiczne w cza
sie uroczystości państwowych, jak na przykład w rocznicę nadania w 1818 r. Wolnemu Miastu 
Krakowowi konstytucji, kiedy odbywała się w dniu 11 września uroczystość upamiętniająca 
to wydarzenie. Dyrekcja Policji miała też dopilnować, aby w uroczystości wzięli udział także 
przedstawiciele cechów krakowskich, „którzy zwyczajnym sposobem na miejsce przeznaczone 
z chorągwiami” mieli się udać, ANKr, WM - 592, k. 113-114, 119, 122, 125, 127-129, nr 4624, 
8967, 5660, 4294, 4965, 7835. Przebieg uroczystości, w tym m.in. obowiązki milicji, żandarmerii 
i Dyrekcji Policji, określał program przygotowany przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji 
w Senacie Rządzącym, ibidem, k. 128-129, 121, nr 4965, 3054 D.G. Za nieobecność przedsta
wicieli cechu podczas takiej uroczystości Dyrekcja Policji mogła wymierzyć im karę pieniężną, 
ibidem, k. 123, nr 875.

11.64 Na przykład w styczniu 1830 r. Dyrekcja Policji, stosownie do postanowienia Wydziału Spraw 
Wewnętrznych i Policji z 2411830 r„ wydała „Przepisy dla utrzymania porządku na publicznych 
balach w Wolnym Mieście Krakowie". Zgodnie z tymi przepisami zabroniono przychodzenia 
na bal w masce oraz z jakąkolwiek bronią (laską, szablą, szpadą itp.). Tylko komisarz balowy 
oraz oficer „straż trzymający” mogli być uzbrojeni. W przepisach określono również porządek 
tańców (od godz. 22 do końca balu, trwającego co najmniej do godziny 5 rano). Zarówno or
kiestra, jak również uczestnicy balu nie mieli prawa wprowadzania do programu jakichkolwiek 
zmian. Osoby, które czułyby się pokrzywdzone ze strony innych uczestników balu, mogły sko
rzystać z pomocy komisarza balowego. W przypadku zakłócenia „spokojności” odpowiednie 
działania mieli podejmować wspólnie komisarz balowy z „oficerem straż trzymającym" „Słudzy 
gości balowych” mieli spokojnie, „bez sprzeczki” oczekiwać w wyznaczonym miejscu na swoich 
panów, pozostając pod strażą i dozorem policyjnym, Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, 
WM - 606, k. 541-542.

Dbając o „spokojność publiczną” Dyrekcja Policji miała również obowiązki 
przygotowania i wywieszenia tablic informujących o programie balu, rautu czy 
innych imprez. Podawano w nim nie tylko „porządek balowy co do tańców, ale 
nawet ostrzeżenia o przepisach policyjnych bali dotyczących” (art. 132). W przy
padku zabaw w domach prywatnych Dyrekcja Policji zobowiązana została do wy
znaczenia straży policyjnej, która miała dopilnować porządku i bezpieczeństwa 
podczas takiej imprezy (art. 133)10W. Z kolei w razie organizowania „zgromadzeń 
znakomitszej ludności” Dyrekcja Policji zobowiązana była w lokalnej gazecie po
dać komunikat o programie spotkania oraz zasadach porządkowych tam obowią
zujących1063 *. Zobowiązana była również dopilnować, aby jego przebieg był zgod
ny z przyjętymi i opublikowanymi zasadami (art. 134)'064.
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Czuwając nad spokojem w mieście, Dyrekcja Policji zwalczała też plotki, które 
zakłócały lub mogły zakłócać normalne funkcjonowanie miasta, jak miało to na 
przykład miejsce w marcu 1846 r., kiedy pojawiła się plotka, że Kraków przez kilka 
dni ma być zamknięty oraz że włościanie w okręgu dopuszczają się rabunku. Na 
polecenie naczelnika Administracji Cywilno-Wojskowej Wolnego Miasta Krako
wa Dyrekcja Policji poinformowała mieszkańców, że pogłoski te są bezzasadne 
i „przez ludzi niespokojnych złośliwie rozsiewane". W związku z tym Dyrekcja Po
licji ostrzegła, że „ktokolwiek by się poważył tak powyższe, jako też inne podobne 
mieszkańców tutejszych trwożące i niepokojące rozsiewać wieści do surowej od
powiedzialności na drodze właściwej pociągniętym będzie"1065.

1065 Dz. Rządowy WMK 1846, nr 31-32, s. 126, nr 3869.
Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S. W czasie trwania powstania listopadowego 1830/1831 r. w Kra
kowie Senat Rządzący w dniu 5 IV 1831 r. wprowadził ograniczenia dotyczące „oświecenia mia
sta Krakowa bez wiadomości władz policyjnych” Zdaniem Senatu brak takich ograniczeń przy
czyniał się do powstawania różnego rodzaju zdrożności narażających bezpieczeństwo osób i ich 
własności. W związku z tym w celu zabezpieczenia „publicznej spokojności, na której utrzyma
niu, jeżeli kiedy, to w obecnych okolicznościach wiele krajowi tutejszemu zależy”, wprowadzono 
powszechny zakaz oświetlania okien bez zezwolenia Dyrekcji Policji. Osoby naruszające ten 
zakaz (właściciel domu, lokator czy to obywatel, czy też cudzoziemiec) podlegały karze pienięż
nej w wysokości 300 złp, którą również wymierzała Dyrekcja Policji, Dz. Rządowy WMK 1831, 
nr 13, s. 49-50, nr 1269 D.G.S.

11167 Zakaz noszenia broni obowiązywał już wcześniej, na przykład Senat Rządzący w komunikacie 
z 25 I 1831 r. ogłosił, „że nikomu oprócz osobom do noszenia broni prawem upoważnionym, 
jako to: władzom publicznym, wojskowym i obywatelom do Gwardii Miejskiej W. M. Krakowa 
należącym, i to w czasie służby, nie wolno jest nosić broni. Kto by zaś przepis ten przekroczył, 
ma być przez Dyrekcję Policji do odpowiedzialności pociągniony”, Dz. Rządowy WMK 1831, 
nr 3, s. 10-11, nr 286.

5.10. Zapewnienie „bezpieczeństwa osób i ich własności”
Kolejnym zadaniem Dyrekcji Policji uregulowanym w Nowej instrukcji z 1833 r. 
było utrzymywanie „bezpieczeństwa osób i ich własności" (art. 135-149)1066. 
Wprowadzono bezwzględny zakaz noszenia ukrytej broni, do której zaliczono 
„szpady w laskach, sztylety, wiatrówki, krocice kieszonkowe” Osoba zatrzymana 
z taką bronią miała być przekazana Dyrekcji Policji celem przesłuchania i ukara
nia (art. 135)1067. Zabronione było również posiadanie nabitej broni w domu, jak 
również jej używanie przez osoby, „których wiek doświadczenia nie nadaje” do 
tego prawa. W szczególności dotyczyło to młodzieży szkolnej i akademickiej, któ
ra za naruszenie tego zakazu miała być karana przez władze szkolne (art. 136).

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, wprowadzono również zakaz kąpieli 
w Wiśle i Rudawie. Nie dotyczyło to korzystania z kąpieli w tych rzekach w celu 
zachowania czystości i higieny. Nie chcąc jednak stwarzać zagrożenia dla życia 
i zdrowia osób kąpiących się w dowolnych miejscach, Dyrekcja Policji zobowią
zana została do wyznaczenia w dniu 15 maja każdego roku bezpiecznych miejsc 
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do kąpieli („płytkich i zatonieniem niegrożących”), które miały być oznaczone ta
blicami z napisem „miejsce wolne do kąpieli”. Kąpieliska miały być zlokalizowane 
w ustronnych miejscach, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. W związku z tym na 
tablicach miały być również umieszczone informacje o rodzaju kąpieliska. Dyrek
cja Policji zobowiązana została do kontroli tych miejsc pod kątem przestrzegania 
tych zaleceń (art. 137-138).

Dyrekcja Policji zobowiązana była również prowadzić dozór w stosunku do 
osób, które po odbyciu wyroku wyszły na wolność. W tym celu miała ona sporzą
dzić krótki wywód słowny ze skazanym i spisać dane dotyczące jego planowanego 
miejsca zamieszkania i zatrudnienia i dopiero wtedy odesłać go do właściwej gmi
ny. Te informacje miał otrzymać właściwy wójt oraz rewizor policji (w mieście) 
lub właściciel gruntu (na wsi). Długość takiej kontroli uzależniona była od po
stępowania skazanego, „dopóki przekonanie nie nastąpi, że niemoralność swoją 
poprawił i czynu podobnego pierwszemu więcej nie popełni" (art. 140).

Dyrekcja Policji przez swoich funkcjonariuszy, jak również przez miejsco
wych rewizorów policji miała prewencyjnie kontrolować o różnych porach dnia 
„wszystkie domy szynkowe, bilardy, domy zajezdne, osobliwie na ustroniu będące, 
domy od kobiet publicznych zamieszkałe, domy w oddaleniu od miasta położone 
i pojedynczo zabudowane” w celu wykrycia osób podejrzanych, poszukiwanych 
lub nielegalnie przebywających na terytorium kraju (art. 141-142).

Dyrekcja Policji miała również czuwać nad przestrzeganiem zakazu uczęsz
czania przez młodzież, w tym młodzież akademicką, do wszelkich lokali roz
rywkowych, w których podawano alkohol, jak również do domów publicznych. 
W przypadku zatrzymania takich osób przekazywano je do ukarania rektorowi 
Uniwersytetu (art. 143).

Do zadań tej Dyrekcji należało również sprawowanie nadzoru policyjnego nad 
prowadzeniem i otwieraniem szynków, domów zajezdnych oraz bilardów. Kon
trola miała dotyczyć legalnego otwierania, prowadzenia, jak również przenosze
nia tego typu lokali. Zobowiązana była również cały czas aktualizować listę tych 
lokali i przekazywać ją Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policji. Bezpośrednio 
weryfikacją danych mieli zajmować się rewizorzy policji (art. 144).

Na Dyrekcję Policji nałożono także obowiązek podejmowania działań zmie
rzających do zwalczania nielegalnego hazardu. W szczególności zakazany był 
hazard w domach szynkowych pomiędzy czeladzią i służącymi, jak również bez
względnie zakazany hazard w domach prywatnych. Policja miała być wyczulona 
również na to, aby nie czerpano zysków z hazardu z niedoświadczonej młodzie
ży lub osób uzależnionych od hazardu. W przypadku wykrycia tego typu spraw 
Dyrekcja Policji za pomocą form niewładczych „starać się winna drogami napo
mnienia, perswazji, zaniechanie podobnych zatrudnień wyjednać, a gdyby to nie 
skutkowało, Senatowi Rządzącemu pod adresem prezesa z wymienieniem osób 
donieść” (art. 145).

Dyrekcja Policji miała również czuwać na prostytucją, która w pewnym za
kresie była dozwolona. Na terenie miasta Krakowa mogło działać jedynie sześć 
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„domów publicznych kobiet” przy czym w każdym z nich nie mogło być utrzymy
wanych więcej niż pięcioro dziewcząt. Nowa instrukcja szczegółowo określała też 
obowiązki Dyrekcji związane z kontrolą tych domów (art. 146)1068.

Kontrola „domów publicznych kobiet” miała polegać na dozorowaniu: „a) Aby liczba kobiet ni
gdy pomnażana nie była; b) By wybór dozorczyń (maquarelles) padał na osoby tyle, o ile w tym 
rodzaju zatrudnienia, więcej moralne, to jest nieoddające się opilstwu i nigdy za występki w są
dach właściwych nieodpowiadające; c) W oznaczeniu mieszkań dla podobnych domów szcze
gólniejsza uwaga na to dawana być powinna, by domy podobnego rodzaju nie znajdowały się 
w bliskości świątyń pańskich, ulic lub spacerów więcej uczęszczanych; słowem, aby cierpiąc to 
zto, o ile można usuwać okazje nierozważnych ku niemu prowadzące. Żeby zaś omyłki i zapo
mnienia nie sprowadzały uszczerbku w zdrowiu i nie szerzyły zarazy; d) Ściśle dopilnować, aby 
oddające się tej usłudze kobiety regularnie w dni sobotne rewizji ulegały, a chore szpitalowi we
nerycznemu odesłanymi były. Wychodzące ze szpitali e) Nie mogą powracać do swego zatrud
nienia, dopóki nie uzyskają świadectwa od przełożonego nad szpitalami medyka przez fizyka 
Miasta potwierdzonego, że kuracja ich odbyła się w sposobie od powrotu zarazy zasłaniającym 
[...]" (art. 146).
Dz. Rządowy WMK 1846, nr 27-28, s. 110, nr 3511.

Dyrekcja Policji miała też czuwać nad porządkiem, czystością i bezpieczeń
stwem w łaźniach publicznych, a także nad ich wyposażeniem („w dzwonki na 
przypadek słabości kąpiących się”). Policja miała również ustalić liczbę łazienek, 
w tym łazienek przechodnich, a także liczbę podwójnych wanien. Miała też dopil
nować, aby „przystęp do łazienek podwójnych lub przechodnich tylko za samym 
pozwoleniem przedsiębiorcy lub dozorcy po poprzednim przekonaniu się o zna
jomości osób pod odpowiedzialnością dozwalanym był” (art. 147).

Dyrekcja Policji miała także sprawować baczną kontrolę „tandeciarzy i staro- 
zakonnych kupnem różnych rzeczy trudniających się". Miało to przeciwdziałać 
sprzedaży rzeczy kradzionych, głównie przez służących (art. 148), a także przez 
małoletnich, żołnierzy milicji oraz osoby, „przeciw którym walczy domniemywa
nie, że właścicielami onychże być nie mogą” Zabronione było również kupowa
nie „drogich kamieni, wyrobów złota i srebra, rzeczy kościelnych, dopóki udo
wodnionym nie zostanie, że służący lub człowiek nieznany kupującemu takowy 
przedmiot z upoważnienia swego pana, a przedmiotu właściciela, sprzedaje, aby 
zaś żadne oszukaństwo dopuszczonym nie było” (art. 149).

W okresie okupacji wojskowej po klęsce powstania krakowskiego Dyrekcja 
Policji zajmowała się także odzyskiwaniem skradzionych „effektów i mundurów 
wojskowych” Między innymi w dniu 9 marca 1846 r. Dyrekcja Policji opubli
kowała na łamach „Dziennika Rządowego” komunikat wzywający wszystkich, 
którzy dopuścili się „samowolnego zaboru” ww. przedmiotów, należących za
równo do korpusu wojsk austriackich, jak i milicji krakowskiej, aby dobrowolnie 
zwrócili je do Dyrekcji Policji w ciągu trzech dni. Po upływie tego terminu oso
by, u których znalezionoby takie przedmioty miały zostać ukarane na zasadach 
ogólnych za dopuszczenie się kradzieży1069.



330 Rozdział 5. Zadania Dyrekcji Policji o charakterze...

5.11. Nadzór budowlany
Na mocy Nowej instrukcji z 1833 r. Dyrekcja Policji zobowiązana została również 
do czuwania nad niezakłóconym przebiegiem procesu „upiękniania miasta” 
W szczególności zobowiązano ją do przeciwdziałania samowolnemu stawianiu 
budowli lub przeprowadzania ich remontu. Tego typu prace budowlane miały 
być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopiero po otrzy
maniu stosownego pozwolenia wydanego przez Urząd Budowniczy, a przez 
Senat Rządzący zatwierdzonego. Warunkiem uzyskania takiego pozwolenia było 
wcześniejsze przedłożenie planu budowy lub remontu, który również rnusiał 
zostać zaakceptowany pod kątem jego zgodności ze sporządzonym planem 
„upiękniania miasta” czyli swoistym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krakowa (art. 154)1070. A zatem Dyrekcja Policji miała przeciwdziałać samo
wolnemu wykonywaniu prac remontowo-budowlanych. Wprowadzenie regla
mentacji administracyjno-prawnej w tym zakresie związane było z chęcią utrzy
mania pewnej estetyki w mieście, jak również realizacji inwestycji budowlanych 
wpisujących się w pewną całość służącą „upięknianiu” miasta Krakowa. Dyrekcja 
Policji miała również czuwać nad tym, aby na terenie miasta Krakowa nie stawia
no, w szczególności pomiędzy murowanymi budynkami, żadnych drewnianych 
obiektów typu „przystawki, stajenki” (art. 155). Miała także czuwać nad tym, aby 
wszelkie prace remontowo-budowlane, jak również kominiarskie wykonywali 
rzemieślnicy posiadający odpowiednie kwalifikacje, znajomość sztuki budow
lanej i właściwych przepisów policyjno-budowlanych (art. 156). Dyrekcja Policji 
odpowiadała również za rozbiórkę budynków grożących zawaleniem. W celu 
wykonania tych prac posługiwała się wykwalifikowanymi rzemieślnikami1071.

11170 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
1071 Na przykład Senat Rządzący na posiedzeniu 28 IX 1827 r. polecił Dyrekcji Policji i wójtowi gmi

ny I, aby z pomocą właściwych rzemieślników dokonali w terminie 8 dni przymusowej rozbiórki 
budynku grożącego zawaleniem, gdyż właściciele obiektu dobrowolnie go nie rozebrali, ANKr, 
WMK - IV - 14, k. 544, nr obr. 2406.

1072 Dz. Praw 1842, nr 846 D.G.S.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego, „aby materiały murowane 
potrzebną moc i trwałość miały” z 18 lutego 1842 r.1072, Dyrekcja Policji otrzymała 
także zadania związane z kontrolą jakości materiałów budowlanych produko
wanych na terenie Wolnego Miasta Krakowa, jak również importowanych do 
kraju. Materiały budowlane niespełniające warunków technicznych uznawano 
za „wyrobione wbrew policyjnym przepisom" i jako takie podlegały konfiska
cie. O ich ewentualnym wykorzystaniu każdorazowo decydował Wydział Spraw 
Wewnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym. Producent wadliwych materiałów 
budowlanych podlegał nie tylko karze konfiskaty takich materiałów, ale dodat
kowo podlegał karze pieniężnej w wysokości 50 złp (za pierwsze przekroczenie), 
100 złp (za drugie) i 200 złp (za trzecie). W przypadku stwierdzenia, że fabrykant 
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pomimo trzykrotnego ukarania nadal produkował wadliwe materiały budow
lane Dyrekcja Policji orzekała wobec niego karę przymusowego zamknięcia ce
gielni. Jeżeli takiego procederu dopuszczała się cegielnia pograniczna i pomimo 
trzykrotnego ukarania nadal oferowała niepełnowartościowe materiały, Dyrekcja 
Policji miała wprowadzić swoiste embargo na jej produkty, których w takim wy
padku nie wolno było wpuszczać przez rogatki miasta (§ 4).

Dyrekcja Policji uzyskała również kompetencje do karania osób, kierujących 
budowami oraz majstrów murarskich, którzy używaliby niedozwolonych 
materiałów budowlanych, jak również nie zgłaszaliby urzędnikom policyjnym 
pojawienia się na rynku złej jakości materiałów budowlanych. Za tego typu za
niechania Dyrekcja Policji mogła wymierzyć karę policyjną od 20 do 100 złp, „a to 
według większego uchybienia lub powtórzenia tegoż” (§ 5).

Szczególną rolę w kontrolowaniu jakości materiałów budowlanych przewi
dziano dla konduktora budowniczego ustanowionego przy Dyrekcji Policji (§ 6). 
Do jego obowiązków należało wizytowanie prywatnych fabryk produkujących 
materiały budowlane, jak również kontrolowanie jakości materiałów używanych 
na budowach. W przypadku wykrycia złej jakości cegieł lub dachówek konduk
tor zobowiązany był złożyć o tym raport Dyrekcji Policji, która natychmiast kon
fiskowała te materiały i wymierzała karę fabrykantowi albo kierownikowi budo
wy. Od decyzji Dyrekcji Policji o ukaraniu przysługiwało zażalenie do Wydziału 
Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie, które należało wnieść w terminie trzech 
dni od dnia ogłoszenia decyzji. Wydział, rozpatrując zażalenie, brał pod uwagę 
opinię Oddziału Budownictwa, która powinna być obligatoryjnie wydana w tej 
sprawie (§ 6).

Na mocy omawianego rozporządzenia wprowadzono od dnia 1 czerwca 1842 r. 
obowiązek posiadania przez cegielnie prywatne, krajowe, jak i przygraniczne, do
starczające cegły na teren Wolnego Miasta Krakowa, oddzielnego znaku identyfika
cyjnego. Wszyscy producenci zostali też zobowiązani do poinformowania Dyrekcji 
Policji o wybranym przez siebie znaku identyfikacyjnym i po jego zatwierdzeniu 
przez Dyrekcję zobowiązani byli cechować nim wszystkie swoje produkty, pod ry
gorem konfiskaty niecechowanych materiałów (§ 7). Dotychczas wyprodukowane 
cegły, które nie posiadały oznaczeń, miały zostać zewidencjonowane przez Wydział 
Spraw Wewnętrznych i Policji i wysprzedane do końca maja 1842 r.

Rozporządzenie zobowiązywało również producentów do zaopatrzenia się 
w okresie jesieni w odpowiednią ilość gliny, z której można było wypalać dobrej 
jakości cegły. W związku z tym konduktor budownictwa przy Dyrekcji Policji up
rawniony był w okresie zimy „przekonywać się [...] o ilości nakopanej gliny, a gdy 
która cegielnia albo żaden, albo zbyt mały miała zapas przygotowanej gliny, takiej 
cegielni wyrób na rok następny według okoliczności wzbroniony lub ograniczony 
zostanie" (§ 10).

Rozporządzenie wprowadzało też od 1 czerwca 1842 r. obowiązek sprzedaży 
wapna wyłącznie w urzędowo ocechowanych poj emnikach: korcach lub półkorcach 
(§ 14). Dyrekcja Policji uzyskała również kompetencje do wymierzania kar za 
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naruszenie przepisów tego rozporządzenia w trybie administracyjno-prawnym. 
Za pierwsze przekroczenie przewidziano karę pieniężną w wysokości 50 złp, za 
drugie - 100 złp. Od wyroków Dyrekcji Policji przysługiwał rekurs do Wydziału 
Spraw Wewnętrznych i Policji. W przypadku powtarzających się przekroczeń, 
sprawca podlegał odpowiedzialności karnej za oszustwo (§ 15).

5.12. Nadzór nad czeladzią, służbą i wyrobnikami
Ważnym zadaniem, które Dyrekcja Policji przejęła po zlikwidowanym Biurze 
Policji Pośredniej był nadzór nad służącymi żydowskimi przybywającymi z za
granicy. Kwestie te regulowało rozporządzenie Senatu Rządzącego z 5 września 
1823 r.1073, które stanowiło w istocie uzupełnienie rozporządzenia dotyczącego 
służących i wyrobników w Wolnym Mieście Krakowie. Wprowadzało ono jednak 
inny tryb rejestracji oraz uzyskiwania zezwolenia na pracę przez osoby wyznania 
mojżeszowego.

1073 Dz. Praw RI< 1823, nr 2918 D.G.S. Konieczność wydania tych przepisów wiązała się z faktem, 
iż osoby zagraniczne wyznania mojżeszowego niezaopatrzone w świadectwa krajowości nie 
podlegały kontroli Kantoru Służących. W związku z tym, chcąc zachować porządek w zakre
sie działalności służby domowej oraz zahamowania napływu zagranicznych starozakonnych, 
jak i zapewnienia egzekucji ustawy z 25 IV 1822 r. pomiędzy mieszkańcami wyznania staroza
konnego, wydano to rozporządzenie. Dlatego też Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji zobo
wiązany został do powołania specjalnej komisji, która w ciągu 30 dni miała sporządzić wykaz 
wszystkich cudzoziemców obojga płci wyznania starozakonnego, którzy nie posiadając na dzień 
1 VII 1823 r. świadectwa krajowości, pozostawali w służbie u miejscowych Żydów. Komisja 
miała podzielić służących na trzy klasy, „z których pierwsza, do których szczególnie mamki 
wszelkie należeć mają; po upłynieniu roku, druga po upłynieniu lat 2-ch, a trzecia po ekspiracji 
lat 3, od daty ogłoszenia niniejszego urządzenia rachując, kraj ten pod rygorem znaglenia opu
ścić będzie obowiązana". Dlatego też, zobowiązano każdego Starozakonnego do zgłoszenia się 
w wyznaczonych terminach do spisu, pod rygorem wydalenia z kraju „do miejsca urodzenia lub 
ostatniego za granicą zamieszkania" (art. 1). Rozporządzenie to nie dotyczyło czeladzi, uczniów 
kupieckich, fabrycznych lub rzemieślniczych, jako „oddzielnym urządzeniem uległych" (art. 8). 
A zatem służba żydowska pochodząca z zagranicy miała w przeciągu 3 lat opuścić terytorium 
Wolnego Miasta Krakowa, W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 33.

Urząd Policji Pośredniej, a następnie Dyrekcja Policji, otrzymał kompeten
cje do kontrolowania przestrzegania tych przepisów (z pomocą rewizorów), jak 
również rozpoznawania i sądzenia spraw związanych z nielegalnym podejmowa
niem służby przez cudzoziemców wyznania starozakonnego (art. 3, 9). Rozpo
rządzenie określało typy zachowań, które podlegały sankcjonowaniu, jak również 
rodzaje kar wymierzanych za te przestępstwa policyjne. Wszyscy Żydzi objęci 
tym spisem uprawnieni zostali do podejmowania służby do czasu wyznaczonego 
przez komisję, ale pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących służą
cych zawartych w ustawie sejmowej z 27 grudnia 1821 r. oraz rozporządzenia 
Senatu z 25 kwietnia 1822 r. Wyraźnie zaznaczono, że to generalne pozwolenie 
do trudnienia się służbą nie nadaje im żadnego tytułu krajowości, a tym samym 
prawa do stałego pobytu w Wolnym Mieście Krakowie ani do trudnienia się inną 
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działalnością. Po opuszczeniu kraju takie osoby nie będą mogły wrócić i dalej zaj
mować się służbą, chyba że na mocy specjalnego upoważnienia Senatu (art. 2). 
Rozporządzenie określało również warunki uzyskania w przyszłości zezwolenia 
na zatrudnienie zagranicznego służącego (w tym także mamki) wyznania staroza- 
konnego. Indywidualne zezwolenie, wyłącznie na czas określony, wydawać miał 
Senat jedynie w sytuacji wykazania przez wnioskodawcę potrzeby zatrudnienia 
cudzoziemca. W celu zatrudnienia mamki kobieta potrzebująca takiej służącej 
zobowiązana była przedstawić dwa zaświadczenia: 1. od fizyka miejskiego, że jest 
w ciąży względnie zaświadczenie o nastąpionym porodzie ze wskazaniem dnia, 
kiedy nastąpił, oraz niemożności karmienia, a także 2. od pisarza Kantoru Słu
żących, że rzeczywiście brak jest mamek krajowych. Z kolei mamka powinna 
posiadać paszport oraz świadectwo miejscowej władzy, że „znajduje się w możli
wości karmienia” A zatem wprowadzone zostały bariery biurokratyczne w zna
czący sposób ograniczające przyjmowanie zagranicznej służby wyznania moj- 
żeszowego. Osoby naruszające powyższe zasady - zarówno zagraniczni służący 
wyznania starozakonnego, jak również ich pracodawcy - mieli podlegać karom 
policyjnym przewidzianym w § 62 ww. ustawy sejmowej, tj. karze aresztu od 24 
godzin do jednego miesiąca, z zaostrzeniem chłosty cielesnej do 10 plag lub postu 
o chlebie i wodzie, albo karze chłosty nieprzekraczającej 20 plag, na koniec karze 
pieniężnej do 100 złp. Wymierzanie kar należało do Urzędu Policji Pośredniej, 
z uwzględnieniem przepisów § 23-24, cz. 2 k.k., które „w wybieraniu gatunku kary 
lub zaostrzania na stan i usposobienie moralne i fizyczne karanego uwagę mieć 
zalecają"1074. Ponadto służący, jak również mamki, które przebywały na terenie 
Wolnego Miasta Krakowa bez pozwolenia, natychmiast miały być za granicę do 
kraju, z którego przybyli, wydaleni w drodze schubpassu (art. 3).

11171 Na przykład 31 Vili 1827 r. Senat Rządzący po rozpatrzeniu raportu Dyrekcji Policji, że Staroza- 
konny ze względu na ubóstwo nie jest w stanie zapłacić wymierzonej mu kary 100 złp za niele
galne utrzymywanie obcokrajowej służącej, zadecydował o zamianie tej kary na 30 dni aresztu, 
ANKr, WMK - IV - 14, k. 491, nr obr. 2150.

Ill :’ Wzór księgi opracowany miał zostać przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji. Księga słu
żyła do rejestracji osób obojga płci. Wpisywano w niej opis osoby, miejsce jej urodzenia i ostat
niego pobytu za granicą, gatunek pełnionej służby, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania go
spodarza, u którego służy. „Księga miała mieć dostateczną ilość rubryk, w które by wszystkie 
odmiany na przyszłość wydarzyć się mogące, a na koniec i opuszczenie kraju tut. bez powrotu 
zanotowanym być mogło”. Do księgi mieli być też wpisani służący, „którym za szczególnym 
zezwoleniem Senatu na czas ograniczony trudnić się służbą w kraju tut. na przyszłość byłoby 
dozwolonym” (art. 4).

Ponadto Urząd Policji Pośredniej miał sporządzić księgę cudzokrajowości 
wszystkich służących zagranicznych wyznania starozakonnego, której kopia mia
ła być udostępniona wójtom trzech gmin, na obszarze których zamieszkiwała 
ludność żydowska, tj. gminy VI, X i XI (art. 4)1075. W księdze tej miały być także 
wpisywane wszelkie zmiany związane z rejestrowanymi osobami. Księga ta służyć 
miała jako podstawa kontroli legalności pobytu Starozakonnych na terenie Wol
nego Miasta Krakowa. A zatem wszyscy służący żydowscy nieposiadający świa
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dectw krajowości podlegali rejestracji, ale nie w Kantorze, lecz w Urzędzie Policji 
Pośredniej, a po jej zniesieniu - w Dyrekcji Policji.

Urząd Policji Pośredniej miał również wydawać każdemu służącemu wyznania 
starozakonnego, wpisanemu do księgi, pozwolenie na czasowy pobyt w Wolnym 
Mieście Krakowie „w celu trudnienia się służbą, z wymienieniem terminu w spisie 
lub na przyszłość w reskrypcie Senatu Rządzącego wymienionego, po upływie 
którego kraj ten opuścić winien będzie”. Zezwolenie na pobyt czasowy ważne było 
rok i konieczne było ubieganie się o prolongatę na rok następny. Każdy służą
cy lub służąca zobowiązany był wnieść opłatę na fundusz policyjny w wysokości 
2 złp rocznie od uzyskanego zezwolenia (art. 5).

Służący po otrzymaniu karty czasowego pobytu zobowiązany był udać się do 
Kantoru Służących zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi służących i wy
robników, z tą tylko różnicą, „iż na książeczkach służby i cedułach numer karty 
czasowego pozwolenia i termin, do którego w kraju tutejszym w służbie zostawać 
mogą, wyszczególniony ma być; po expiracji zaś tego terminu ani Kantor żadnych 
ceduł onemuż wiecej wydawać, ani stręczyciele stręczyć podobnego służącego 
nie będą mogli” (art. 6). Urząd Policji Pośredniej miał również dopilnować, aby 
osoby, które pomimo uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy przez cztery tygo
dnie pozostawały bez służby, natychmiast opuściły terytorium Wolnego Miasta 
Krakowa (art. 7)1076.

11)76 Informację o takich osobach miał przekazywać Kantor Służących i Wyrobników (art. 7).
1077 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

Powyższe kompetencje przejęła Dyrekcja Policji, która tym samym czuwać mia
ła nad przypływem cudzoziemskich służących wyznania starozakonnego. Kompe
tencje te służyły więc zachowaniu porządku na terenie Wolnego Miasta Krakowa.

Na mocy Statutu Dyrekcji Policji z 1840 r. dotychczasowy Kantor Służących 
został przemianowany na Biuro Kontroli Służących. Głównym zadaniem tego 
Biura było czuwanie nad właściwym prowadzeniem się wszystkich służących. 
Kandydaci odznaczający się moralnym usposobieniem i sprawnością mieli być 
rekomendowani osobom poszukującym służby. Natomiast „osoby niemoralne” 
miały być przekazywane Dyrekcji Policji celem umieszczenia w Domu Pracy lub 
wydalenia z kraju w przypadku, gdy były cudzoziemcami (§ 121)1077.

Biuro Kontroli Służących zobowiązane było prowadzić:
1. Dokładną kontrolę wszystkich służących i wyrobników „bez różnicy płci, 

wyznania i krajowości”, przebywających zarówno w Mieście, jak i na jego przed
mieściach,

2. Rejestr świadectw służących, jak i osób zatrudniających służących,
3. Dokładną ewidencję służących pozostających bez pracy, jak również miejsc 

ich zamieszkania (§ 122).
A zatem Biuro Kontroli Służących dążyć miało do tego, aby dysponować ak

tualnymi informacjami o wszystkich osobach mających status służących i wyrob
ników. Prowadzone ewidencje służyć miały szybkiemu ustaleniu miejsca pobytu 
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takich osób, jak również podjęciu wobec nich działań służących albo skierowaniu 
do pracy, albo podjęciu kroków dyscyplinarnych. Działalność tego Biura niewąt
pliwie wprowadzała daleko idącą kontrolę policyjną wobec tych osób.

Biuro Kontroli Służących zobowiązane było do stałej współpracy z podmiota
mi, które zajmowały się różnego typu ewidencjami ludności, tj. z biurem utrzy
mującym protokół cudzoziemców i paszportów, z biurem prowadzącym dziennik 
zejścia i księgę ludności, „dla zaciągania w kontrolę tych, którzy z zagranicy na 
czas tutaj przebywają tudzież wykreślania tych, którzy się na zawsze oddalają, 
jako też zmarłych”. Biuro Kontroli Służących miało również starać się o to, „aby 
szukający sług byli w czasie nimi opatrzeni" Biuro prowadziło też dokładny rejestr 
opłat dokonanych przez służących (§ 123). Biuro Kontroli Służących miało także 
stosować się do przepisów oddzielnie urządzeniem tej gałęzi służby objętych.

Dyrekcja Policji w raporcie z 23 stycznia 1840 r. wskazała, że przynajmniej 1/3 
służących nie jest zaopatrzona w książeczki służbowe, przez co ta klasa ludzi „wy
magająca szczególnego nadzoru dopuszcza się różnych zdrożności i daje powód 
panom do częstych skarg” Poza tym taka praktyka przyczyniała się do uszczupla
nia dochodów skarbu państwa. W związku z tym Dyrekcja Policji zaproponowa
ła, aby przy okazji sporządzania przez komisarzy cyrkułowych spisów ludności 
sporządzano także dokładny rejestr służących i wyrobników. W rejestrze tym 
miano odnotować osoby zatrudnione, jak i pozostające bez pracy oraz zazna
czyć, czy posiadają książeczki służbowe. W celu przyśpieszenia przygotowania 
kompleksowej ewidencji służących i wyrobników Dyrekcja Policji zasugerowała 
zatrudnienie trzech dietariuszy z płacą po 90 złp miesięcznie, którzy przez kilka 
miesięcy pomagaliby pisarzowi w jej opracowywaniu1078. Propozycja Dyrektora 
Policji F. Wolfartha jak również przedstawieni przez niego kandydaci, została za
akceptowana przez Senat, który 6 kwietnia 1840 r. przydzielił trzech dietariuszy 
do pomocy pisarzowi Kantoru Służących na okres 3 miesięcy. Byli to: Jan Szałas, 
Karol Fiutowski, Ludwik Wiatrowski, z dietą po 2 złp (od 1 kwietnia do 1 lipca). 
Wypłata wynagrodzenia miała nastąpić z funduszu Kantoru Służących na pod
stawie rachunków zaakceptowanych przez dyrektora policji („za kwitami przez 
dyrektora policji wizowanymi”)1079.

107,1 ANKr, WMK - V - 209, k. 363.
111,9 Ibidem, k. 361-363. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w marcu 1840 r. proponował, aby 

przydzielić przynajmniej 2 dietariuszy z płacą po 3 złp dziennie, płatne z funduszu Kantoru 
Służących, nie dłużej niż na 2 miesiące, k. 449.
Dz. Praw 1841, nr 3442 D.G.S.
Od 1 IX 1841 r. takimi przestępstwami ze strony służących były czyny wymienione w § 37 i 44 
ustawy sejmowej z 27 XII1821 r. (Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 1432 D.G.S.), a ze strony 
panów wymienione w § 46b, c, d tej ustawy, ponadto wydanie służącemu świadectwa, które

Szczegółowe przepisy dotyczące kontroli wszystkich służących wydane zostały 
w 1841 r. Na mocy rozporządzenia Senatu z 25 czerwca 1841 r.1080 Dyrekcja Policji 
na obszarze miasta Krakowa uzyskała kompetencje do rozstrzygania w I instan
cji wszelkich sporów (które nie podlegały kodeksowi karnemu - art. 51081) mię
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dzy panem a „służącymi jakiejkolwiek klasy, bądź z tytułu przewinień służącego 
w obowiązkach, bądź złego traktowania tegoż przez pana, wynikające" (art. I)1082. 
Sprawy miały być załatwiane „sumarycznie, to jest: po ustnym przesłuchaniu 
stron i zapisaniu w protokole treści ich wniosków, wydaną będzie decyzja” (art. 2). 
Odwołanie, zwane rekursem, od decyzji Dyrekcji Policji w terminie trzech dni 
przysługiwało do Wydziału Spraw Wewnętrznych,! Policji w Senacie Rządzącym, 
który również w terminie trzech dni winien wydać ostateczną decyzję (art. 3). 
Wykonanie prawomocnych decyzji na obszarze Krakowa należało do Dyrekcji 
Policji (art. 4).

następnie przez właściwe organy uznane zostało za nierzetelne (art. 6). Za powyższe przewi
nienia służących przewidziano kary: a) areszt, b) chłostę, c) karę pieniężną (art. 7). Kara aresztu 
mogła być wymierzona „od 24 godzin do jednego miesiąca bez zaostrzenia lub z zaostrzeniem 
chłostą do plag 10 lub postem o chlebie i wodzie”. Kara chłosty nie mogła przekraczać 20 plag. 
Kara pieniężna wynosiła od 3 do 100 złp (art. 8).

11,82 Analogiczne kompetencje uzyskali komisarze dystryktowi w okręgu.

Dyrekcja Policji mogła również karać zarówno służących, jak i panów w try
bie administracyjno-policyjnym za wykroczenia wymienione w tej ustawie. 
Ustawa określała również wymiar kary za poszczególne przekroczenia policyjne. 
„Za opuszczenie się w służbie i nieposłuszeństwo” przewidziano karę 24 godzin 
aresztu lub od 5 do 15 plag. „Za opuszczenie przed czasem służby” - karę 3 dni 
aresztu, która stosownie do okoliczności mogła być zaostrzona chłostą (art. 9a). 
„Za przeniewierzenie niemogące się odnosić do skarcenia kodeksem karnym” 
przewidziano karę aresztu od 24 godzin do 3 dni lub chłostę od 10 do 30 plag 
(art. 9b). „Za zuchwalstwo, kłótnie, plotki, obmowę pana lub kogo bądź z jego 
familii areszt od 24 godzin do dni 3” który również mógł być zaostrzony chłostą 
(art. 9c). Za opuszczenie domu bez wiedzy pana przewidziano karę 10 plag lub 
24-godzinny areszt (art. 9d). Za spędzenie nocy poza domem groziła kara od 
10 do 20 plag lub areszt od 24 godzin do 5 dni (art. 9e). Za różnego typu czyny 
nieobyczajne, a w szczególności pijaństwo, przewidziano karę od 10 do 20 plag 
lub areszt od 24 godzin do 3 dni (art. 9f). Przewidziano również kary za „nie
ostrożne z ogniem i światłem obchodzenie się, o ile czyn tego rodzaju nie da się 
podciągnąć pod przepisy kodeksu karnego”. Tego typu zachowanie zagrożone 
było karą aresztu od 3 do 7 dni lub chłostą od 15 do 20 plag (art. 9g). „Za po
wzięcie zadatku, a niestawienie się do służby na czas umówiony” przewidziano 
karę chłosty od 5 do 15 plag (art. 9h). „Za wzięcie zadatku w kilku miejscach, 
prócz zwrotu nieprawnie powziętych zadatków” przewidziano „karę za zawód” 
w wysokości 3 dni aresztu lub chłosty od 15 do 20 plag (art. 9i). „Za staranie się 
o służbę i przyjęcie takowej bez poprzedniego dopełnienia formalności w Kanto
rze Służących” przewidziano karę aresztu od 24 godzin do 3 dni lub karę chłosty 
od 5 do 15 plag (art. 9k). Dyrekcja Policji wymierzając ww. kary mogła stosownie 
do okoliczności sprawy, jak również wieku sprawcy, stanu zdrowia i „porządnego 
prowadzenia się", zmienić ustawowo przewidzianą karę chłosty lub aresztu na 
stosowną karę pieniężną (art. 9).
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Dyrekcja Policji mogła również karać panów za nadużycia, których się dopu
ścili względem służby. W przypadku czynów polegających na złym traktowaniu 
służących, które nie kwalifikowały się jako ciężkie przestępstwa policyjne, Dyrek
cja Policji wymierzała kary policyjne. Za pierwsze przekroczenie kara wynosiła 
od 6 do 15 złp na fundusz policyjny, za drugie - od 15 do 40 złp, a za trzecie - od 
40 do 100 złp (art. lOa). Za wystawienie nierzetelnego świadectwa konduity Dy
rekcja Policji mogła wymierzyć panu karę pieniężną w wysokości od 6 do 40 złp, 
również płatną na fundusz policyjny (art. lOb). Za przyjęcie do służby i utrzymy
wanie w służbie osoby bez dopełnienia formalności w Kantorze Służących, prze
widziano karę pieniężną w wysokości od 6 do 15 złp (art. lOc).

Dyrekcja Policji mogła również wymierzyć karę służącemu za oddalenie się 
ze służby przed czasem określonym w umowie. W takim wypadku przewidziano 
karę 3 dni aresztu lub 20 plag. Dyrekcja Policji na żądanie pana zobowiązana była 
także z powrotem doprowadzić do niego służącego (art. 11).

W przypadku niektórych rodzajów służących, tj. lehnlokajów lub osób usłu
gujących jednocześnie kilku panom, Dyrekcja Policji po „przekonaniu się o ich 
konduicie” miała wydawać im specjalne upoważnienia do „pełnienia tego rodzaju 
posług, na stemplu ceny złp jeden - które to upoważnienie co rok odnowione być 
ma” (art. 12).

Dyrekcja Policji miała również wymierzać karę za naruszenie przepisów doty
czących ponownej rejestracji w Kantorze Służących oraz ubiegania się o służbę, 
które szczegółowo określone zostały w art. 13. W stosunku do służących Dyrekcja 
Policji mogła wymierzyć karę aresztu od 24 godzin do 3 dni lub karę chłosty od 5 
do 15 plag. Z kolei pracodawca mógł być ukarany karą pieniężną od 6 do 15 złp 
(art. 13). Kantor Służących miał także przygotować specjalny druk „uwolnienia 
ze służby” który stanowił podstawę ponownej rejestracji służącego w Kantorze. 
Na podstawie wpisów do książki służbowej, jak i ww. uwolnienia wydawano słu
żącemu cedułę, która stanowiła podstawę do dalszego ubiegania się o przyjęcie 
do służby.

5.13. Reglamentacja prowadzenia działalności handlowo-
- usługowej

Ważnym zadaniem, które powierzono Dyrekcji Policji, była kontrola legalno
ści i rzetelności działania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
o charakterze handlowo-usługowym. Wiązała się z tym także jej kompetencja 
do wydawania różnego rodzaju zezwoleń związanych z prowadzeniem tego typu 
działalności. Spośród wielu rozwiązań prawnych związanych z tą problematy
ką omówione zostaną tylko wybrane przykłady, które potwierdzają, że Dyrekcja 
Policji w ramach swojej działalności czuwać miała nad zachowaniem porządku, 
a także poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

W ramach kontroli działalności handlowej prowadzonej na terenie miasta 
Krakowa Dyrekcja Policji miała m.in. czuwać nad tym, aby sprzedaż towarów 
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odbywała się zgodnie z planem dyslokacji przygotowanym przez Senat Rządzący 
w 1827 r.1083, który na przykład pismem z 1 grudnia 1832 r. polecił Dyrekcji Policji 
dopilnować, aby sprzedaż pieczywa i nabiału na Kazimierzu odbywała się zgodnie 
z ww. planem dyslokacji1084.

1118:1 Plan dyslokacji sprzedawców w mieście Krakowie został zatwierdzony przez Senat Rządzący 
w dniu 12 IX 1827 r. Znajduje się on w Zbiorze okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 588, 
k. 10, nr 4330 D.G.S.

11184 Ibidem, k. 2, nr 4935.
11185 Dz. Rządowy WMK 1829, nr 14-15, s. 53-57, nr 1449.
11186 Rozporządzenie miało wejść w życie „z dniem ostatnim czerwca 1829 r.” ibidem, s. 57.
11187 „Gdzie by zaś była jakakolwiek wspólność handlu w jednymże sklepie, bądź familijna, bądź pod 

znakiem et copmagnie, takowy handel wspólny winien być udowodnionym w sposób, iź właści
ciele onego jedną księgę handlową i jeden rachunek prowadzą” ibidem.

11188 Ibidem.
11,89 Dz. Rządowy WMK 1831, przepis ten został opublikowany oddzielnie (brak numeru dziennika), 

nr 3558.

Z kolei na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 3 kwietnia 1829 r.1085, 
określającego zasady handlu „w ulicy Szerokiej i Chrześcijańsko-Żydowską zwa
nej” Dyrekcja Policji zobowiązana była do egzekwowania zakazu prowadzenia 
„kilku handlów w jednym sklepie”1086. W przypadku wykrycia, że w jednym skle
pie prowadziło sprzedaż kilku niezależnych kupców1087, Dyrekcja Policji upo
ważniona została do wyznaczania jednomiesięcznego terminu do zakończenia 
działalności przez dodatkowych kupców pod rygorem kary pieniężnej w wysoko
ści 200 złp, „którą każdy uporczywy po upłynieniu dopiero rzeczonego terminu 
zapłacić winien będzie, a towar na koszt jego Dyrekcja Policji wynieść rozkaże” 
Dyrekcja Policji miała również dopilnowywać przestrzegania pozostałych zasad 
określających miejsca i sposób sprzedaży różnych produktów, a także oznaczenia 
sklepów szyldami „z wyrażeniem rodzaju handlu i nazwiska osób w tychże skle
pach handel prowadzących”1088.

Dyrekcja Policji czuwać miała również nad przestrzeganiem przepisów po
rządkowych z 16 sierpnia 1831 r., dotyczących zakazu handlu hurtowego arty
kułami spożywczymi na targach przed godziną 11 rano. Celem wydania tych 
przepisów było przeciwdziałanie „nadużyciom przekupniów tutejszych, powodo
wanych częstokroć nieograniczoną chęcią zysku przekupnego”1089. W tym celu 
wprowadzono zakaz kupowania przez hurtowników od „włościan wszelkiego ro
dzaju artykułów żywności, wiktuałów, nabiału, zwierzyny, tak dzikiej, jak i domo
wej, omasty, drobiu tudzeż drzewa i opałowego, i węgli” do godziny 11 w każdym 
dniu targowym, tj. wtorek i piątek. Na znak obowiązywania tego zakazu miała 
być wywieszana chorągiewka na placu targowym. A zatem w dniu targowym wol
no było kupować artykuły spożywcze dla własnych potrzeb konsumpcyjnych już 
od samego rana, natomiast po godzinie 11 wolno było kupować także produkty 
w celu dalszej ich odsprzedaży.

Dyrekcja Policji uzyskała również uprawnienia do wymierzania kar 
administracyjno-policyjnych za naruszenie tych przepisów. „Przekupień" który 
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dokonał zakupów przed godziną 11, podlegał karze konfiskaty zakupionych pro
duktów oraz karze pieniężnej na fundusz policyjny w wysokości 6 złp (za pierw
szym razem) lub 12 złp (za drugim razem). W przypadku kolejnego naruszenia 
tych przepisów Dyrekcja Policji wymierzała karę aresztu i utraty profesji („uchy
leniem raz na zawsze od przekupstwa”) (pkt 3). W celu zwalczania nielegalnej 
działalności spekulacyjnej przekupniów dużą aktywnością mieli wykazywać się 
na placu targowym: komisarz targowy, rewizorzy policji i straż policyjna, którzy 
mieli być wydelegowani przez Dyrekcję Policji na każdy dzień targowy (pkt 4, 5).

Za działalność spekulacyjną uznano również kupowanie przez hurtowników 
artykułów spożywczych od włościan przed rogatkami miasta. Osoby dopuszcza
jące się takich praktyk miały być zatrzymane przez pisarzy rogatkowych i dopro
wadzone przez rewizora policji lub straż policyjną do Dyrekcji Policji celem ich 
ukarania. W tym wypadku za pierwszym razem wymierzano karę pieniężną na 
fundusz policyjny w wysokości 8 złp, a za drugim - karę aresztu (pkt 7). Karze 
pieniężnej w wysokości 6 złp podlegało również pokątne kupowanie przez prze
kupniów lub niedopuszczanie włościan do miejsca publicznego targu.

Dyrekcja Policji miała czuwać nad handlem zboża odbywającym się na Kle
parzu co do jakości sprzedawanych produktów, jak również prawidłowych miar 
oraz sprzedaży przez patentowanych handlarzy. W tym celu miała otrzymywać 
informację o każdym „patentowanym handlarzu zbożem” który mógł legalnie 
prowadzić handel na Kleparzu1090.

Dz. Rządowy WMK 1830, nr 12-13, s. 45-48, nr 1168. Rozporządzenie weszło w życie 
1 V 1830 r.

11,91 Tego rodzaju dyspozycje Dyrekcja Policji otrzymała od Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji 
w Senacie Rządzącym w piśmie z 27 XI 1832 r. i zobowiązana została do ogłoszenia ich „przy 
trąbie” Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 588, k. 3, nr 4867.

11192 Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 590, k. 56, nr 1689 Dziennika Wydziału.

Dyrekcja Policji miała również przeciwdziałać nielegalnej sprzedaży różnych 
produktów na Kleparzu, dlatego też zabroniono sprzedaży w budkach, gdzie 
sprzedawca był niewidoczny. W związku z tym zalecono, aby sprzedaż odbywała 
się jedynie „pod daszkami z jednej strony zasłaniającymi i do ziemi nieprzytwier- 
dzonymi" które na każdą noc i święta miały być rozbierane1091.

Do obowiązków Dyrekcji Policji należało także czuwanie nad tym, aby prze
strzegano dni i godzin targowych. Zabroniony był m.in. handel w niedzielę i w dni 
świąteczne. Obejmował on również ludność żydowską. Pismem z 28 lipca 1832 r. 
Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym zwrócił Dyrekcji 
Policji uwagę na konieczność wyegzekowania od starozakonnych przestrzegania 
obowiązujących w tym względzie przepisów, zakazujących handlu w niedzie
lę i dni świąteczne. Zobowiązano również Dyrekcję Policji do wymierzania kar 
policyjnych wobec osób naruszających ten zakaz1092. Najwidoczniej działalność 
urzędników policyjnych, a w szczególności rewizorów policji, nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów, gdyż pismem z 28 kwietnia 1833 r. Senat Rządzący po
nownie zobowiązał Dyrekcję Policji do dopilnowania, aby „starozakonni w Kazi
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mierzu zamieszkali” stosowali się do zakazu handlu w niedzielę i dni świąteczne. 
W związku z powyższym Senat polecił Dyrekcji Policji, „ażeby dla odświeżenia 
w pamięci obowiązujących w tej mierze rozporządzeń rozkazała w bóżnicach re- 
publikowanie dekretu Najjaśniejszego Cesarza Austrii z 14 grudnia 1797 r., dotąd 
nieodwołanego” regulującego zachowanie się kupców, handlarzy i rękodzielni
ków w dniach świątecznych1093 *.

l,№ Ibidem, k. 55, nr 4974 D.G.S.
1(wl Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 588, k. 5, nr 1755.
lll9:' Ibidem, k. 4, nr 4882.

Dz. Rządowy WMK 1829, nr 9, s. 35-36, nr 929.
"w? Dz. Praw 1839, nr 3388 D.G.S.

Dyrekcja Policji miała również dopilnować, aby sprzedażą opału trudniły się 
wyłącznie osoby, które posiadały na to konsens. W związku z tym Dyrekcja Policji, 
stosownie do polecenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji z 2 maja 1832 r., 
miała pod groźbą kary zakazać dalszej działalności osobom, które nielegalnie 
trudniły się taką sprzedażą, w szczególności starozakonnym. Stosowne dyspozy
cje związane z realizacją tego reskryptu wydał 11 maja 1832 r. komisarz W. Majer 
podległym mu urzędnikom Dyrekcji Policji oraz komisarzowi targowemu1091.

Dyrekcja Policji uzyskała także szereg uprawnień o charakterze reglamen- 
tacyjno-porządkowym, które również służyć miały utrzymaniu porządku na te
renie miasta Krakowa i jego przedmieść. Zgodnie z rozporządzeniem Wydziału 
Spraw Wewnętrznych i Policji z 23 listopada 1832 r. Dyrekcja Policji miała wyda
wać konsens na sprzedaż węgla kamiennego i „drzewa ociepkowego”1095.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 3 marca 1829 r. Dyrekcja Po
licji uzyskała uprawnienia do wydawania zezwoleń kobietom na pracę w szyn
kach1096. Na mocy tego rozporządzenia od 1 lipca 1829 r. miał obowiązywać po
wszechny zakaz zatrudniania kobiet w wieku poniżej 40 lat (niezależnie czy stanu 
wolego czy zamężnych) w szynkach serwujących wódkę lub piwo. W związku 
z tym kobieta chcąca podjąć pracę szynkarki zobowiązana była okazać metrykę 
urodzenia w Dyrekcji Policji. Na tej podstawie otrzymywała zezwolenie na pracę 
w szynku. Naruszenie tego zakazu obwarowane było sankcjami administracyjno- 
-policyjnymi. W przypadku braku takiego zezwolenia szynkarz podlegał karze 
pieniężnej w wysokości 50 złp (za pierwszym razem) lub 100 złp. (za drugim ra
zem). W przypadku popełnienia tego przestępstwa po raz trzeci Dyrekcja Policji 
wymierzała karę utraty konsensu. Analogiczna kara miała zostać wymierzona 
osobie, która poważyłaby się „pod pozorem szynkarza lub szynkarki szynk swój 
sposobem potajemnym bez wiedzy rządu poddzierżawiać bądź za opłatą, bądź za 
jaką inną umową" (art. 6c)1097.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 16 listopada 1830 r. w sprawie 
„zaprowadzenia porządku we względzie muzyk po domach zajezdnych i szynkow- 
niach odbywanych” Dyrekcja Policji uzyskała uprawnienia do wydawania zezwo
leń na granie muzyki w tych lokalach. Właściciel konsensu lub posiadacz domu 
zajezdnego zobowiązany był złożyć pisemną prośbę do Dyrekcji Policji, z podpi
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sem urzędowo przez miejscowego wójta poświadczonym (pkt 5). W przypadku 
organizowania wesel trwających dłużej niż do godziny 10 wieczór wnioskodawca 
zobowiązany był dołączyć do swojej prośby zaświadczenie z urzędu cywilnego 
o planowanym ślubie (pkt 6)1098.

Od dnia 1 XII 1830 r. wprowadzono ograniczenia w zakresie grania muzyki w domach zajezd
nych i szynkach. W domach zajezdnych wymienionych w art. 2 Urządzenia szynków z 1822 r. 
muzyka była dozwolona wyłącznie w czasie wesela (pkt 1). W szynkach „za konsensami do 
osób bez różnicy wyznania przywiązanymi" wprowadzono bezwzględny zakaz grania muzyki, 
zarówno w czasie wesela, jak i „dla zabawy" (pkt 2). W dniach świątecznych obowiązywał zakaz 
grania muzyki we wszystkich domach zajezdnych i szynkach (pkt 3). Nadal obowiązującą pozo
stała opłata za granie muzyki określona przez Senat w taryfie z 28 VIII 1827 r. (nr 4059 D.G.), 
przy czym rozszerzono ją także na szynki wina i miodu. Wprowadzono też ograniczenie czasu 
trwania muzyki do godziny 22, z wyjątkiem wesel (pkt 4), Dz. Rządowy WMK 1831, nr 2, s. 5-7, 
nr 2927 D.G.S.

1099 Zdaniem Senatu Rządzącego obecność muzyki w szynkach przyczyniała się do zwiększenia
spożycia napojów alkoholowych, a co za tym idzie do szerzenia się plagi pijaństwa. Powyższe 
stanowisko wyrażone zostało w obwieszczeniu o wprowadzeniu ograniczeń w zakresie stosowa
nia muzyki w szynkach, Dz. Rządowy WMK 1839, nr 15-16, s. 57-58, nr 1167 D.G.S. 
Ibidem.

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 6 marca 1839 r., Senat - podej
mując kolejne działania zmierzające do walki z pijaństwem - wprowadził jeszcze 
bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące grania muzyki w szynkach w mieście 
Krakowie1099. Muzyka była dopuszczalna wyłącznie

w czasie mięsopustu, i to tylko w dni niedzielne od godziny 4 z południa do 11 
w nocy; z ograniczeniem ich liczby w samym Mieście do 4-ch, a na każdym przed
mieściu po jednej tylko. Co się dotyczy muzyk weselnych, te równie do przepisanych 
powyżej godzin stosować się mają, wszakże możność odbywania onych w każdym 
innym czasie przepisami kościelnymi niezbronionym dozwoloną być może1100.

Na mocy tego rozporządzenia opłata za utrzymywanie muzyki, którą pobie
rała Dyrekcja Policji, została podwyższona do 10 złp. Szynkarz obowiązany był 
również uiszczać opłatę na szpital. Wprowadzono także kary za nieuregulowanie 
opłaty za muzykę w wysokości 20 złp. Oprócz kary należało również uiścić sto
sowną opłatę za utrzymywanie muzyki. Dyrekcja Policji również w tym zakresie 
uzyskała kompetencje do kontroli przestrzegania tych przepisów, jak również wy
mierzania kary za ich nieprzestrzeganie.

Na mocy przepisów Urządzenia szynków z 1839 r. Dyrekcja Policji uzyskała 
uprawnienia kontrolne w zakresie prawidłowości sprzedaży alkoholu w szynkach 
(zgodnie z otrzymanym konsensem). Ustalenia Dyrekcji Policji w powyższym 
zakresie stanowić mogły podstawę odebrania konsensu na prowadzenie działal
ności szynkowej. W celu ułatwienia przeprowadzania takich kontroli każdy szyn- 
kujący zobowiązany był wywiesić w widocznym miejscu konsens, tak aby każdy 
mógł zorientować się, czy sprzedaż danego alkoholu jest w tym lokalu dozwolo
na. Również szynkarz zobowiązany był posiadać jeden egzemplarz Urządzenia 
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szynków „w pogotowiu do okazania go żądającemu urzędnikowi policyjnemu, a to 
pod karą zip 30 na niezachowujących przepisu tego" (art. 6b)1101.

1,01 Dz. Praw 1839, nr 3388 D.G.S.
1102 Powtórne urządzenie szynków, ibidem, nr 7009 D.G.S.
11113 Odmiennie niż to miało miejsce wcześniej, w sprawach, które zagrożone były karą utraty kon

sensu, orzekał Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, a w II instancji Senat Rządzący.

Dyrekcja Policji uzyskała również uprawnienia do wymierzania kar pienięż
nych za naruszenie przepisów Urządzenia szynków. Od decyzji Dyrekcji Policji 
przysługiwał rekurs do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji. Natomiast orze
kanie w sprawach zagrożonych karą utraty konsensu należało do Wydziału Do
chodów Publicznych i Skarbu, a w II instancji do Senatu Rządzącego (art. 61).

Dnia 6 grudnia 1839 r. wydane zostało nowe urządzenie dotyczące szynków, 
które dotyczyło zarówno chrześcijan, jak i starozakonnych, „którym konsensa na 
oberże, domy zajezdne, traktiernie, garnkuchnie, cukiernie, bilardy i wszelkiego 
rodzaju szynki w miejscach do zamieszkania im dozwolonych udzielane być będą 
mogły" (art. 16)1102.

Dyrekcja Policji zobowiązana została do dochodzenia i wymierzania kar pie
niężnych z wolnym odwołaniem się do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji 
w Senacie Rządzącym. Wyegzekwowane kary pieniężne w połowie przypadały 
skarbowi publicznemu, a w połowie donosicielowi. Nie dotyczyło to przypadku, 
gdy donosicielem był sam urzędnik publiczny do przestrzegania tego rodzaju 
przekroczeń z obowiązku swego powołany. Wówczas cała kara przypadała skar
bowi publicznemu (art. 14)1103.

Dyrekcja Policji miała wymierzać kary za brak wywieszenia w szynku kon
sensu i kwitu z ostatniej opłaty w wysokości 10 złp, który miał być umieszczony 
w widocznym miejscu (art. 14, pkt 2). Osoba, która bez zezwolenia Dyrekcji Po
licji zatrudniała szynkarza lub szynkarkę, podlegała karze w wysokości 50 złp (za 
pierwszym razem) lub 100 złp (za drugim razem). Za trzecim razem wymierzano 
karę utraty konsensu. Analogiczną karę wymierzano osobie, która „pod pozorem 
szynkarza lub szynkarki szynk swój sposobem podatnym, bądź za opłatą, bądź za 
inną jaką umową poddzierżawia” (art. 14, pkt 3). Trzykrotne oszustwo w napojach 
i miarach uznawano za ciężkie przestępstwo policyjne, podlegające karze prze
widzianej w cz. 2 k.k. Popełnienie takiego przestępstwa zagrożone było również 
karą utraty konsensu (art. 14, pkt 4). Za defraudację dochodów konsumpcyjnych 
miała zostać wymierzona kara w wysokości 50 złp, za drugim razem - 100 zł, a za 
trzecim - kara utraty konsensu (art. 14, pkt 5).

Dyrekcja Policji miała również wydawać zezwolenie na otwarcie szynku poza 
ustawowymi godzinami określonymi w przepisach policyjnych lub na utrzymy
wanie w nim muzyki. Za naruszenie tych przepisów właściciel szynku podlegał 
karze w wysokości 12 złp, za drugim razem - 24 złp, a za trzecim - karze utraty 
konsensu (art. 14, pkt 8).

Za podawanie trunków upajających aż do zupełnego utracenia zmysłów spraw
ca podlegał karze w wysokości 12 złp, za drugim razem - 24 złp, a za trzecim 
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- karze utraty konsensu (art. 14, pkt 9)1104. Analogiczne kary przewidziane były 
za podawanie napojów alkoholowych dzieciom. Jeżeli powyższych przekroczeń 
dopuścił się „posiadacz konsensu do realności przywiązanego, kary pieniężne na 
takowe oznaczone i do niego rozciągniętymi będą. Tam zaś, gdzie zachodzi utrata 
konsensu, tylko zawieszenie w użytkowaniu praw z konsensu na szynk trunków 
wypływających względnie posiadacza wykraczającego, miejsce mieć może” Na 
analogicznych zasadach odpowiedzialność ponosili sprzedawcy hurtowi alkoho
lu (art. 14, pkt 10).

Nowe urządzenie szynków przewidywało również zakaz jednoczesnego pro
wadzenia szynku i wykonywania innej pracy zarobkowej. Dlatego też osoba pro
wadząca szynk, która została urzędnikiem etatowym, „otworzyła handel, weszła 
w służbę prywatną” etc., zobowiązana została do zwrotu posiadanego konsensu 
w terminie ośmiu dni do Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu. Jeśli tego nie 
zrobiła, groziła jej kara w wysokości 100 złp (art. 13).

Dyrekcja Policji była również instytucją, która miała ochraniać interesy gospo
darcze legalnie działających cechów i korporacji krakowskich. W tym zakresie 
przyznano jej uprawnienia do orzekania w I instancji w sprawach związanych 
z naruszeniem przepisów rozporządzenia Senatu Rządzącego O cechach, wyda
nego dnia 6 maja 1843 r.1105 Kompetencje Dyrekcji Policji związane z tą dziedziną 
były więc typowe, tj. dozór, orzecznictwo w sprawach policyjnych oraz kontrola 
pobytu i działaloności cudzoziemskich czeladników. Działania Dyrekcji Policji 
miały zabezpieczać legalną działalność cechów w zakreślonych dla nich grani
cach i wyłącznych obszarach. Obowiązywała zasada, w myśl której kunstmistrze, 
rzemieślnicy i „profesjoniści" mogli wyrabiać i sprzedawać produkty wyłącznie 
zgodne z ich kwalifikacjami i zastrzeżonymi dla ich branży produktami. Za na
ruszenie tej zasady przewidziano kary policyjne (od 20 do 200 złp), które miała 
wymierzać Dyrekcja Policji (art. 3).

Dyrekcja Policji miała również wymierzać kary za prowadzenie nielegalnej 
działalności rzemieślniczej i wytwórczej w obrębie rogatek miasta, czyli na tere
nie Krakowa. Rodzaj i wysokość kary miała być dostosowana do stanu i osoby jej 
podlegającej. Kary mogły być wymierzone również uczniom i czeladzi prowadzą
cej pokątną działalność (art. 145)1106.

II, 14 Pismem z 2 V 1833 r., nr 3234, Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji zwrócił Dyrekcji Policji
uwagę na zwiększenie efektywności w zwalczaniu pijaństwa. W związku z tym Wydział wezwał 
Dyrekcję Policji, aby z osobami w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych postępowała 
zgodnie z rozporządzeniem Senatu z 10 VI 1825 r„ Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, 
WM - 590, k. 61, nr 2327 D.G.S

1103 Od jej orzeczeń przysługiwało odwołanie do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji jako do 
II i ostatniej instancji. Przepisy te weszły w życie z dniem 1 X 1843 r., Dz. Praw 1843, nr 2650 D.G.S.

III, 6 Były to następujące kary: opieczętowanie narzędzi i warsztatu, zapłacenie kwoty od 6 do 36 złp,
8-dniowy areszt lub chłosta od 3 do 7 plag (art. 145). Kara pieniężna mogła być podwyższona do 
100 zip lub mogła być wymierzona surowsza kara aresztu dla majstra, który nielegalnie przyjął 
do swojego warszatu wspólnika, który nie był majstrem, lub wspólnika wyznania mojżeszowego 
lub udostępniał Żydom miejsce do sprzedaży ich produktów lub ich wytwarzania (art. 146).
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Dyrekcja Policji miała również wykonywać egzekucję administracyjną na pro
ste zażądanie strony w stosunku do majstrów, którzy w umówionym czasie roboty 
nie oddali. Mogła również wymierzać takim opieszałym majstrom kary pienięż
ne od 20 do 100 złp (art. 149)1107. Egzekucja policyjna miała również dotyczyć 
wynagrodzenia strat powstałych w związku z niewłaściwie wykonanym dziełem 
(art. 150). Kara 30 złp mogła być wymierzona za brak zatwierdzenia uchwał ce
chów żydowskich przez starszego chrześcijan i komisarza cechowego (art. 152). 
Dyrekcja Policji miała karać również za niedbałe wykonywanie pracy, schodzenie 
z miejsca pracy bez usprawiedliwienia, jak również za upicie się w czasie pracy na 
budowie (art. 199).

Dyrekcja Policji miała także oszacować szkodę powstałą w wyniku kradzieży 
dokonanych w czasie prac budowlanych. Odpowiedzialność materialną za jej po
wstanie ponosił majster, który zobowiązany był wypłacić poszkodowanemu od
szkodowanie w wysokości odpowiadającej powstałej szkodzie. W razie potrzeby 
Dyrekcja Policji miała wyegzekwować tę kwotę od zobowiązanego (art. 200).

Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 7 października 1842 r. Dyrek
cja Policji otrzymała kompetencje do rozpoznawania i sądzenia spraw związa
nych z nielegalnym zakładaniem i utrzymywaniem pensji dla młodzieży, zarówno 
męskiej, jak i żeńskiej1108. Osoby dopuszczające się takich praktyk podlegały karze 
pieniężnej w wysokości od 100 do 500 złp W przypadku powtórnego stwierdze
nia prowadzenia pensji bez zezwolenia właściwych władz podmiot prowadzący 
miał utracić na zawsze możliwość uzyskania pozwolenia na otwarcie pensji lub 
dalsze jej prowadzenie. Z kolei cudzoziemcy nielegalnie prowadzący pensje nie 
podlegali karze pieniężnej, lecz mieli być wydaleni z kraju. Od wyroków Dyrekcji 
Policji przysługiwało odwołanie do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji, któ
ry orzekał w II i ostatniej instancji (art. 2).

5.14. Wydawanie świadectw konduity
Zgodnie z przepisami z 13 stycznia 1843 r. Dyrekcja Policji uprawniona została 
do wydawania żydom świadectw dobrej konduity, które stanowiły jeden z pięciu 
warunków formalnych umożliwiających starozakonnym podjęcie praktycznej na
uki zawodu u kupców chrześcijańskich, a z czasem również nabycia możliwości 
uzyskania członkostwa w kongregacji kupieckiej1109. Przyznanie Dyrekcji Policji tej

Strona mogła również dochodzić odszkodowania za poniesione straty i poniesione koszty 
(art. 149)

ll,,s Dz. Praw 1842, nr 5271 D.G.S. Wprowadzenie tych przepisów wiązało się z treścią art. 1 statutu 
urządzenia wewnętrznego Uniwersytetu, na mocy którego wszystkie zakłady naukowe i wycho
wawcze (publiczne, jak i prywatne) pozostawały pod dozorem i kierunkiem rządu.

11(w Kandydat rnusiał łącznie spełnić 5 warunków formalnych, określonych w rozporządzeniu Se
natu z dnia 14 XI 1842 r., obowiązującego od 1 1 1843 r., ibidem, § 15, nr 6029 D.G.S. Młodzież 
wyznania mojżeszowego musiała złożyć stosowny wniosek do Wydziału Spraw Wewnętrznych 
i Policji z dowodami: ,,a) iż są tutejszokrajowymi lub za takich przez rząd uznanymi; b) iż nie 



5.15. Kontrola deklaracji podatkowych 345

kompetencji wydaje się całkowicie uzasadnione, gdyż to właśnie ta instytucja po
siadała szerokie rozeznanie w sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie miasta 
Krakowa. W związku z tym w oparciu o posiadane dane mogła wystawić świadec
two konduity oparte na rzetelnych informacjach. Ich źródłem mogły być m.in. in
formacje przekazywane przez podinspektorów wyznania mojżeszowego zatrud
nionych w Dyrekcji Policji, a działających na obszarze Kazimierza żydowskiego.

Dyrekcja Policji potwierdzała też świadectwa konduity, które stanowiły za
łącznik do wniosku na posadę w administracji lub sądownictwie Wolnego Miasta 
Krakowa, na przykład kandydat na woźnego sądowego rnusiał złożyć życiorys, 
świadectwo z odbytej aplikacji, świadectwo czterech obywateli gminy, w której co 
najmniej pół roku zamieszkiwał, potwierdzone przez Dyrekcję Policji (potwier
dzające moralne zachowanie się i „najlepszą konduitę”), świadectwo ukończenia 
szkoły licealnej* 1110. W tym okresie bardzo ważnym elementem podlegającym kon
troli, było to, czy kandydat miał jakikolwiek związek z „rewolucją polską”, czyli 
powstaniem listopadowym.

używają żadnych zewnętrznych znaków, które by ich od mieszkańców wyznań chrześcijań
skich odróżniały; c) iż szkoty publiczne niższe przynajmniej, a mianowicie nauki w szkole 
przemysłowo-handlowej z pożytkiem odbyli". Dopiero wtedy mogli otrzymać zezwolenie na 
praktykę u kupca chrześcijańskiego. Dodatkowe dwa warunki, które rnusiał spełnić kandydat, 
określone zostały zgodnie z rozporządzeniem z 13 1 1843 r. Oprócz świadectwa dobrej konduity 
wystawionego przez Dyrekcję Policji kandydat rnusiał jeszcze uzyskać zgodę kongregacji ku
pieckiej na przyjęcie starozakonnego na terminatora przez kupca należącego do tej kongregacji, 
Dz. Praw 1843, nr 6891.

1110 Dz. Praw z 1842 r„ s. 11, nr 2124 D.G.S.
1111 ANKr, WMK - III/18/2, k. 253.
1112 ANKr, WMK - III - 47, k. 493.

Na przykład J. Bienenfeld pismem z 26 maja 1846 r. zwrócił się do „Przeświet
nej Dyrekcji Policji” o świadectwo konduity w związku z koniecznością przedło
żenia go w Sądzie Wyższym w celu uzyskania wakującej posady szkutnika obwodu 
kazimierskiego. Zgodnie z dyspozycją Dyrektora Policji informacje niezbędne do 
wydania świadectwa miał uzyskać właściwy miejscowo komisarz cyrkułowy oraz 
biuro prezydialne. Komisarz policji wyjaśnił, że zgodnie z posiadanymi reperto
riami wnioskodawca nie był policyjnie karany. Z kolei z repertorium prezydialne
go wynikało, że na wnioskodawcę nie ma żadnych wpisów od 1843 r. Można za
tem jedynie domyślać się, że w tej sytuacji Dyrekcja Policji wystawiła pozytywne 
świadectwo konduity1111.

5.15. Kontrola deklaracji podatkowych
Dyrekcja Policji, choć zasadniczo podlegała Wydziałowi Spraw Wewnętrznych 
i Policji, to zobowiązana była również wykonywać polecenia wydane przez Wy
dział Dochodów Publicznych i Skarbu. Na przykład dnia 25 kwietnia 1839 r. 
Wydział ten polecił Dyrekcji Policji sporządzenie spisu ludności miasta Krakowa 
na potrzeby rozkładu podatku osobistego i szarwarkowego1112.



346 Rozdział 5. Zadania Dyrekcji Policji o charakterze...

Dyrekcja Policji miała również, na zlecenie Wydziału Dochodów Publicznych 
i Skarbu, działać w zakresie kontroli zgodności deklaracji mieszkańców „co do 
ognisk” z rzeczywistym stanem rzeczy. Przepisy z tym związane uchwalone zo
stały przez sejm dnia 11 lipca 1844 r.1113 Począwszy od 1 stycznia 1846 r. podatek 
dymowy w mieście Krakowie i jego przedmieściach miał być opłacany od liczby 
ognisk (art. 1). Ustawa zawierała definicję legalną ogniska1114, jak również określa
ła zasady ustalania liczby ognisk w poszczególnych obiektach1115. Ustawa wprowa
dzała też podział miasta Krakowa i jego przedmieść na potrzeby rozkładu podatku 
dymowego od ognisk na pięć klas1116. Ustalenie wysokości podatku uzależnione 
było od położenia nieruchomości oraz ilości posiadanych ognisk (art. 9). W celu 
ustalenia dokładnej ilości ognisk ustawa zapowiedziała przeprowadzenie kom-

1113 Dz. Praw 1844, nr 3253 D.G.S. Przepisy te zastąpiły dotychczasowe przepisy z 1775 r. o podatku 
dymowym, gdyż nie byty one sprawiedliwe dla pomiaru podatku dla właścicieli realności, czyli 
podatku gruntowego na terenie miasta Krakowa.

1111 „Ognisko - każdy z osobna narząd do rozniecania ognia, bądź w piecach pokojowych, bądź 
w kuchniach otwartych lub tak zwanych angielskich, cyganach itp., bądź nareszcie w piekar
niach, kuźniach warsztatowych, i innych zakładach, w których oddzielnie ogień utrzymywać 
można, choćby dym z takiego narządu idący sprowadzonym był w wspólny komin lub szufladę 
dymową" (art. 2).

1115 W domach opalanych „wedle metody Meisnera” liczono po jednym ognisku na każde pomiesz
czenie niezależnie od jego obszerności lub przeznaczenia (art. 3). W pomieszczeniach magazy
nowych zarówmo niezamieszkałych i niemających żadnego ogniska, jak również w tych, które 
posiadały część mieszkalną, liczono po jednym ognisku na każde trzy okna lub inne otw>ory 
do światła, niezależnie od tego, na którą stronę domu wychodziły (art. 4). W przypadku gdy 
ww. pomieszczenia nie posiadały okien lub otworów do światła lub miały nie więcej niż dwa ta
kie otwory traktowano je jako jedno ognisko. W przypadku czterech lub pięciu otworów świetl
nych przyjmowano, że w obiekcie są dwa ogniska (art. 5). Wyjątkiem były niezamieszkałe stajnie 
na konie lub bydło, wozownie, piwnice oraz sklepy i pomieszczenia przeznaczone na skład opa
łu lub spiżarnie domowe (art. 6). Pomieszczenia wyposażone w „dwa narządy do rozniecania 
ognia, jeden na lato, drugi na zimę”, również traktowane były jako jedno ognisko (art. 7).

1116 Do pierwszej klasy zaliczano „realności położone przy Głównym Rynku tudzież przy ul. Grodz
kiej aż do przecznicy Kanonnej - na koniec realności położone przy ul. Głównej Kazimierza 
chrześcijańskiego aż do ratusza kazimierskiego tudzież przy ul. Szerokiej w mieście żydowskim. 
Do klasy drugiej realności położone przy wszystkich ulicach głównych miasta Krakowa, dalsza 
część ul. Grodzkiej aż do plantacji klasą pierwszą nieobjęta, przy placach: Szczepańskim, Małym 
Rynku, i Szerokiej ulicy, przy ulicy Stradom, przy ulicach przecznych z ulicą główną Kazimierza 
chrześcijańskiego stykających się, przy kontynuacji ulicy głównej Kazimierza chrześcijańskiego 
od ratusza kazimierskiego aż do mostu na Wiśle, na koniec realności murowane o piętrach na 
przedmieściach stojące, a frontem lub rogiem do plantacji obrócone. Do klasy 3-ciej realno
ści położone przy ulicach przecznych w mieście Krakowie tudzież realności murowane przy 
ul. Wesołej, Lubicz i Piasek do kościoła xx. karmelitów prowadzącej, a na koniec reszta domów' 
murowanych w Kazimierzu chrześcijańskim lub w mieście żydowskim do 1 lub 2-ej klasy nie- 
należących. Do klasy 4-tej realności murowane na przedmieściach oprócz ulic poprzednią klasą 
objętych, jak równie domy i folwarki murowane we wsiach do cyrkułów miejskich należących 
znajdujące się. Do klasy 5-tej realności drewmiane na przedmieściach miasta Krakowa tudzież 
w mieście żydowskim i Kazimierzu chrześcijańskim położone, jak równie domy drewniane 
w wsiach granicznych do cyrkułów miejskich należących” (art. 8).
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pleksowej lustracji wszystkich obiektów w okresie sześciu miesięcy poprzedzają
cych wejście jej w życie (art. 14)1117. A zatem lustracja miała być przeprowadzona 
od czerwca do grudnia 1845 r. Ustalenia dokonane w jej trakcie były wiążące i sta
nowiły podstawę wymierzania w przyszłości podatku od ilości ognisk (art. 10- 
-11). Osoba, która po lustracji i po dopełnionym rozkładzie podatku w sposób 
trwały zlikwidowała ognisko, mogła ubiegać się o korektę podatku. Warunkiem 
było jednak zgłoszenie modernizacji pomieszczeń oraz przeprowadzenie kontroli 
pomieszczenia przez komisję wyznaczoną przez Wydział Dochodów Publicznych 
i Skarbu, która potwierdziłaby skasowanie ogniska (art. 12).

1117 Do protokołu lustracyjnego wolno było właścicielom realności i mieszkańcom wnosić wszelkie 
reklamacje i zarzuty dotyczące zasadności wciągnięcia poszczególnych ognisk do katastru lu
stracyjnego. Rozpatrywanie reklamacji odbywało się w trybie dwuinstancyjnym: w I instancji 
orzekał Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu, a w II instancji - Senat, którego decyzje były 
ostateczne (art. 14). Po dniu 1 1 1846 r. żadne reklamacje nie mogły być już zgłaszane (art. 15).

Natomiast bieżącą kontrolę ognisk po lustracji miała przeprowadzać Dyrekcja 
Policji na zlecenie Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu (art. 13). Z powyż
szego wynika, że Dyrekcja Policji miała pełnić funkcję wykonawczą i przeprowa
dzać kontrole służące weryfikacji, czy złożone deklaracje były zgodne z prawdą. 
A zatem Dyrekcja Policji w tym zakresie miała działać jako organ kontrolujący 
rzetelność złożonych deklaracji. W przypadku wykrycia niezadeklarowanego 
ogniska wysokość podatku miała być natychmiast podwyższona, i to od czasu 
użytkowania tego ogniska (art. 13). Z uwagi na to, że lustracja ognisk miała być 
przeprowadzana co 10 lat, kontrole przeprowadzane przez Dyrekcję Policji mo
gły w istotny sposób pomóc w ustaleniu ewentualnych zmian w ilości ognisk, a co 
za tym idzie mogły przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetowych z tego 
tytułu (art. 22 w związku z art. 29). Można również stwierdzić, że rola Dyrekcji 
Policji w tym zakresie wpisywała się w jej funkcję kontroli przestrzegania przepi
sów prawa.





Rozdział 6

ZADANIA SĄDOWNICZE 
DYREKCJI POLICJI

Drugą kategorią zadań, które powierzono Dyrekcji Policji były zadania o charak
terze sądowniczym. Do tej kategorii zaliczam kompetencje Dyrekcji Policji, które 
bezpośrednio lub pośrednio wiązały się z sądowym trybem rozpoznawania spraw 
karnych, tj. 1. prowadzenie śledztw i dochodzeń; 2. ustalanie w oparciu o wyniki 
wstępnego śledztwa właściwości rzeczowej organów sprawujących sądownictwo 
karne, które miały rozstrzygać konkretne sprawy; 3. orzekanie w zakresie ciężkich 
przestępstw policyjnych.

Powierzenie zadań sądowniczych organowi administracyjnemu, jakim nie
wątpliwie była Dyrekcja Policji, nie było rozwiązaniem szczególnie oryginalnym 
w I połowie XIX w., gdyż z taką praktyką spotkać się można było zarówno w cza
sach Księstwa Warszawskiego, jak i Królestwa Polskiego1118. Niemniej jednak spe
cyficzna sytuacja polityczna Wolnego Miasta Krakowa powodowała, że zadania 
sądownicze Dyrekcji Policji były sukcesywnie poszerzane. Wiązało się to ściśle 
z narastającymi tendencjami reakcyjnymi w zakresie sądownictwa i wstecznym 
kierunkiem reform, które szczególnie nasiliły się od 1839 r.

Zanim bliżej omówione zostaną zadania sądownicze Dyrekcji Policji, koniecz
ne jest przedstawienie materialnoprawnej podstawy jej działalności w tym zakre
sie. Stanowił ją przede wszystkim austriacki kodeks karny z 1803 r.1119

I11K Szerzej na ten temat zob. A. Korobowicz, W. Witkowski, Funkcje sądowe organów ad
ministracji lokalnej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Czasopismo Prawno- 
-Historyczne” R. 45, 1993, z. 1-2, s. 139-157.
W edycjach zawierających polski przekład kodeksu z 1803 r. nadano mu nazwę Księga ustaw 
na zbrodnie i ciężkie policyine przestępstwa. W pracy niniejszej posługuję się przekładem pol
skim, opublikowanym w 1804 r. w Krakowie w drukarni Józefa Jerzego Trasslera, w dwóch od
rębnych częściach: O zbrodniach (cz. 1) i Księga ustaw o ciężkich przestępstwach policyinych 
i o sposobie z temiż postępowania (cz. 2). Ustawa o zbrodniach i ciężkich przestępstwach po
licyjnych składała się ze wstępu i dwóch części, z których każda dzieliła się na dwa wydzia
ły. W ramach wydziałów wprowadzono podział na rozdziały, podzielone z kolei na paragra
fy. Numeracja paragrafów była ciągła w ramach każdej części. Wstęp, złożony z 8 artykułów,
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Kodeks karny opierał się na zasadzie zupełności materialnej, która oznaczała 
wyraźne określenie czynu przestępnego w ustawie i zagrożenie go sankcją karną, 
co wyrażała paremia nullum crimen sine lege. Jak zauważył Tadeusz Maciejew
ski, z czasem tendencją rozwojową ustawodawstwa karnego państw zaborczych 
stało się wydawanie ustaw szczegółowych, wprowadzających karalność wielu 
przestępstw nieunormowanych przepisami kodeksu karnego. Podobną tenden
cję można zauważyć w Wolnym Mieście Krakowie* 1120. Austriacki kodeks karny 
wprowadził kryterium właściwości organów sądowych. Dzielił on przestępstwa 
na zbrodnie i ciężkie przestępstwa policyjne. Pierwsze rozpatrywały sądy, drugie 
- władze administracyjne. Podział kar był pochodną podziału przestępstw. Były 
więc kary za zbrodnie i ciężkie przestępstwa policyjne1121. Sformułowania zawarte 
w kodeksie miały charakter elastyczny i abstrakcyjny, co pozwalało na dostosowa
nie kodeksu do różnych zmian w dziedzinie polityki karnej.

zawierał normy ogólne odnoszące się do obu części kodeksu. Pierwsza część ustawy traktowała 
o zbrodniach podlegających jurysdykcji sądowej. Liczyła ona łącznie 557 paragrafów. Pierw
szy wydział tej części, podzielony na 28 rozdziałów (obejmujących § 1-210), zawierał przepisy 
materialno-prawne dotyczące zbrodni i kar za nie przewidzianych. Wydział drugi, obejmują
cy 19 rozdziałów (§ 211-557), mieścił w sobie przepisy procesowe obowiązujące przy ściganiu 
zbrodni. Druga część kodeksu dotyczyła ciężkich przestępstw policyjnych, podlegających jurys
dykcji władz administracyjnych. Obejmowała ona łącznie 459 paragrafów. Pierwszy wydział tej 
części, podzielony na 14 rozdziałów (§ 1-275), zawierał przepisy materialno-prawne odnoszące 
się do ciężkich przestępstw policyjnych i kar za nie grożących. W wydziale drugim, obejmują
cym 9 rozdziałów (§ 276-459), zawarte były normy proceduralne stosowane przy ściganiu i osą
dzaniu tych przestępstw, S. Salmonowicz, op. cit., s. 143-147; S. Płaza, op. cit., s. 107-108. 
Walory fachowe i techniczne austriackiego kodeksu karnego sprawiły, że cieszył się on dużym 
uznaniem w krakowskich sferach prawniczych, m.in. dlatego, że właściwa mu elastyczność 
sformułowań ułatwiała stosowanie go w praktyce, L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 129; 
J. Morelowski, Przyczynek do dziejów prawodawstwa karnego, systematu kar i rozwoju wię
zień w Austryi w ostatnich stu latach, „Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek Miesięczny 
do Gazety Lwowskiej” R. 15,1887, nr 8, s. 742; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. 
cit., s. 375; Leksykon historii prawa i ustroju. 100 podstawowych pojęć, red. T. Maciejewski, 
Warszawa 2010, s. 172.

1120 T. Maciejewski, Historia ustroju..., s. 290.
1121 Ibidem, s. 293-294; A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008, s. 200; S. Płaza, 

op. cit., s. 130; L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 65-80.
1122 Był to dekret króla saskiego i księcia warszawskiego z 26 VII 1810 r. Przestał on obowiązywać 

dopiero na 7 lat przed likwidacją Wolnego Miasta Krakowa, uchylony - wydanym pod presją 
mocarstw opiekuńczych - rozporządzeniem Senatu Rządzącego z 2 VII 1839 r. (Urządzenie bie
gu służby sprawiedliwości karnej, Dz. Praw 1839, nr 23, pkt 1). Dekret ten odzyskał moc prawną 
w okresie powstania krakowskiego, co nastąpiło na podstawie art. 5 rozporządzenia dyktatora 
z 26 II1846 r. (S. Wachholz, Akty prawne..., s. 335. Warto zauważyć, iż dekret z 26 VII 1810 r. 

Austriacki kodeks karny miał obowiązywać w Wolnym Mieście Krakowie tym
czasowo do czasu uchwalenia przez Zgromadzenie Reprezentantów własnego 
kodeksu karnego, do czego jednak nie doszło. Wobec tego przez cały okres istnie
nia Wolnego Miasta Krakowa obowiązywał ten właśnie kodeks karny, który (wraz 
z nowelą lipcową z 1810 r.1122) stanowił podstawowe źródło prawa karnego1123.
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Szczególne znaczenie w działalności orzeczniczej Dyrekcji Policji miała cz. 2 
kodeksu karnego, poświęcona ciężkim przestępstwom policyjnym. Całość prze
pisów szczegółowych części drugiej tego kodeksu została ujęta w dziewięciu ko
lejnych rozdziałach (od 5 do 13), obejmujących łącznie 233 kolejno po sobie na
stępujących paragrafów (§ 37-269)1123 l124.

wprowadzał istotną zmianę w postaci wyeliminowania kary chłosty. Sądy Wolnego Miasta Kra
kowa w okresie obowiązywania tego dekretu zmianę tę jednak ignorowały. Zdaniem L. Pauliego 
„stały widocznie na stanowisku, że skoro dekret wyraźnie nie uchylał żadnego przepisu kodeksu 
[na przykład § 23, cz. 2 - P. C.], przeto wszystkie one nadal są obowiązujące” L. Pauli, Austriac
ki kodeks..., cz. 1, s. 33-37, 76, cz. 2, s. 120-122; W. Μ. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, 
s. 106; E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austryackiego, t. 1, 
Kraków 1901, s. 111-112; W. Sobociński, op. cit., s. 276.

1123 Na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego z 2 VII 1839 r. z dniem 20 lipca tego roku traciły 
moc obowiązującą wszelkie dodatki i zmiany wprowadzone w okresie Księstwa Warszawskiego 
i „następnie w cesarsko-austriackim postępowaniu karzącym zaprowadzone, jako niezgodne 
z duchem kodeksu karnego w kraju tym obowiązującego” i od tego dnia wszelkie sprawy karne, 
w których jeszcze wyrok nie został wydany miały być sądzone według przepisów kodeksu ka- 
rzącego Cesarstwa Austriackiego, jaki do epoki rządu Księstwa Warszawskiego obowiązywał na 
tym terenie (pkt 1). A zatem przywrócono pierwotną wersję kodeksu karnego obowiązującego 
w okresie zaborów, Dz. Praw 1839, nr 23.

1121 Rozdział 5-0 ciężkich przestępstwach policyjnych przeciw bezpieczeństwu wspólnego społe
czeństwa związku i spokojności pubticznej (§ 37-71); 6-0 ciężkich przestępstwach policyjnych 
przeciw publicznym urządzeniom i ustawom, które do powszechnego należą bezpieczeństwa 
(§ 72-85); 7-0 ciężkich przestępstwach policyjnych przeciw obowiązkom jakiego publiczne
go urzędu (§ 86-88); 8-0 ciężkich przestęstwach policyjnych przeciwko bezpieczeństwu życia 
(§ 89-146); 9-0 ciężkich przeciw zdrowiu przestępstwach policyjnych (§ 147-160); 10-0 in
nych ciężkich przestępstwach policyjnych bezpieczeństwo ciała albo naruszających, lub onemuż 
zagrażąjących (§ 161-183); 11-0 ciężkich przestępstwach policyjnych przeciwko bezpieczeństw 
własności (§ 184-233); 12-0 ciężkich przestępstwach policyjnych naprzeciw niebezpieczeństwu 
honoru (§ 234-244); 13-0 ciężkich przestępstwach policyjnych przeciw obyczajności publicznej 
(§ 245-269).

1125 ]. von Sonnenfels opowiadał się za ścisłym, pragmatycznym związkiem nauki policji z celami 
oświeconego państwa absolutnego, którym Austria faktycznie pozostała do 1848 r. Jego zda
niem policja powinna być narzędziem w rękach państwa, będąc wyrazicielem jego interesów. 
Policja miała spełniać przede wszystkim funkcję policji bezpieczeństwa, w związku z tym rolę 
policji ograniczał do instrumentu przymusu państwowego. Policja powinna popierać religię 
jako rodzaj spoiwa społecznego, dbać o moralność obywateli, między innymi poprzez rozwój 
nauki i wychowania, likwidować czynniki szkodliwe dla obyczajowości społecznej. Do obowiąz
ków policji miało też należeć prowadzenie całej statystyki w kraju oraz dbanie o poszanowanie 
ustaw przez społeczeństwo. Słynne jego trzytomowe dzieło Grundsaetze der Polizey, Handlung 
und Finanz (Zasady nauki policji, handlu i finansów), po raz pierwszy wydane w latach 1765- 
-1767, do początku XIX w. doczekało się aż ośmiu wydań i do 1845 r. władza edukacyjna zale
cała je jako podręcznik umiejętności politycznych. Rozróżniał on 4 rodzaje nauk politycznych: 
1. Polityka - zajmująca się sprawami zewnętrznego bezpieczeństwa państwa; 2. Nauka policji 
- tworząca podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego; 3. Nauka handlu - wskazująca państwu 
metody i środki do poprawy sytuacji ekonomicznej ludności; 4. Nauka finansów - badająca 

Twórcą tej części kodeksu karnego był Józef von Sonnenfels, zaliczany do 
XVIII-wiecznych niemieckich policystów1125. Okoliczność ta ma istotne znacze
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nie, gdyż jego sposób postrzegania zadań policji wpływał na szerokie określenie 
katalogu ciężkich przestępstw policyjnych, których osądzaniem z czasem zaję
ła się również Dyrekcja Policji. W związku z powyższym katalog ciężkich prze
stępstw policyjnych sformułowany został na gruncie XVIII-wiecznej policystyki 
i pozostawał aktualny jeszcze w I połowie XIX w. Tym samym wpływało to na 
szeroki zakres zadań Dyrekcji Policji z obszaru karno-sądowego.

W dalszej części tego rozdziału, w oparciu o akty ustrojowe dotyczące organi
zacji Dyrekcji Policji, jak również sądownictwa Wolnego Miasta Krakowa, zostaną 
przedstawione zadania sądownicze Dyrekcji, a następnie w oparciu o judykaturę 
Dyrekcji Policji, stanowiącą zasadniczą podstawę źródłową tej części opracowa
nia, scharakteryzowane zostaną główne kierunki jej działalności w funkcji sądu 
karnego. W związku z tym celem tego rozdziału nie jest ani pełna charakterystyka 
części drugiej kodeksu karnego z 1803 r., ani również pełnego dorobku orzeczni
czego Dyrekcji Policji, ani tym bardziej skali przestępczości w Wolnym Mieście 
Krakowie.

zagadnienia skarbowości oraz zajmująca się stworzeniem właściwego systemu podatkowego. 
Całokształt zagadnień policyjnych J. von Sonnenfels podzielił na dwa zasadnicze działy. Dział 
pierwszy obejmował tzw. prawa stanów, dotyczył zagadnień ewidencji ludności, rządowego 
nadzoru nad stowarzyszeniami, cenzury publikacji oraz bezpieczeństwa państwa. Dział drugi 
zajmował się zadaniami policji polegającymi na zapewnieniu swobody działania poszczególnym 
obywatelom. Twórca przedstawił tu wszelkie sfery działań policji idące w kierunku ochrony 
wolności osobistej i bezpieczeństwa jednostki w państwie. Pisał między innymi o respekto
waniu ustaw, o zakładach wychowawczych, o religii, o higienie zdrowotnej oraz o karach za 
naruszenie zarządzeń policyjnych. Bezsprzeczną i wymagającą podkreślenia cechą poglądów 
J. von Sonnenfelsa było całkowite włączenie policji w aparat państwa absolutnego. Do zadań 
policji zaliczał: prowadzenie spisów ludności, statystyk, cenzurę pism politycznych, dozór rzą
dowy nad stowarzyszeniami, nadzór nad obyczajami, „wzbudzenie w narodzie wysokiego po
jęcia o znaczeniu ustaw, ustosunkowanie sił pojedynczych osób do sił państwa z celem posłu
szeństwa dla władzy i ustaw”, bezpieczeństwo praw obywateli, bezpieczeństwo czynów, osób, 
czci, własności, nałożenie kar za nieprzestrzeganie zarządzeń policyjnych, powzięcie środków 
zapobiegawczych przeciwko zbrodniom, prewencję i zmniejszanie następstw zbrodni. Pomyśl
ność państwa zależała przede wszystkim od licznego zaludnienia. Zarząd równoznaczny ze 
zwierzchnią władzą stanowił całokształt zobowiązań podjętych przez rząd dla osiągnięcia celów 
społecznych, tj. dla utwierdzenia i zachowania społecznego dobrobytu. Rząd miał brać na swe 
barki wszystkie społeczne zadania - nawet takie, którym sprostać nie mógł, a więc przyznawał 
sobie wszechwładztwo, nieograniczone prawo decydowania o publicznych sprawach. Rząd miał 
wywiązywać się ze starania o obyczajowy stan poddanych, zachowując równowagę między oby
czajami a ustawami, J. Malec, D. Malec, Historia administracji...., s. 57-58; J. Malec, Polska 
myśl administracyjna XVIII wieku, Kraków 1986, s. 13-14; idem, Przedmowa, [w:] Początkowe 
prawidła policyi ogólney w kraiu, 1.1, Kraków 2008, s. V-VI, Klasycy Myśli Historyczno-Prawnej; 
idem, U źródeł..., s. 25-26; Leksykon historii..., s. 354; L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 18; 
J. B. Oczapowski, Poiicyści zeszłego wieku i nowożytna nauka administracyi. Przyczynki do 
dziejów tej nauki. Historya nauki administracyi w XVIII wieku, Warszawa 1882, s. 230; A. Za
horski, op. cit., s. 140; H. Izdebski, Historia administracji, s. 26; P. Majer, Bezpieczeństwo 
wewnętrzne..., s. 88; idem, Geneza i ewolucja policji jako pojęcia, instytucji i funkcji państwa, 
„Miscellanea Historico-Iuridica" R. 11, 2012, s. 139.
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6.1. Prowadzenie śledztw i dochodzeń
Zgodnie ze statutem z 1827 r. tzw. policja sądowa, sprawowana przez Dyrekcję 
Policji w zakresie określonym w tym statucie, rozciągała się wyłącznie na obszar 
miasta Krakowa (art. 2)1126. Stanowiło to istotną różnicę w zakresie właściwości 
terytorialnej Dyrekcji Policji obejmującej tzw. policję dozorczą.

1126 Dz. Praw RI< 1827, nr 3344 D.G.S.
112' Warto zauważyć, iż dekret z 26 VII 1810 r„ stanowiący nowelę do kodeksu karnego z 1803 r., 

zastąpił austriacki dwuczłonowy podział przestępstw francuskim podziałem trójczłonowym. 
Przestępstwa dzielono więc na zbrodnie, występki i wykroczenia. Organizacja sądownictwa 
Wolnego Miasta Krakowa - inaczej niż w Księstwie Warszawskim - nie była przystosowana do 
tego podziału, w związku z tym w praktyce powyższa modyfikacja nie miała właściwie istotnego 
znaczenia. Po staremu, zgodnie z kodeksem, rozróżniano zbrodnie i ciężkie przestępstwa poli
cyjne, z tym tylko że niekiedy dawne nazwy zastępowano nowymi. Tak więc na aktach niektó
rych spraw dopisywano nagłówek: „sprawa kryminalna” „sprawa poprawcza” albo „sprawa po
licyjna". Przy skazywaniu za ciężkie przestępstwa policyjne na karę aresztu dodawano niekiedy 
przymiotnik „policyjnego”. Na okładkach ksiąg wyroków i sentencjonarzy Sądu Apelacyjnego za 
niektóre lata umieszczano napisy w rodzaju: „Wyroki Sądu Apelacyjnego w sprawach policyj
nych, poprawczych i kryminalnych od d. 20 stycznia 1824 r. do dnia 30 grudnia 1824 r.” czy też 
„Sentencjonarz Sądu Apelacyjnego spraw kryminalnych, policyjnych i poprawczych od 1-go 
czerwca 1825 r” L. Pa uli, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 121; F. X. Fierich, op. cit., s. 56.

112K Za zbrodnię kodeks karny z 1803 r. uznawał takie sprzeczne z prawem działanie lub zaniechanie 
w złym zamiarze, które naruszało „bezpieczeństwo pospolitego dobra” i ze względu na wielkość 
tego naruszenia albo niebezpieczny charakter towarzyszących mu okoliczności kwalifikowało 
się „do przedsięwzięcia z obwinionym kryminalnego postępowania" (art. 2, cz. 1). O ile zaś „we
dług istoty samego przedmiotu lub względem osoby winowajcy, albo według stosowności za
chodzących okoliczności" brak było takiej kwalifikacji, wówczas umyślne nawet naruszenie pra
wa było tylko ciężkim przestępstwem policyjnym (art. 3, cz. 1). Z kolei za ciężkie przestępstwo 
policyjne kodeks uznawał działanie lub zaniechanie bez złego zamiaru, gdy „coś uczynionego 
będzie, co w celu zapobieżenia występkowi albo odwrócenia wielkiej szkody czynić zabroniono 
jest, lub też, gdy to się opuści, co dla otrzymania powyższego celu czynić nakazano" (art. 4, 
cz. 1), jak również postępowanie naruszające obyczajność publiczną (art. 5, cz. 1). Niezbędnym 
warunkiem odpowiedzialności zarówno za zbrodnie, jak i ciężkie przestępstwa policyjne było 
wyraźne zakwalifikowanie danego czynu jako takiego w ustawie karnej (zasada nullum crimen 
sine lege oraz nullapoena sine lege - art. 6, cz. 1). Inne wykroczenia, w kodeksie niewymienione, 
mogły ulegać karze na podstawie odrębnych przepisów karno-administracyjnych (art. 7, cz. 1), 
L Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 52-53; F. X. Fierich, op. cit., s. 10.

Do zadań policji sądowej, które powierzono Dyrekcji Policji, a które faktycznie 
realizował Oddział Sądowniczy tej Dyrekcji, należało odbieranie istoty czynu od 
poszkodowanych lub żalących się i następnie wyprowadzanie inkwizycji suma
rycznej w sprawach określonych w art. 11 statutu1127.

A zatem Dyrekcja Policji była instytucją, której na obszarze miasta Krakowa 
przyznano wyłączność w zakresie przyjmowania zawiadomień o popełnieniu 
wszelkich przestępstw oraz przeprowadzania inkwizycji sumarycznej, czyli wstęp
nego śledztwa we wszystkich sprawach karnych i karno-administracyjnych, a więc 
mających zarówno znamiona zbrodni1128, ciężkiego, a także lekkiego przestępstwa 
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policyjnego, które należały do właściwości wójtów gmin miejskich, Trybunału 
I Instancji, Urzędu Policji Pośredniej, a później także i Dyrekcji Policji.

Dyrekcja Policji miała również czuwać nad wykonywaniem prawomocnych 
wyroków wójtów jedenastu gmin miejskich oraz swoich wyroków (art. 11). Dy
rekcja Policji poprzez swój Oddział Dozorczo-Administracyjny miała również 
prowadzić śledztwa „tak na doniesienia prywatne, jak z rozkazu władz wyższych, 
a nawet na wiadomości z publicznego odgłosu powzięte” (art. 12).

Z uwagi na to, że przepisy postanowienia Senatu z 10 czerwca 1825 r.1129, doty
czące zasad aresztowania osób,

1129 Dz. Praw RK 1825, nr 2437 D.G.
11311 Zbiór okólników Dyrekcji Policji, ANKr, WM - 590, k. 60, nr 6265 D.G.; Dz. Rządowy WMK 

1831, nr 1, s. 1-2, nr 6265 D.G.S.
1131 Dz. Praw 1833, nr 5046, 5077.
1132 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.

poszły niejako w zapomnienie i pomimo wskazanych tamże postanowieniem oko
liczności, w jakich pojmanie osób miejsce mieć może, oficjaliści, a nawet żołnierze 
straż policyjną sprawujący, pozwalają sobie samowolnie bez wyższego upoważnie
nia aresztować osoby, niebędące w takiem położeniu, ażeby ograniczeniu wolności 
osobistej bez wyjaśnienia poprzednio okoliczności ulegać miały,

Senat w komunikacie z 17 listopada 1830 r., chcąc przywrócić właściwy po
rządek w tym zakresie, przypomniał zasady aresztowania podejrzanych osób1130. 
Urzędnik policyjny, a zwłaszcza rewizor lub „żołnierz policji” mógł samodzielnie 
dokonać aresztowania w przypadku zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku, 
kłótni, „popełnionego jakiego ekscesu, pijaństwa, włóczęgostwa, słowem zdarze
nia, gdzie by szło o usunięcie zgorszenia bądź o przeszkodzenie występkowi, bądź 
na koniec o zapewnienie się względem osoby notowanej” W pozostałych wypad
kach, aresztowanie mogło nastąpić wyłącznie na rozkaz dyrektora policji lub jego 
zastępcy.

Na mocy Urządzenia sądownictwa z 1833 r. Dyrekcja Policji uzyskała pew
ne kompetencje sądownicze. W przypadku popełnienia zbrodni, występku lub 
ciężkiego przestępstwa policyjnego, a także w przypadku gdy sprawca został za
trzymany przez policję na gorącym uczynku i aresztowany „bądź gdy zbrodnia 
wskazana i odkryta będzie” Dyrekcja Policji przez adiunktów sądowych miała 
wykonać pierwszą inkwizycję i akta wraz z odebraną istotą czynu przekazać pod- 
sędkowi właściwego okręgu do dalszego postępowania (art. 8)1131.

Nowa instrukcja z 1833 r. nie wprowadziła w tym zakresie żadnych zmian. 
Dyrekcja Policji nadal zajmowała się

ustalaniem istoty czynu i wyprowadzaniem pierwszej inkwizycji we wszystkich 
kryminalnych, poprawczych i policyjnych sprawach, czy to pod rozpoznanie Try
bunału [w zakresie zbrodni - P. C.J, czy pod rozpoznanie sądów podsędkowskich 
[w zakresie ciężkich przestępstw policyjnych - P. C.] podpadających (art. 14)1132.
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Tak jak dotychczas Dyrekcja Policji zajmowała się również „zainstruowaniem” 
spraw z „zakresu wykroczeń sądowo-policyjnych” rozpoznawanych w trybie ad
ministracyjnym (art. 18).

Zgodnie z instrukcją więzienną1133, więzienia inkwizycyjne i areszty policyjne 
miały znajdować się w oddzielnych pomieszczeniach, ale w tym samym gmachu. 
Przy więzieniach inkwizycyjnych miał znajdować się Inkwizytoriat, tak dla Trybu
nału, jak i podsędków (art. 2). Ujęci przez Dyrekcję Policji za przestępstwa policyj
ne przed zapadłym wyrokiem mieli być umieszczeni w aresztach Dyrekcji Policji 
(art. 3). Natomiast w aresztach policyjnych miały przebywać osoby skazane wyro
kiem sądowym na ten rodzaj aresztu. Osoby przebywające w areszcie „pod inkwi
zycją” nie mogły być umieszczane w jednej celi ze wspólnikami i nie powinny mieć 
możliwości komunikowania się między sobą. Również osób, które „po raz pierwszy 
pod inkwizycją zostają” nie umieszczano z bardziej „doświadczonymi” aresztanta- 
mi. Chodziło niewątpliwie o to, aby nie zostały one zdemoralizowane (art. 13).

1131 ibidem, nr 3387 D.G.
11,1 Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

W kolejnych latach pomimo zmian w strukturze sądów karnych (likwidacji są
dów podsędkowskich i przekazaniu ich kompetencji Dyrekcji Policji) nadal śledz
twa i dochodzenia we wszystkich sprawach karnych z obszaru miasta Krakowa 
prowadziła Dyrekcja Policji. W 1839 r. doszło jednak do rozszerzenia właściwości 
terytorialnej Dyrekcji Policji w zakresie prowadzenia śledztw, gdyż właściwość ta 
obejmowała już nie tylko miasto Kraków, ale również gminy administracyjnie do 
niego włączone. A zatem Dyrekcja Policji prowadziła nadal śledztwa w sprawach 
zbrodni, jak również dochodzenia w sprawach o ciężkie przestępstwa policyjne, 
tylko że na szerszym obszarze.

Kompetencje te de facto nie uległy zmianie na gruncie Statutu Dyrekcji Policji 
z 1840 r., przy czym zdefiniowane zostały w nieco bardziej ogólnikowy sposób. 
Dyrekcja Policji, wykonując tzw. służbę karząco-sądową w sprawach kryminal
nych (zbrodni), podejmować miała wszystkie czynności określone w części pierw
szej kodeksu karnego, które „do politycznych [administracyjnych - P. C.] instan
cji należą” (§ 14)1131. W szczególności chodziło tutaj o przeprowadzenie śledztwa 
w tego typu sprawach. W statucie z 1840 r. wyraźnie też zaznaczono, że Dyrekcja 
Policji „w tych wypadkach, gdzie przyaresztowania na gorącym uczynku schwy
tanego zbrodniarza wedle § 283 kodeksu karnego, cz. 1, na zasadzie prawnych 
poszlaków dopełnia, winną jest przed oddaniem obwinionego sądowi karnemu 
sumaryczną inkwizycję z nim przedsięwziąć” (§ 14).

Dyrekcja Policji miała również prowadzić inkwizycję w zakresie ciężkich prze
stępstw policyjnych. Przy prowadzeniu inkwizycji, zarówno w sprawach krymi
nalnych, jak i ciężkich przestępstw policyjnych, stosować miała obowiązujące 
w tym zakresie przepisy (§ 15).

Dyrekcja Policji, wykonując „służbę karząco-sądową”, uprawniona była m.in. do 
poszukiwania sprawcy zbrodni poprzez wzywanie podejrzanych w drodze edyktu 



356 Rozdział 6. Zadania sądownicze Dyrekcji Policji

do stawienia się przed sądem (tzw. zapozew edyktalny). Procedurę z tym związa
ną regulowały § 491-499, cz. 1 k.k. Dyrekcja Policji publikowała zapozew edyk
talny na polecenie „sądu zbrodniowego” czyli sądu prowadzącego postępowanie 
w sprawie. W edykcie należało wskazać imię, nazwisko i stan wezwanego oraz 
„zbrodnię, o którą jest obwiniony”. Należało również wezwać go, ażeby „dla da
nia odpowiedzi na takowe obwinienie najdalej w przeciągu dni sześdziesiąt przed 
sądem zbrodniowym stawił się” (§ 491). W przypadku nieskuteczności pierwsze
go edyktu należało ogłosić drugi edykt, który oprócz ww. informacji powinien 
również zawierać opis wszystkich istotnych okoliczności zbrodni, „które się do 
ostrzejszego onegoż ściągają osądzenia” W edykcie należało również polecić, „aże
by wezwany w przeciągu sześdziesiąt dni stawił się przed sądem zbrodniowym, 
gdyż w przeciwnym razie za przyznającego się do zaskarżonej zbrodni będzie 
uważany" (§ 492). Istniała również możliwość ogłoszenia zapozwu edyktalnego 
poza okręgiem sądu, w którym doszło do zbrodni, a nawet w sąsiednim kraju, 
jeżeli istniało podejrzenie, że sprawca mógł tam zbiec (§ 493)1135. Taki przypadek 
wystąpił m.in. w 1834 r., kiedy na skutek wezwania sądu policji poprawczej wy
działu jędrzejowskiego z 15 maja 1834 r. Dyrekcja Policji ogłosiła zapozew edyk
talny w „Dzienniku Rządowym”:

1135 W przypadku zgłoszenia się podejrzanego do „sądu zbrodniowego” toczył się wobec niego pro
ces według zasad ogólnych. W przypadku zgłoszenia się do innego sądu miał zostać przekazany 
do sądu właściwego, z którego otrzymał wezwanie (§ 494).

1136 Pozew edyktalny z 6 VII 1834 r., Dz. Rządowy WMK 1834, nr 29, s. 116, nr 8909.

Sąd policji poprawczej wydziału jędrzejowskiego zapozywa Piotra Roguza, lat 25 
mającego, katolika, włościanina rodem z wsi Czarnocina, powiatu szkalmierskiego, 
województwa krakowskiego, stanu wolnego, z miejsca zamieszkania swego to jest: 
rzeczonej wsi Czarnocina zbiegłego, o zbrodnię zabójniczego morderstwa w dniu 
25 kwietnia r. z. na osobie starozakonnego Abrahama Tefermana dokonanego tu
dzież o zbrodnię takiegoż morderstwa w tymże dniu na osobie starozakonnego 
Izraela Szwartzenberga usiłowanego obwinionego, i onemuż nakazuje, aby dla da
nia odpowiedzi na takowe obwinienie najdalej w ciągu dni 60 przed sądem naszym 
stawił się1136.

Ponieważ podejrzany nie zgłosił się do sądu, nie został również schwytany, 
Dyrekcja Policji ponownie opublikowała pozew edyktalny na łamach „Dziennika 
Rządowego”:

Sąd policji poprawczej wydziału jędrzejowskiego powtórnie zapozywa niniejszym 
Piotra Roguza, katolika, włościana rodem z wsi Czarnocina, powiatu szkalbimier- 
skiego, województwa krakowskiego, stanu wolnego, o zbrodnię rozbójniczego 
morderstwa na osobie starozakonnego Abrahama Fefermana [sic!] dokonanego 
tudzież o usiłowane spełnienie takiejże zbrodni na osobie Izraela Szwartzberga 
[sic!] obwinionego, któren dnia 25 kwietnia r. z., odstawiając pszenicę dworską - 
w powrocie z Nowego Miasta Korczyna do rzeczonej wsi Czarnocina, podjąwszy 
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się przy przewozie przez rzekę Nidę odwieść namienionych starozakonnych z pro
fesji krawców do tejże wsi za groszy 15 i półkwaterek wódki nadgrody, uwiedziony 
chęcią zysku, gdy ciż na wozie zasnęli, dobył w drodze podkółka, z tych takowym 
pierwszego zamordował, zaś drugiego, aż do omdlenia bijąc w głowę, ciężko zranił, 
zabrał rzeczy oraz kilkadziesiąt złp pieniędzy, zrzucił z wozu jako trupy, przybył do 
domu, gdzie sąsiedzi spostrzegłszy wóz oraz inne rzeczy krwią zbroczone, skoro go 
o przyczynę zbroczenia ąuaestionis dopytywać zaczęli, ten zaraz zbiegł z rzeczami 
zrabowanymi, które w ręku jego widziano, po wynalezieniu zwłok zamordowa
nego tudzież ciężko zranionego na drodze publicznej, nakazuje mu przeto, to jest 
w mowie będącemu Piotrowi Roguzowi z mocy § 492, cz. 1 k.k., aby w ciągu dni 
60, rachując od daty ogłoszenia obecnego zapozwu, stawił się osobiście w sądzie 
naszym do dnia odpowiedzi na to obwinienie, gdyż w przeciwnym razie za przy
znającego się do zaskarżonych zbrodni będzie uważanym1137.

11,7 Pozew edyktalny z 15 XI 1834 r„ Dz. Rządowy WMK 1835, nr 1-2, s. 4-5, nr 18819.
u·« Powołane zostały następujące władze sądowe: 1. sądy pokoju, 2. Sąd Karny Wojskowy, 3. Dy

rekcja Policji z jej podwładnymi komisariatami dystryktowymi, 4. Trybunał, 5. Wydział Policji 
w Senacie Rządzącym, 6. Sąd Wyższy, 7. Najwyższy Sąd Karny (art. 1), Dz. Praw 1842, nr 3 D.K.; 
M. Szarota, op. cit., s. 37.
Dz. Praw 1842, s. 22-23, nr 3 D.K.

Na mocy Statutu organicznego dla władz sądowych kraju Wolnego Miasta 
Krakowa z 25 stycznia 1842 r.1138 Dyrekcja Policji miała prowadzić dochodzenia 
w sprawach ciężkich przestępstw policyjnych popełnionych w mieście Krakowie 
oraz w gminach wiejskich wcielonych do obszaru miejskiego (§ 16)1139. Z kolei 
w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw policyjnych naruszających bezpie
czeństwo publiczne, spokojność publiczną oraz dotyczących obrazy warty cywil
nej lub wojskowej, czyli w sprawach przestępstw określonych w § 37-73, cz. 2 k.k., 
Dyrekcja Policji uzyskała wyłączność w prowadzeniu dochodzeń na całym ob
szarze Wolnego Miasta Krakowa. Dotyczyło to również spraw z zakresu cenzury, 
o ile nie były zbrodniami (§ 17).

A zatem Dyrekcja Policji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa pu
blicznego prowadziła sprawy z całego obszaru Wolnego Miasta Krakowa. Doszło 
zatem do scentralizowania tych zadań w jej ręku. Dyrekcji Policji stała się więc 
monopolistą w tym zakresie i kompetencje te zachowała do końca swego istnienia 
w okresie Wolnego Miasta Krakowa.

6.2. Ustalanie właściwości rzeczowej organów orzekających 
w sprawach karnych

Zgodnie ze Statutem z 1827 r. Dyrekcja Policji po przeprowadzeniu wstępnego 
śledztwa, czyli inkwizycji sumarycznej, podejmowała decyzję o tym, do właści
wości którego organu sądowniczego I instancji należała dana sprawa, tj. czy wła
ściwy był w tej sprawie wójt jednej z gmin miejskich, czy też Trybunał 1 Instancji 
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(art. II)1140. Rozstrzygnięcie w tym zakresie zwane decyzją podejmował Oddział 
Sądowniczy i wpisywał je do specjalnie na ten cel założonej księgi decyzji.

,H0 Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.
1141 Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
1142 Dz. Praw 1839, nr 23.
1141 Kodeks karny z 1803 r. przewidywał następujący wachlarz kar zasadniczych za ciężkie przestęp

stwa policyjne: kary pieniężne, przepadek towarów i innych przedmiotów, utrata praw, areszt 
(prosty i ścisły), chłosta, wysiedlenie z danej miejscowości, z prowincji oraz z granic państwa 
(§ 8-21, cz. 2 k.k.). Ogół ciężkich przestępstw policyjnych dzielił kodeks na trzy zasadnicze gru
py: przeciw bezpieczeństwu powszechnemu, przeciw bezpieczeństwu jednostek oraz przeciwko 
dobrym obyczajom. Do pierwszej zaliczono udział w tajnych stowarzyszeniach, druk i rozpo
wszechnianie zabronionych przez cenzurę książek i rycin, podburzanie poddanych przeciwko 
zwierzchności dominikalnej, umyślne niszczenie urządzeń publicznych (dróg, mostów, znaków

W 1833 r., kompetencje sądownicze zostały odebrane wójtom i przekaza
ne podsędkom, którzy orzekali w zakresie ciężkich przestępstw policyjnych. 
W związku z powyższym, zgodnie z Nową instrukcją z 1833 r., Dyrekcja Poli
cji po przeprowadzeniu wstępnego śledztwa podejmowała decyzję, czy sprawę 
przekazać do dalszego rozpoznania i rozstrzygnięcia Trybunałowi I Instancji, czy 
też właściwemu miejscowo podsędkowi, a nie jak wcześniej wójtowi (art. 14)1141. 
Decyzje o przekazaniu sprawy według właściwości rzeczowej nadal wpisywane 
były do księgi decyzji.

W 1838 r., ze względu na likwidację urzędów podsędków i przekazanie Dy
rekcji Policji kompetencji z zakresu orzekania w sprawach ciężkich przestępstw 
policyjnych, zadania z tej kategorii uległy modyfikacji. W związku z powyższym 
Dyrekcja Policji po przeprowadzeniu inkwizycji sumarycznej, o ile stwierdziła, że 
czyn przestępny wypełniał znamiona zbrodni, to przekazywała sprawę do Trybu
nału I Instancji, a gdy wypełniał znamiona ciężkiego przestępstwa policyjnego, to 
samodzielnie rozpoznawała tę sprawę i rozstrzygała ją w formie wyroku.

6.3. Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw 
policyjnych

Jak już wcześniej wspomniano, decyzja o przyznaniu Dyrekcji Policji uprawnień 
sądowniczych w zakresie orzekania w sprawach ciężkich przestępstw policyjnych 
zapadła w 1838 r. w związku z likwidacją sądów podsędkowskich. Stanowiło to 
w pewnym sensie powrót do pierwotnego założenia kodeksu karnego z 1803 r., 
zgodnie z którym w sprawach o ciężkie przestępstwa policyjne jurysdykcja po
winna przysługiwać właściwym terytorialnie władzom politycznym, tj. admini
stracyjnym. Tym sposobem Dyrekcja Policji uzyskała uprawnienia nie tylko do 
prowadzenia dochodzeń w tego typu sprawach, ale również do merytorycznego 
ich rozpoznawania i rozstrzygania.

Na mocy Urządzenia biegu służby sprawiedliwości karnej z 2 lipca 1839 r.1142 
Dyrekcja Policji uzyskała kompetencje jurysdykcyjne w zakresie spraw o ciężkie 
przestępstwa policyjne (pkt 3)1143. Celem zmian wprowadzonych w sądownictwie 
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była chęć zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i „spokojności Państw 
sąsiednich"

„Rozciągłość i granice jurysdykcji" Dyrekcji Policji „tak pod względem usta
nowienia istoty czynu przy zbrodniach lub ciężkich przestępstwach policyjnych, 
jak pod względem karania tych ostatnich” miał określić nowy statut Dyrekcji 
(pkt 3). Od wyroków wydanych przez Dyrekcję Policji w zakresie ciężkich prze
stępstw policyjnych przysługiwał rekurs do Sądu Apelacyjnego, który orzekał w II 
i ostatniej instancji. Jedynie w zakresie spraw określonych w suplemencie A tego 
rozporządzenia oraz tych, „które według dotychczasowych przepisów podlegały 
jurysdykcji Wydziału Policji w Senacie” orzekał Wydział Spraw Wewnętrznych 
i Policji (pkt 6). Sąd Apelacyjny, orzekając w sprawach ciężkich przestępstw poli
cyjnych, miał działać w składzie co najmniej 3-osobowym (w przypadku zbrodni 
- co najmniej 5-osobowym) (pkt 7).

Od dnia 20 lipca 1839 r. wszystkie sprawy, które nie zostały zakończone, miały 
być prowadzone według nowych przepisów. Suplement A do zasad reorganizacji 
służby sprawiedliwości w W. M. Krakowie w pkt. 6 stanowił, że

w ciężkich policyjnych przestępstwach, przeciwko bezpieczeństwu społeczne
mu, spokojności publicznej, o których druga część w Wolnym Mieście Krakowie 
obowiązującego k.k. od § 37 do 71 włącznie traktuje, jako też w tych, które przez 
obrazę warty cywilnej lub wojskowej popełnionymi są, na koniec we wszystkich 
przestępstwach przeciwko cenzurze bez różnicy, jak daleko takowe nie przechodzą 
w zbrodnie, prowadzić będzie Dyrekcja Policji instrukcję i wyrokować w I instan
cji. Dalsze postępowanie prawne w tego rodzaju przestępstwach, należeć będzie do 
Wydziału Policji w Senacie,

który miał orzekać w II i ostatniej instancji. Wprowadzono również zasadę, że 
złagodzenie lub całkowite darowanie kary prawomocnie orzeczonej za ww. prze
stępstwa wymagało uprzedniej zgody Konferencji Rezydentów.

Statut Dyrekcji Policji z 1840 r. faktycznie określił zakres jej służby karząco- 
-sądowej, zaliczając do niej m.in. orzekanie we wszystkich sprawach ciężkich 
przestępstw policyjnych popełnionych na obszarze miasta Krakowa oraz gmin 
administracyjnie włączonych do tego miasta (§ 14)1144.

ostrzegawczych) i szereg innych czynów prawem zakazanych. W drugiej grupie znalazły się 
wykroczenia niebezpieczne dla życia, zdrowia, własności i czci jednostek. Do grupy trzeciej 
należało kazirodztwo, cudzołóstwo, kuplerstwo, gry zabronione itp., S. Sal mono wi cz, op. cit., 
s. 143-147; L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 16-17; S. Płaza, op. cit., s. 108.

11H Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.

Dyrekcja Policji w związku z działalnością jurysdykcyjną miała też obowiązki 
sprawozdawcze. Co trzy miesiące składać miała raport z działalności swojej, jak 
również podległych jej komisarzy dystryktowych, o wszystkich sprawach prowa
dzonych w zakresie ciężkich przestępstw policyjnych, według podanego wzoru 
i rodzaju przestępstw, do Sądu Wyższego oraz Wydziału Policji w Senacie Rzą
dzącym „w tym sposobie, iżby rzeczone wykazy zawsze tej władzy przesłanymi 



360 Rozdział 6. Zadania sądownicze Dyrekcji Policji

były, do której sądzenie w drugiej instancji objętych nimi przestępstw stosownie 
do przepisów niniejszego Statutu należy” (§ 130). Ponadto Sądowi Wyższemu, jak 
również Wydziałowi Policji przyznano prawo żądania od Dyrekcji Policji przed
stawienia akt sprawy, która objęta była złożonym wykazem.

Aktem prawnym, który utrzymał kompetencje jurysdykcyjne Dyrekcji Po
licji był Statut organiczny dla władz sądowych kraju Wolnego Miasta Krakowa 
z 25 stycznia 1842 r.1145 Na jego mocy Dyrekcja Policji nadal miała orzekać we 
wszystkich sprawach ciężkich przestępstw policyjnych popełnionych w mieście 
Krakowie oraz w gminach wiejskich wcielonych do obszaru miejskiego (§ 16)1146. 
Z kolei w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw policyjnych naruszających 
bezpieczeństwo publiczne i spokojność publiczną oraz dotyczących obrazy war
ty cywilnej lub wojskowej, czyli w sprawach przestępstw określonych w § 37-73, 
cz. 2 k.k., Dyrekcja Policji uzyskała wyłączność w zakresie orzekania na całym ob
szarze Wolnego Miasta Krakowa. Dotyczyło to również spraw z zakresu cenzury, 
o ile nie były zbrodniami (§ 17).

llk' Dz. Praw 1842, nr 3 D.K.; M. Szarota, op. cit., s. 37.
11,6 Dz. Praw 1842, s. 22-23, nr 3 D.K.
111 Warunkiem wydania przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji prawomocnego wyroku była 

obecność 3 senatorów, w tym przewodniczącego (§ 74). Prawo laski w tych sprawach przysługi
wało wyłącznie za zgodą Konferencji Rezydentów (§ 104).

1I IK Zgodnie z cz. 1 k.k. podczas przesłuchań osób podejrzanych o zbrodnie miało być obecnych 
dwóch mężów zaufania publicznego, L. Pa uli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 20.

Odwołanie od wyroków Dyrekcji Policji w sprawach ciężkich przestępstw po
licyjnych przysługiwało do Sądu Wyższego, a w zakresie przestępstw wyliczo
nych w § 17 - do Wydziału Spraw Wewnętrznych Policji w Senacie Rządzącym 
(§ 18, 73)1147. A zatem w zakresie spraw naruszających porządek i bezpieczeństwo 
publiczne wyroki Dyrekcji Policji kontrolowane były przez organ administracyj
ny, a nie sądowy. Takie rozwiązanie powodowało, że czynniki polityczne mogły 
w istotny sposób wpływać na treść wydawanych wyroków. Statut sądowy w zakre
sie składu orzekającego co do ciężkich przestępstw policyjnych, jak również zasad 
postępowania w związku z prowadzeniem postępowań przeciwko zbrodniom od
syłał do odpowiednich przepisów Statutu Dyrekcji Policji (§ 19). Wyraźnie wska
zano też, że zeznania sporządzone podczas dochodzenia przeciwko zbrodniom, 
o ile sporządzone zostały z zachowaniem wszelkich warunków formalnych prze
pisanych prawem, tj. „przez inkwirenta, z przybraniem aktuariusza i w obecności 
dwóch przysięgłych assydentów prowadzonymi były, mieć będą taką samą moc 
dowodu, jak gdyby przed sądem zbrodniowym zrobionymi zostały” (§ 20)1148.

Dnia 14 września 1843 r. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji w piśmie do 
Senatu Rządzącego zwrócił uwagę na pewien problem związany ze swoją działal
nością jurysdykcyjną wykonywaną w II instancji, w związku z rozpatrywaniem re- 
kursów od wyroków Dyrekcji Policji. W piśmie tym zauważono, że niekiedy już po 
uprawomocnieniu się wyroku okazuje się, że kara pieniężna wymierzona przez Wy
dział z powodu ubóstwa skazanego, stwierdzonego na etapie egzekucji, nie może 
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zostać ściągnięta. W związku z tym Wydział stwierdził, że uruchamianie w takim 
wypadku właściwej procedury ułaskawienia byłoby kłopotliwe i długotrwałe. Dla
tego też Wydział zaproponował, aby Senat upoważnił go do orzekania kar pie
niężnych z zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości ich wyegzekwowa
nia „Wydział inny rodzaj równie odpowiedniej kary wymierzy” W odpowiedzi na 
powyższe pismo dnia 22 września 1843 r. Senat Rządzący „upoważnił Wydział do 
zamiany w tego rodzaju wypadkach kary pieniężnej na karę aresztu"1149.

11,9 ANKr, WMK - V - 5, k. 489-491.
1150 L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 1, s. 17.
1151 Ibidem, s. 18; A. Dziadzio, op. cit., s. 431.
1152 S. Płaza, op. cit., s. 100.

Szczegółowe zasady postępowania związane z orzekaniem w sprawach cięż
kich przestępstw policyjnych regulował wydział drugi cz. 2 kodeksu karnego 
z 1803 r. Przy ocenie zebranego w trakcie dochodzenia materiału dowodowego 
Dyrekcja Policji związana była sformułowanymi w ustawie regułami dowodowy
mi. Kodeks opierał się na tzw. negatywnej teorii dowodów formalnych, określa
jącej z góry wiarygodność i moc poszczególnych dowodów, w zależności od ich 
ilości i rodzaju, a nie rzeczywistej ich wartości1150. Postępowanie było oparte na 
zasadach procesu inkwizycyjnego, ale było znacznie bardziej uproszczone w po
równaniu z postępowaniem sądowym w sprawach zbrodni1151.

Po przeprowadzeniu dochodzenia Dyrekcja Policji albo kwalifikowała czyn 
przestępny jako ciężkie przestępstwo policyjne i wydawała wyrok skazujący, albo 
wobec braku znamion czynu zabronionego wydawała wyrok uniewinniający. 
W przypadku „braku prawnych dowodów” a więc braku określonych w kodeksie 
karnym dowodów popełnienia przestępstwa, w formie wyroku „znosiła inkwizy
cję” czyli umarzała postępowanie karne.

Wymierzając karę, starano się pamiętać o utylitarnym charakterze represji 
karnej. Kara miała być proporcjonalna, współmierna do przestępstwa, a zarazem 
tylko taka i w taki sposób wykonana, by wystarczała do zrealizowania stawianych 
jej celów (dolegliwość kar nie mogła być większa od szkody wyrządzonej prze
stępstwem, ale mogła być mniejsza)1152.

Warto zauważyć, że większość osób, które dopuściły się ciężkich przestępstw 
policyjnych, a które stanęły przed Dyrekcją Policji działającą w charakterze sądu, 
była analfabetami. Okoliczność ta niewątpliwie wskazuje na to, że sprawcami 
tych przestępstw byli ludzie ubodzy, z najniższych warstw społecznych. Podczas 
ogłaszania wyroku obwiniony zobowiązany był podpisać się na protokole. Naj
częściej są to jednak trzy krzyżyki (gdy sprawcą był chrześcijanin) lub trzy kółka 
(gdy sprawcą był izraelita). W niektórych protokołach znaleźć można adnotację, 
że skazany wyznania mojżeszowego ze względu na szabat odmawiał złożenia 
podpisu na protokole. Wówczas stosowną adnotację na ten temat w protokole 
zamieszczał sekretarz Dyrekcji Policji.

W aktach Dyrekcji Policji (WMI< - III/18/13, III/18/14, III/18/15) zachowa
ło się kilkaset wyroków wydanych przez Dyrekcję Policji w sprawach z zakresu 
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ciężkich przestępstw policyjnych oraz nieliczne wyroki wydane w trybie rewizyj
nym przez organy II instancji. Nie ma wśród nich akt postępowań w tych spra
wach, w związku z tym ustalenie okoliczności konkretnej sprawy możliwe jest 
jedynie na podstawie szczątkowych informacji zawartych w treści wyroków.

Dla zachowania porządku w prezentacji dorobku judykatury Dyrekcji Poli
cji wykorzystana została systematyka cz. 2 kodeksu karnego z 1803 r. W aktach 
Dyrekcji Policji nie zachowały się wyroki wydane w sprawach z zakresu ciężkich 
przestępstw policyjnych „przeciwko bezpieczeństwu wspólnego społeczeństwa 
związku i spokojności publicznej” (§ 37-71, roz. 5, cz. 2 k.k.), „przeciw obowiąz
kom jakiego publicznego urzędu” (§ 86-88, roz. 7, cz. 2 k.k.) oraz „przeciw zdro
wiu” (§ 147-160, roz. 9, cz. 2 k.k.). W związku z powyższym kwestie związane 
z tymi przestępstwami stypizowanymi w cz. 2 k.k. z 1803 r. zostały pominięte 
w dalszej części pracy.

6.3.1. Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw 
policyjnych „przeciw publicznym urządzeniom i ustawom, 
które do powszechnego należą bezpieczeństwa”

Czyny zabronione zaliczane do kategorii ciężkich przestępstw policyjnych „prze
ciw publicznym urządzeniom i ustawom, które do powszechnego należą bezpie
czeństwa” określone zostały w rozdziale 6, cz. 2 k.k., w § 72-85.

Do tej kategorii przestępstw należała obraza warty cywilnej lub wojskowej, 
która uregulowana została w § 72, cz. 2 k.k. Przepis ten brzmiał: „Wszelka, tak 
słowna, jak uczynkowa, uraza warty cywilnej lub wojskowej, jest ciężkim prze
stępstwem policyjnym. Urazy słowne aresztem od trzech dni do miesiąca, uczyn
kowe od jednego miesiąca aż do trzech karane być mają” W aktach Dyrekcji Po
licji (WMI< - III/18/13, III/18/14, III/18/15) zachowało się kilkanaście wyroków 
wydanych w sprawach o obrazę warty cywilnej lub wojskowej. W oparciu o ten 
dorobek orzeczniczy Dyrekcji Policji można określić pewną specyfikę tego typu 
przestępstw popełnianych w okresie Wolnego Miasta Krakowa, jak również prak
tykę orzeczniczą Dyrekcji Policji.

Jak wynika z § 72, cz. 2 k.k., „uraza” mogła być skierowana przeciwko warcie cy
wilnej, tj. różnego typu urzędnikom cywilnym wykonującym swoje obowiązki służ
bowe. „Uraza” mogła być skierowana również przeciwko warcie wojskowej, czyli 
„żołnierzom” służby wartowniczej lub patrolowej (milicjantom i żandarmom). Prze
stępstwo obrazy warty mogło być popełnione zarówno słownie, poprzez rzucanie 
obelg pod adresem funkcjonariusza publicznego, jak też w formie czynu w formie, 
poprzez naruszenie nietykalności cielesnej tegoż funkcjonariusza. W tym ostatnim 
wypadku była to tzw. „uraza uczynkowa” która w myśl § 72, cz. 2 k.k., pociągała za 
sobą karę surowszą w porównaniu do kary za urazę słowną.

Inkwizycja w tego typu sprawach trwała od jednego dnia do kilku tygodni. 
Wiązało się to ściśle z ustalaniem okoliczności zdarzenia, jak również przesłucha
niem podejrzanego oraz ewentualnym przesłuchiwaniem świadków. Od wyroków 
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Dyrekcji Policji wydanych w sprawach obrazy warty cywilnej lub wojskowej od 
1839 r. przysługiwał rekurs w terminie trzech dni do Wydziału Spraw Wewnętrz
nych i Policji w Senacie Rządzącym. Jak już wspomiano na początku tego podroz
działu, wiązało się to z przyznaniem ww. Wydziałowi kompetencji do orzekania 
w II instancji we wszystkich sprawach związanych z naruszeniem bezpieczeństwa 
i spokoju publicznego. W przypadku skazania osób, które popełniły tego rodzaju 
przestępstwo w okręgu Wolnego Miasta Krakowa, karę aresztu wykonywano we 
właściwym miejscowo areszcie komisariatu dystryktowego.

W 1842 r. przed Dyrekcją Policji jako sądem Wolnego Miasta Krakowa za do
puszczenie się obrazy warty wojskowej stanęło kilka osób1153. Wyrokiem z 4 czerw
ca 1842 r. Dyrekcja Policji, biorąc pod uwagę nienaganną konduitę obwionego J. 
Cieślaka, skazała go za obrazę warty wojskowej na karę jednego miesiąca aresztu 
prostego1154. Wyrokiem z 8 czerwca 1842 r. Dyrekcja Policji skazała J. Feldmana 
za uczynkową obrazę warty wojskowej (kopanie i szarpanie żołnierza), „w części 
własnym zeznaniem, a w części zeznaniami świadków”, na karę trzech miesięcy 
ścisłego aresztu1155. Wyrokiem z 30 lipca 1842 r. Dyrekcja Policji na podstawie 
zeznań świadków uznała J. Mądrzykowskiego winnym zarzucanego mu czynu, tj. 
słownej obrazy warty wojskowej, i wymierzyła mu karę sześciu dni aresztu, „licząc 
od dnia przyaresztowania”1156. Wyrokiem z 2 sierpnia 1842 r. Dyrekcja Policji wo
bec przyznania się do winy skazała W. Raczyńskiego za słowną obrazę warty woj
skowej na karę 19 dni aresztu „wysiedzianego w czasie inkwizycji”1157. Wyrokiem 
z 24 sierpnia 1842 r. Dyrekcja Policji wobec „braku prawnych dowodów” zniosła 
inkwizycję wobec F. Gaszczyńskiego, oskarżonego o słowną obrazę warty woj
skowej. Na mocy tego samego wyroku Dyrekcja Policji skazała jednak M. Brocz- 
kowskiego i A. Sławskiego za dopuszczenie się czynnej obrazy warty wojskowej 
na karę jednego miesiąca aresztu, licząc od dnia aresztowania, „przy zniesieniu 
inkwizycji co do obrazy słownej ze względu na brak prawnych dowodów"1158.

L15) W aktach zachował się również wyrok z 18 IX 1839 r., nr 15929/1839, wydany wobec M. Fra- 
naszka oskarżonego o obrazę warty. Formularz wyroku nie został jednak poprawnie wypełniony, 
brak w nim informacji o orzeczonej karze. Wskazano w nim natomiast, że „wypis i koszta żyw
ności znosi dla ubóstwa”. Inkwizycja przeprowadzona została 17 września, a dnia następnego 
ogłoszono wyrok. Brak w nim także podpisu oskarżonego. W związku z powyższym trudno jed
noznacznie rozstrzygnąć o tym, w jaki sposób załatwiono tę sprawę, ANKr, WMI< - III/18/14, 
k. 271.
Skazany zapowiedział wniesienie rekursu ze względu na to, że wyrok był dla niego „uciążliwy" 
poza tym, „raz tylko i to po pijanemu uderzył żołnierza”. W związku z tym prosił, aby nie karano 
go aresztem, gdyż mógłby „stracić służbę”. W aktach brak informacji o dalszych etapach postę
powania w tej sprawie, ANKr, WMK - III/18/15, k. 813-815, nr 9096.

1155 Ibidem, k. 825, nr 8971.
1156 Ibidem, k. 871-872, nr 10708.
1157 Ibidem, k. 943-945, nr 13747.
1158 Ibidem, k. 919-922, nr 13758, 14013, 14104-14106, 14332, 14336.

Również w kolejnych latach zdarzały się procesy o popełnienie tego typu 
przestępstw. Wyrokiem z 7 czerwca 1844 r. Dyrekcja Policji skazała I. Hirsza za 
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słowną obrazę warty wojskowej na podstawie zeznań świadków na karę pięciu dni 
aresztu „wysiedzianego w czasie inkwizycji”1159. Tego samego roku za analogiczne 
przestępstwo odpowiadał przed Dyrekcją Policji L. Zawadziński, który wyrokiem 
z 3 maja 1844 r. na mocy § 370, cz. 2 k.k.1160, przy zastosowaniu § 13, cz. 2 k.k.1161, 
skazany został na karę pięciu dni aresztu domowego1162.

11Ibidem, k. 1013-1015, nr 9669.
Przepis § 370 brzmiat: „W okolicznościach takichże samych zeznanie niemniej tego, na którym 
przestępstwo dopełnione było, albo tego, który przez takowe uszkodzonym został, przekonanie 
wtedy czyni zupełnym, kiedy z osądzenia obwinionego na karę dla zeznawającego zadośćuczy
nienie lub inna stąd korzyść nie wynika”.

1161 Przepis § 13 brzmiał: „Oprócz tych dwóch stopni aresztu może także areszt domowy albo za 
szczególnym przyrzeczeniem nieoddalenia się, albo z dodaniem straży być zasądzony. Areszt 
domowy obowiązuje skazanego nie oddalać się pod żadnym pozorem z domu pod karą, iż po
zostający jeszcze czas aresztu, w publicznym miejscu więzienia odbyć będzie rnusiał”.

1162 Uwolniony został natomiast z braku dowodów od zarzutu urazy honoru J. Kowalskiego. Nato
miast J. Korzeniowski skazany został za awantury w kawiarni J. Kowalskiego na podstawie ze
znań świadków „na karę aresztu, pod którą w Dyrekcji Policji zostawał”. Obaj wnieśli rekurs, ale 
w aktach brak informacji o sposobie ich rozpatrzenia, ANKr, WMI< - III/l8/15, k. 1231-1234, 
nr 5535, 5546, 6209.

1163 ANKr, WMK - 111/18/13, k. 1509-1511, nr 1432.
llM W wyroku tym wskazano, że zarzut nieostrożnej jazdy i pijaństwa stanowił przewinienie karane 

w drodze policyjno-administracyjnej i na poczet kary orzeczonej za nie zaliczono areszt „wysie
dziany w czasie inkwizycji”. Zatrzymanego polecono również natychmiast wypuścić z aresztu, 
ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1433-1435, nr 2343, 2421.
Ibidem, k. 1259-1261, nr 5408-5409, 5496.
ANKr, WMK - 111/18/14, k. 157-159, nr 701, 820.

ll(” Przepis § 73 brzmiał: „Jeżeli jedno z tych dwóch wyżej wzmiankowanych przestępstw skutki za 
sobą pociągało i urzędnika albo wartę od dopełnienia swego urzędu lub służby istotnie wstrzy
mało, winę ponoszący na areszt ścisły od trzech do sześciu miesięcy skazany będzie”.

Zdarzały się również wypadki, gdy zarzut obrazy warty cywilnej lub wojskowej 
nie został udowodniony. Wówczas Dyrekcja Policji wobec braku prawnych dowo
dów znosiła inkwizycję, czyli umarzała postępowanie w sprawie. Wyrokami z 13 
lutego 1844 r. Dyrekcja Policji umorzyła postępowanie wobec M. Florkiewicza, 
oskarżonego o słowną obrazę żołnierza1163 *, oraz wobec M. Kasprzyka oskarżone
go o słowną obrazę warty wojskowej1161. Analogiczne orzeczenie zapadło 5 kwiet
nia 1844 r. względem J. Krukowskiego i A. Walczykowej, oskarżonych o słowną 
obrazę warty wojskowej1165, a także 23 stycznia 1846 r. względem J. Kubeckiego, 
któremu postawiono ten sam zarzut1166.

W oparciu o zachowane orzecznictwo Dyrekcji Policji stwierdzić można, że 
wypadki obrazy warty cywilnej, które trafiły na wokandę sądową, podobnie jak 
obrazy warty wojskowej, również należały do rzadkości. Wyrokiem z 30 kwietnia 
1844 r. Dyrekcja Policji wobec przyznania się do winy skazała A. Horowitza za 
obrazę warty cywilnej „na osobie woźnego sądowego przy sądzie pokoju okręgu 
chrzanowskiego", tj. za czyn z § 73, cz. 2 k.k.1167, na karę trzech miesiący aresz
tu ścisłego w „aresztach właściwego komisariatu”. Na zasadzie § 402, cz. 2 k.k., 
Dyrekcja Policji przed ogłoszeniem wyroku przekazała akta sprawy do Wydziału 
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Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym, który orzekał w tego typu 
sprawach w II instancji1168.

116,1 ANKr, WMI< - III/18/1S, k. 1331-1335, nr 4565.
1169 Na karę 3 dni aresztu prostego za słowną obrazę warty wojskowej Dyrekcja Policji wyrokiem 

z 7 V 1844 r. skazała też S. Opielewicza. W wyniku rozpatrzenia rekursu Wydział Spraw We
wnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym zmienił podstawę uznania winy obwinionego z § 369 
na § 368, cz. 2 k.k., i orzekł wobec niego alternatywną karę, pozostawiając mu wybór albo kary 
pieniężnej w wysokości 18 złp, albo kary 3 dni aresztu. S. Opielewicz wybrał karę aresztu, ANKr, 
WMI< - III/18/15, k. 1151-1158, nr 6473, 7303. Wyrokiem z 18 VI 1844 r. analogiczną karę 
za tego typu przestępstwo Dyrekcja Policji wymierzyła K. Molikowi, ibidem, k. 1147-1149, 
nr 7415.

11711 Ibidem, k. 1116-1120, nr 7741.
1171 Przepis § 15 brzmiał: „Kara chłostą cielesną tylko co do czeladzi służebnej, czeladzi rzemieślni

czej i co do tych klas pospólstwa miejsce mieć ma, którzy o utrzymanie życia od dnia do dnia 
starać się muszą, dla których zatem areszt nawet na niewiele dni w ich sposobie zarobkowym 
i utrzymaniu do nich należących osób uszczerbek by przyniósł’.

1172 Przepis § 23 brzmiat: „W następujących zaś szczególnych okolicznościach kara przez ustawę 
postanowiona, odmieniona być ma: a) kiedy kara pieniężna w stanie majątku lub sposobie do 
życia mającego być na karę skazanym albo dla onegoż familii wielkim byłaby uszczerbkiem; 
b) kiedy przez długość czasu prawem postanowionego aresztu zarobek podpadającego karze 
albo onegoż familii mógłby albo upaść, albo do nieładu być przywiedzionym; c) kiedy ustawą 
kara cielesna na plagi jest postanowiona; stan zaś ciała i zdrowie skazanego, takowego ukarania 
nie dozwala. W pierwszym przypadku zamiast kary pieniężnej kara aresztu w miarę zasądzona 
być ma; w drugim przypadku czas długości kary skrócony, a na miejsce onejże, podług okolicz
ności osoby i stanu ciała, cięższa robota lub cielesna chłosta, albo post postanowiony będzie; 
w trzecim przypadku chłosta cielesna na karę aresztu, mając jednak wzgląd na sposób zarobko
wy karze podpadającego, zamieniona być powinna"

1171 ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1083-1085, nr 8486. Na poczet kary zaliczono 7 dni aresztu „wysie
dzianego" w czasie inkwizycji.

Wyrokiem z 21 czerwca 1844 r. Dyrekcja Policji wobec przyznania się do winy 
skazała Z. Nowak za słowną obrazę warty cywilnej na karę trzech dni aresztu 
„o własnym koszcie”1169. Po ogłoszeniu wyroku skazana podyktowała do proto
kołu treść rekursu, wskazując na swoją dotychczasową niekaralność, jak również 
wykonywanie pracy szynkarki piwa, „od której nie może się oddalić bez jej utraty” 
W związku z tym wnosiła o zamianę kary aresztu na karę pieniężną „w stosunku 
możności przez wzgląd na stan służącej”. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji 
po rozpatrzeniu rekursu zatwierdził wyrok Dyrekcji Policji, ale karę określił alter
natywnie, pozostawiając Z. Nowak wybór albo kary pieniężnej w wysokości 9 złp, 
albo kary trzech dni aresztu. Skazana wybrała karę pieniężną1170.

Kilka dni później przed Dyrekcją Policji stanął B. Luzarkiewicz oskarżony 
o słowną i uczynkową obrazę urzędu rogatkowego (obelgi i pobicie urzędnika 
rogatkowego). Na podstawie własnego zeznania, czyli przyznania się do winy, 
Dyrekcja Policji wyrokiem z 28 czerwca 1844 r. uznała go winnym zarzucanego 
czynu i przy zastosowaniu § 151171 i 231172, cz. 2 k.k., wymierzyła mu karę 10 dni 
aresztu zaostrzonego postem przez dwa dni. Przy wymiarze kary wzięto pod 
uwagę, że obwiniony był wyrobnikiem i dotychczas był niekarany1173. Wyrokiem 
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z 4 listopada 1845 r. Dyrekcja Policji skazała W. Schindlera za obrazę urzędu ro
gatkowego na karę dwudziestu dni aresztu1174.

1171 Ibidem, k. 665-667, nr 20056.
1175 Ibidem, k. 813-815, nr 9096.
11,6 Jeden złoty reński równał się 4 złotym polskim, J. Rutkowski, op. cit., s. 409; L. Pauli, Au

striacki kodeks..., cz. 2, s. 82.
Przepis § 364 brzmiał: „Świadectwo jakiego przysięgłego urzędnika w rzeczach jego dozoro
wi powierzonych dane, ile takowe przez inną okoliczność wątpliwym nie stanie się, zupełną 
do przekonania ma wiarę, kiedy pod przysięgą swego urzędu tenże stwierdzi, iż inkwizyta na 
uczynku dostrzegł i onegoż albo zaraz napomniał, albo aresztować kazał”.

I,?K ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1293-1299, nr 5160.

Warto zauważyć, że w ww. sprawach tylko nieliczni skazani wnosili rekurs 
do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji. W praktyce mogło to oznaczać, że 
skazani zdawali sobie sprawę z naganności popełnionego przestępstwa, jak rów
nież akceptowali wymierzoną im karę. Jedynie osoby pozostające w służbie, które 
w związku z odbyciem kary aresztu narażone zostałyby na utratę pracy, odwo
ływały się od wyroków Dyrekcji Policji, wskazując tę właśnie okoliczność jako 
podstawę złagodzenia, darowania wymierzonej im kary lub zamiany kary aresztu 
na karę pieniężną. Znamy również przypadek, gdy skazany, usprawiedliwiając się, 
że popełnił tego rodzaju przestępstwo pod wpływem alkoholu, twierdził, że wy
mierzono mu zbyt surową karę1175.

Ciężkim przestępstwem policyjnym „przeciw publicznym urządzeniom i usta
wom, które do powszechnego należą bezpieczeństwa” było także nielegalne za
trudnianie czeladników. Zostało ono uregulowane w § 79, cz. 2 k.k. Przepis ten 
brzmiał:

Rzemieślnik, który jakiego czeladnika na robotę przyjmuje niemającego z cechu 
przyzwoitego zaświadczenia, pierwszą rażą pięciu reńskich1176, drugą rażą w dwój
nasób opłaceniem tejże kary pieniężnej, trzecią rażą aresztem aż do miesiąca, a na
wet utratą rzemiosła, podług okoliczności bardziej podejrzanych, ukarany będzie.

Tego przestępstwa dopuścił się S. Zygmuntowski, który wyrokiem z 2 kwiet
nia 1844 r. został skazany przez Dyrekcję Policji na karę pieniężną w wysokości 
20 złp „za nielegalne przyjęcie czeladnika do roboty”. Dyrekcja uznała jego winę 
na podstawie świadectwa urzędnika przysięgłego na mocy § 364, cz. 2 k.k.1177 
W wyniku rozpatrzenia rekursu Sąd Wyższy zatwierdził wyrok, ale obniżył karę 
do 15 złp1178.

Do kategorii ciężkich przestępstw policyjnych „przeciw publicznym urządze
niom i ustawom, które do powszechnego należą bezpieczeństwa” należały rów
nież czyny związane z niedopełnieniem prawnie określonego obowiązku mel
dunkowego. Przestępstwo to uregulowane zostało w § 78, cz. 2 k.k. Przepis ten 
brzmiał:

Ponieważ dla publicznego dozoru dokładna wiadomość o wszystkich mieszkań
cach i obcych rzeczą największej wagi być musi, za czym wszelkie niedopełnienie 
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przepisów w każdym miejscu tym zamiarem postanowionych za ciężkie przestęp
stwo policyjne poczytane i karane będzie. Przypadki takowych przestępstw zacho
dzą: a) kiedy właściciel domu, administrator, sekwestrator lub inny kto domem 
zarządzający odmiany z najmującymi zachodzące w czasie przepisanym nie do
nosi. Kara jest podług różności miast i przychodu z domu, pięć do pięćdziesięciu 
reńskich; b) kiedy kto stancję na tygodnie lub miesiące subarenduje lub nocujących 
w swej pościeli utrzymuje, a w przeciągu dwudziestu czterech godzin za każdą 
odmianą stosownego do przepisów doniesienia nie uczyni. Kara jest pięć reńskich, 
która za powtórzeniem przestępstwa podwojona będzie; c) kiedy gospodarz ma
jący prawo przyjmowania obcych, o tych, którzy przez noc pozostają, doniesienia 
przepisanego nie uczyni. Kara jest ta sama, jaka w b) postanowiona jest; d) kiedy kto 
w jakiej szynkowni niemającej prawa do przyjmowania gospodą na noc przyjętym 
będzie. Kara jest za pierwszą rażą pięć reńskich; drugą rażą taż sama kara z aresz
tem jednego tygodnia; trzecią rażą oddalenie z szynkowni; e) kiedy kto w kartce 
meldunkowej fałszywe imię przybiera, fałszywy stan lub zatrudnienie albo inne 
okoliczności fałszywe podaję, przez co dozór publiczny złudzonym być może. Kara 
jest areszt od trzech dni do jednego miesiąca. Jeżeliby zaś z inkwizycji pokazało się, 
iż przestępca istotny miał zamiar zwierzchność w błąd wprowadzić, za karę będzie 
również tak długi areszt ścisły. Za okazującym się oraz podejrzeniem względem 
okoliczności lub osoby przestępca, który jest rodakiem, ale w miejscu dopełnione
go przez siebie przestępstwa nieosiadłym, po karze odbytej z tegoż miejsca, cudzo
ziemiec zaś podług stanu okoliczności nawet ze wszystkich dziedzicznych krajów 
wygnany być ma.

Jak wynika z powyższego przepisu, jak również z informacji zawartych w roz
dziale 5.4, realizacja obowiązku meldunkowego była sprawą niezwykle poważną, 
której niedopełnienie pociągało za sobą sankcje administracyjno-policyjne, a tak
że karne. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego wiązało się albo z brakiem 
zameldowania lub wymeldowania osoby, albo też ze zbyt późnym dokonaniem 
jednej z tych dwóch czynności.

Ciekawostką jest również to, że niemal wszyscy skazani deklarowali wniesienie 
rekursu do Sądu Wyższego. Niewątpliwie może to świadczyć o tym, że realizacja 
obowiązku meldunkowego traktowana była jako przejaw daleko idącej ingeren
cji w prywatne życie jednostki, wobec czego nie był on społecznie akceptowany. 
Z uwagi na nieskomplikowany charakter tego typu spraw Dyrekcja Policji prze
prowadzała inkwizycję najwyżej w ciągu kilku dni. W przypadku przyznania się 
do winy, trwała ona zaledwie jeden dzień.

W 1839 r. przed Dyrekcją Policji za popełnienie przestępstwa z § 78, cz. 2 k.k., 
stanął M. Majewski, który wyrokiem z 6 listopada 1839 r. został skazany „za nie- 
wymeldowanie” na karę pieniężną w wysokości 20 złp1179. Z kolei M. Kulina za 
„niezłożenie wykazu miesięcznego czeladzi”, co również traktowano jako prze

1179 ANKr, WMI< - III/18/14, k. 235, nr 15105/1839. Skazany zapowiedział wniesienie rekursu, ale 
brak w aktach informacji o dalszych etapach postępowania w tej sprawie.
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stępstwo z § 78, cz. 2 k.k., skazany został wyrokiem Dyrekcji Policji z 4 grudnia 
1839 r. na karę pieniężną w wysokości 20 złp1180.

"K" Ibidem, k. 243-244, nr 15318/1839. Skazany nie wniósł rekursu. f
1181 W. Sander po ogłoszeniu wyroku zapowiedział wniesienie rekursu „w osobnym piśmie”. Kilka 

dni później zgłosił się do Dyrekcji Policji i oświadczył, że rezygnuje z rekursu i wpłacił orzeczo
ną wobec niego karę pieniężną, ANKr, WMI< - III/18/15, k. 377-380, nr 10658.

1,82 Ibidem, k. 759-761, nr 9618.
1183 Przepis § 386 brzmiał: „Wypadnie zdanie za drugim, natenczas wyrok wydać należy, iż inkwizy

cja dla niedostatku prawnych dowodów uchyla się".
1181 ANKr, WMK - 111/18/15, k. 307-309, nr 11481.

W 1842 r. Dyrekcja Policji prowadziła kilka postępowań sądowych o popeł
nienie tego typu przestępstw. Wyrokiem z 22 czerwca 1842 r. Dyrekcja Policji 
skazała W. Sandera „za niezameldowanie osoby zagranicznej” na karę pieniężną 
w wysokości 20 złp1181. Wyrokiem z 11 czerwca 1842 r. Dyrekcja Policji ska
zała A. Kroner „za niewymeldowanie w terminie” również na karę pieniężną 
w wysokości 20 złp. Wymierzając karę w tej wysokości, wzięto pod uwagę jej 
dotychczasową niekaralność. Po ogłoszeniu wyroku A. Kroner zapowiedziała 
wniesienie rekursu, wskazując, że wydany wyrok „jest dla niej uciążliwy, a ona 
tylko opóźniła się z wymeldowaniem”, w związku z tym wnosiła o uwolnienie od 
kary. Sąd Wyższy po rozpatrzeniu rekursu zatwierdził wyrok, ale karę obniżył 
do 10 złp1182. Wyrokiem z 9 lipca 1842 r. Dyrekcja Policji wymierzyła J. Wentzlo- 
wi za niezameldowanie karę pieniężną w wysokości 20 złp. Co ciekawe, w wy
roku stwierdzono, że skazano go w oparciu o własne zeznanie, ale Sąd Wyższy, 
rozpatrując rekurs, nie podzielił tej argumentacji i wobec braku prawnych do
wodów na podstawie § 386, cz. 2 k.k.1183, uchylił wyrok i umorzył postępowanie 
w sprawie1184.

Ciekawy casus związany z zarzutem popełnienia przestępstwa z § 78, cz. 2 
k.k., dotyczył także P. Słotwińskiej i S. Rausza, którzy zostali oskarżeni „o nie- 
składanie miesięcznych wykazów czeladzi pod ich zarządem zostającej”. Na 
mocy wyroku z 16 lipca 1842 r. w oparciu o ich własne zeznania Dyrekcja Policji 
wymierzyła każdemu z nich karę pieniężną w wysokości 20 złp. Sąd Wyższy, roz
patrując rekurs skazanych, uznał, że sprawa nie została dostatecznie wyjaśniona 
przez organ I instancji, dlatego też zarządził uzupełnienie inkwizycji. Z nowych 
ustaleń Dyrekcji Policji wynikało, że P. Słotwińska w poprzednim roku w miesią
cach od maja do lipca nie prowadziła warsztatu rzemieślniczego i nie utrzymy
wała żadnej czeladzi. W związku z tym nie ciążył na niej obowiązek meldunkowy 
w tym czasie. W tych okolicznościach Sąd Wyższy uchylił zaskarżony wyrok i na 
mocy § 385, cz. 2 k.k. uznał P. Słotwińską za niewinną zarzucanego jej czynu. 
Co do S. Rausza, Sąd Wyższy doszedł do przekonania, że postawiony mu zarzut, 
„iż dopiero w drugi dzień miesiąca złożył wykaz swoich czeladników starszemu 
cechu, nie zaś w pierwszym, jako to wymagały przepisy”, nie wypełnia znamion 
ciężkiego przestępstwa policyjnego z § 78, cz. 2 k.k., lecz stanowi jedynie prze
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kroczenie ścigane na drodze administracyjno-policyjnej. W związku z tym rów
nież w stosunku do S. Rausza uchylił zaskarżony wyrok1185.

1185 Ibidem, k. 773-779, nr 7500, 9407.
1186 Ibidem, k. 867-869, nr 13140. Skazany zapowiedział wniesienie rekursu, ale brak w aktach infor

macji o dalszych etapach postępowania w tej sprawie.
1187 Ibidem, k. 859-862, nr 13337. Skazana zadeklarowała wniesienie rekursu w ciągu 3 dni w osob

nym piśmie. Ponieważ tego nie zrobiła, Dyrekcja Policji dwukrotnie wzywała ją do złożenia re
kursu. Przy kolejnym, trzecim wezwaniu do wniesienia rekursu, zagrożono jej „użyciem rygoru 
prawa”.

1188 ANKr, WMK - 111/18/14, k. 35-41, nr 785.
1189 ANKr, WMK - III/18/15, k. 875-877, nr 12986. Skazany zapowiedział wniesienie rekursu, ale 

brak w aktach informacji o dalszych etapach postępowania w tej sprawie.
11911 Ibidem, k. 347-349, nr 11053. Skazany zapowiedział wniesienie rekursu, ale brak w aktach infor

macji o dalszych etapach postępowania w tej sprawie.
1191 Ibidem, k. 449-451, nr 21976. Skazany zapowiedział wniesienie rekursu, ale brak w aktach infor

macji o dalszych etapach postępowania w tej sprawie.
1192 Ibidem, k. 443-445, nr 21975.

Wyrokiem z 6 sierpnia 1842 r. Dyrekcja Policji skazała starozakonnego M. Szy- 
balskiego za „późne zameldowanie” na karę pieniężną w wysokości 20 złp1186. Wy
rokiem z 27 sierpnia 1842 r. skazała M. Piotrowską za „niewymeldowanie siebie 
i swojej służącej” również na karę 20 złp1187. Dnia 3 września 1842 r., wymierzyła
K. Kozłowskiemu analogiczną karę „za późne wymeldowanie” W wyniku rozpa
trzenia rekursu Sąd Wyższy obniżył karę do 6 złp, a prezes Senatu odrzucił wnio
sek o jego ułaskawienie1188.

Dyrekcja Policji, rozpatrując sprawy o przestępstwa z § 78, cz. 2 k.k., wy
jątkowo wymierzała także kary aresztu, biorąc pod uwagę sytuację material
ną obwinionego, jak w przypadku wyroku z 3 sierpnia 1842 r., którym skazała 
W. Górniewskiego „za niezameldowanie księdza Szyszkiewicza, plebana”, wła
śnie ze względu na ubóstwo, na karę trzech dni aresztu1189. Analogiczną karę 
orzekła 6 sierpnia 1842 r. wobec W. Durańskiego oskarżonego „o niewymel
dowanie”. Po ogłoszeniu wyroku obwiniony zapowiedział wniesienie rekursu 
wskazując, „iż chłopiec przebywał u niego tylko 5 dni, a poza tym jest on ubogi 
i areszt uniemożliwi mu zatrudnienie”1190.

Również w kolejnych latach zdarzały się postępowania o przestępstwo z § 78, 
cz. 2 k.k. Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 7 marca 1845 r. skazała 
A. Francz „za późne wymeldowanie” na karę pieniężną w wysokości 20 złp. Przy 
wymierzaniu kary uwzględniono jej dotychczasową niekaralność1191. Wyrokiem 
z 11 marca 1845 r. Dyrekcja Policji skazała K. Kasprzyckiego „za późne wymeldo
wanie” na karę w wysokości 20 złp. Sąd Wyższy po rozpatrzeniu rekursu obniżył 
karę do 6 złp1192.

Znany jest tylko jeden casus, gdy Dyrekcja Policji wszczęła postępowanie kar
ne o naruszenie przepisów meldunkowych, ale pomimo inkwizycji trwającej po
nad miesiąc zarzut naruszenia tych przepisów przez J. Jankosza nie został udo
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wodniony. Dlatego też Dyrekcja Policji wyrokiem z 28 lipca 1843 r. wobec braku 
prawnych dowodów, działając na mocy § 386, cz. 2 k.k., zniosła inkwizycję1193.

1193 Ibidem, k. 553-555, nr 11457. Oskarżony nie wnosił rekursu.
1194 Przepis § 89 brzmiał: „Ciężkie przestępstwa policyjne przeciw bezpieczeństwu życia mogą być na 

dwie klasy rozłożone: a) kiedy się albo przeciw obowiązkom naturalnym, powszechnym człowie
ka, albo przeciw wyraźnemu przepisowi ustawy wykracza; b) kiedy co takiego opuszczone będzie, 
co jest wyraźnie ustawami przepisane, albo kiedy co uczynić, z samego obowiązku stanu, rze
miosła, zatrudnienia lub innego stosunku z siebie wypada. W niemożności oznaczenia wyraźnie 
wszystkich gatunków takowych czyności i opuszczeń niebezpieczeństwo życia przynoszących, 
jeśli się za nastąpieniem śmierci albo ciężkiego ranienia wina tego rodzaju z inkwizycji okaże, 
onęż ponoszący, podług miary tejże winy, prostym albo ścisłym aresztem, od jednego do sześciu 
miesięcy, a podług okoliczności także stosownie zaostrzonym aresztem ukarany być powinien".

1195 ANKr, WMK - III/18/15, k. 1165-1171, nr 2908, 3436, 7208.
1196 Przepis § 96 brzmiał: „Kto z nieostrożności kogo, wozem lub konno jadąc, zabije albo śmiertelnie 

zrani, ten podług okoliczności przypadku aresztem od trzech dni do trzech miesięcy ukarany być 
ma. Oprócz tego onemu jeżdżenie na koniu lub powożenie podług okoliczności zakazane będzie’!

Co ciekawe, w zdecydowanej większości spraw zachowanych w aktach Dy
rekcji Policji (WMK - III/18/13, 111/18/14, III/18/15), w których zapadły wyroki 
skazujące za przestępstwo z § 78, cz. 2 k.k., Dyrekcja Policji wymierzyła karę pie
niężną w wysokości 20 złp, płatną na fundusz policyjny. Kwota 20 złp odpowiada
ła wartości 5 złotych reńskich, czyli była to najniższa możliwa kara za popełnienie 
tego przestępstwa.

6.3.2. Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw 
policyjnych „przeciwko bezpieczeństwu życia”

Czyny zabronione zaliczane do kategorii ciężkich przestępstw policyjnych „prze
ciwko bezpieczeństwu życia" określone zostały w rozdziale 8, cz. 2 k.k., w § 89- 
-146. Wśród przestępstw zaliczonych do tej kategorii znajdowały się czyny prze
stępne popełniane w wyniku różnego rodzaju zaniedbań i zaniechań.

W aktach Dyrekcji Policji zachował się wyrok z 7 maja 1844 r., na mocy któ
rego skazała ona W. Dąbrowskiego, oskarżonego z § 89b, cz. 2 k.k.1194, „w skutek 
czego śmierć Jana Klęczka nastąpiła” na zasadzie § 360, na dwa miesiące aresztu 
prostego1195. W sprawie naprawienia szkód rodzinie zmarłego i odszkodowania za 
śmierć w łącznej wysokości 88 złp 6 gr odesłała zaś do drogi cywilnej. W wyni
ku wniesienia rekursu Sąd Wyższy zmienił prawną kwalifikację czynu z § 89b na 
§ 96, cz. 2 k.k.1196, i uznał winę oskarżonego na podstawie § 368, tj. na podstawie 
zeznań dwóch świadków. W związku z tym Sąd Wyższy obniżył karę do 14 dni 
aresztu prostego.

Wśród przestępstw zaliczanych do tej kategorii znajdowało się również usi
łowanie samobójstwa. Zostało ono uregulowane w § 91, cz. 2 k.k. Przepis ten 
brzmiał:

Jeżeli zaś dokonanie tylko przypadkowo lub przeciw własnej sprawcy woli nie na
stąpiło; tenże pod straż pewną wzięty być ma i trzymany tak długo pod ścisłym 
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dozorem, póki przez moralne i fizyczne środki do rozumu i poznania swoich obo
wiązków względem Stwórcy, spoteczeńswu i samemu winnych, naprowadzony nie 
będzie, póki żalu za popełnony swój występek nie pokaże i póki stałej poprawy od 
niego na przyszłość obiecywać sobie nie będzie można.

W aktach Dyrekcji Policji (WMK - III/18/13) zachował się jeden wyrok wy
dany w tego typu sprawie. J. Pietrzyk został oskarżony o „zamiar samobójstwa” 
poprzez poderżnięcie sobie gardła. Ponieważ okazał żal i obiecał poprawę, nie 
orzekano wobec niego ścisłego dozoru, ale zdecydowano, że po wyleczeniu zosta
nie oddany pod dozór komisarza cyrkułowego. Dyrekcja Policji zwróciła się też 
do szpitala sw. Łazarza, aby J. Pietrzyk po zakończeniu kuracji został odesłany do 
Dyrekcji Policji. Sąd Wyższy po zapoznaniu się ze sprawą „w drodze rewizoryjnej 
pod rozpoznanie sądu” nadesłaną uznał - biorąc pod uwagę opinię fizyka Miasta 
Krakowa z 16 września 1846 r. złożoną do Dyrekcji Policji - że „obwiniony cier
piał melancholię, przechodzącą nawet w wyższy stopień pomieszania zmysłów” 
Sąd wziął również pod uwagę, że „czynu zamierzonego dopuścił się w obłędnym 
stanie umysłu” w związku z tym uznał go za niewinnego zarzucanego mu czynu 
i uwolnił go spod „obserwacji prawnej” Sąd Wyższy wydał swój wyrok 23 wrze
śnia 1846 r., tego samego dnia wyrok odczytano J. Pietrzykowi w gmachu Dyrekcji 
Policji i natychmiast zwolniono go z aresztu1197.

1197 ANKr, WMK - III/18/13, k. 45-52, nr 12613.
ANKr, WMK - 111/18/15, k. 899-901, nr 12796.

Znamy również casus związany z kąpaniem się w niedozwolonym miejscu, 
który to czyn stanowił ciężkie przestępstwo policyjne z § 93, cz. 2 k.k. Przepis ten 
brzmiał:

Kto się w rzekach lub stawach, oprócz miejsc na to przeznaczonych od zwierzch
ności, kąpie tudzież kto się w zimie, oprócz miejsc na to przeznaczonych, po lo
dzie ślizga, kto się na koniec w czasie tym, w którym jest dla niebezpieczeństwa 
zachodzącego zakazane, wszelako na lód odważą, ten aresztem od trzech dni do 
miesiąca ukaranym być ma.

Dyrekcja Policji wyrokiem z 3 sierpnia 1842 r., wobec przyznania się do winy, 
skazała E. Drobnera „za kąpanie się w miejscu zakazanym" na karę pieniężną 
w wysokości 6 złp. Przy wymiarze kary wzięto pod uwagę nienaganną konduitę 
obwinionego, jak również fakt, że „był stanu biednego”1198.

Innym rodzajem przestępstwa „przeciwko bezpieczeństwu życia” z którym ze
tknęła się Dyrekcja Policji w praktyce orzeczniczej, było przestępstwo narażenia 
dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia. Zostało ono uregulowane w § 130, 
cz. 2 k.k. Przepis ten brzmiał:

W ogólności wszyscy ci, którzy dozór z przyrodzonego albo wziętego na siebie obo
wiązku trzymają nad dziećmi lub innymi ludźmi, którzy niebezpieczeństwa ustrzec 
się lub uchronić sami nie zdołają, z przyczyny zaniedbanego starania w dopełnieniu 
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tego obowiązku odpowiedzi podpadają. Jeżeliby zatem takowe dziecię lub takowy 
człowiek zabitym albo ciężko ranionym został, natenczas ten lub ta osoba, która się 
zaniedbanej pieczołowitości sobie dowiedzionej stanie winną, aresztem od trzech 
dni do trzech miesięcy ukarana, i kara takowa, za większym stopniem zachodzące
go zaniedbania, jeszcze postem lub chłostą zaostrzona być powinna.

Dyrekcja Policji wyrokiem z 11 czerwca 1842 r. skazała J. Ziębiankę z § 130, 
cz. 2 k.k., tj. „za niedozór nad dziecięciem Tomaszem Będkowskim, 1,5 roku li
czącym, skutkiem którego w dniu 6 maja przez utopienie się w cebrzyku życie 
utracił” własnym zeznaniem na karę 10 dni aresztu, „nie licząc w karę aresztu po
licyjnego w czasie inkwizycji odsiedzianego”. Przy wymierzaniu kary wzięto pod 
uwagę jej dotychczasową niekaralność. Druga oskarżona, A. Będkowska, wobec 
braku prawnych dowodów została uniewinniona1199.

1199 Ibidem, k. 723-726, nr 9975.
121X1 W Krakowie były również wyznaczone tereny tylko dla pieszych. Na przykład uchwałą Senatu 

Rządzącego z 21 IV 1830 r., nr 2051 D.G.S., zabroniono jeżdżenia konno „po ścieżkach na plan
tacjach do spacerów pieszych urządzonych. Ktokolwiek by więc poważył się wbrew woli rządu 
w tej mierze postępować, nieprzyjemne skutki stąd wypływające sam sobie przypisać by rnu
siał'. Komunikat z 29 IV 1830 r. o powyższej treści podany przez Dyrekcję Policji opublikowano 
w Dz. Rządowym WMK 1830, nr 15, s. 59, nr 3912.

1201 Przepis § 131 brzmiał: „W szczególności przeciw tym, którzy do staranności o dziecko albo do 
dozoru nad nim są obowiązani, areszt ścisły od jednego do trzech miesięcy zasądzony być ma, 
kiedy dziecię będące w ich opiece lub pod ich dozorem z przyczyny tej, iż samo na miejscu dla 
dzieci niebezpiecznym zostawionym było, na życiu, na zdrowiu lub na ciele nieszczęściu pod- 
padnie. Czas kary natenczas jeszcze przedłużony i chłostą zaostrzony być ma, jeżeliby wydarzo
ne na dziecięciu nieszczęście w skrytości utrzymywane było”.

121,2 ANKr, WMK - III/18/15, k. 907-914, nr 12749.

Ciekawy casus z tej kategorii przestępstw powstał w związku z zarzutem po
stawionym W. Polakowi, oskarżonemu o czyn z § 180, cz. 2 k.k., tj. uszkodzenie 
dziecka z powodu nieostrożnej jazdy1200. Dyrekcja Policji wyrokiem z 23 lipca 
1842 r. wobec braku prawnych dowodów umorzyła wobec niego prowadzoną 
inkwizycję. Zaistniałe zdarzenie uznano za nieszczęśliwy wypadek, ale matkę 
dziecka za pozostawienie go w miejscu niebezpiecznym „na podstawie własnego 
przyznania” skazano za ciężkie przestępstwo policyjne z § 131, cz. 2 k.k.1201, na 
karę jednego miesiąca ścisłego aresztu. W wyniku wniesionego rekursu Sąd Wyż
szy zmienił kwalifikację prawną czynu, „oceniając go" z § 130, cz. 2 k.k. Sąd wziął 
pod uwagę, że dziecko doznało tylko lekkich obrażeń, i skazał matkę jedynie na 
karę pieniężną w wysokości 6 złp na fundusz policyjny1202.

Do kategorii przestępstw „przeciwko bezpieczeństwu życia” należał również 
czyn polegający na pozostawieniu groźnego zwięrzęcia bez dozoru, co zostało 
uregulowane w § 145, cz. 2 k.k. Przepis ten brzmiał:

Każdy właściciel domowego zwierza jakiegokolwiek gatunku, którego natura zło
śliwa jest mu wiadoma, powinien toż tak koło domu, jako też kiedy za domem użyć 
go chce, tak strzec i pilnować, aby nikt uszkodzonym być nie mógł. Zaniedbanie 
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takowej ostrożności, chociażby nawet uszkodzenie nie nastąpiło, karę od pięciu 
do dwudziestu pięciu reńskich, za nastąpioną zaś istotną szkodą, od dziesięciu do 
pięćdziesięciu reńskich ukarane będzie.

W aktach Dyrekcji Policji znajduje się tylko jeden wyrok wydany w związku 
z oskarżeniem o czyn z § 145, cz. 2 k.k. Dyrekcja Policji wyrokiem z 19 lipca 
1844 r. uniewinniła M. Pawłowską, J. Kopankiewicza oraz I<. Dzikowskiego od 
zarzutu popełnienia ww. ciężkiego przestępstwa policyjnego. Jednocześnie w za
kresie roszczeń odszkodowawczych za zniszczony szlafrok odesłała pokrzywdzo
ną na drogę cywilną1203.

1211:1 Ibidem, k. 1038-1039, nr 9193.
12111 Pracodawcy przysługiwało w stosunku do służby prawo „karności domowej" w wykonaniu 

którego „winien być sprawiedliwym i umiarkowanym” (§ 25 Urządzenia zakreślającego prawa 
i obowiązki pomiędzy panami a służącymi zachodzące, Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 12 
D.G.S.). Granice tego praw'a, które „w żadnym razie aż do tak złego traktowania rozciągać się 
nie może, przez które by ukarany uszczerbek na ciele ponosił! określał kodeks karny z 1803 r. 
w§ 165, a sankcję za jego przekroczenie w' § 173, cz. 2, S. Salmonowicz, op. cit., s. 147; L. Pau
li, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 56.

6.3.3. Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw 
policyjnych „o bezpieczeństwo ciała, albo naruszających, 
lub onemuż zagrażających”

Czyny zabronione zaliczane do kategorii ciężkich przestępstw policyjnych „o bez
pieczeństwo ciała, albo naruszających, lub onemuż zagrażających” określone zo
stały w rozdziale 10, cz. 2 k.k., w § 161-183.

Jednym z przestępstw zaliczonych do tej kategorii było niewłaściwe traktowa
nie czeladzi i służących. Zostało ono uregulowane w § 173, cz. 2 k.k. Przepis ten 
brzmiał:

Skrzywdzenie przez gospodarza czeladź utrzymującego lub majstra służebnych 
albo chłopców na nauce u nich będących, podług okoliczności osoby skrzywdzonej 
i wielkości skrzywdzenia, karę pieniężną od pięciu do sta reńskich albo aresztem 
od trzech dni do miesiąca jednego ukarane, a za częstszym wykroczeniem lub je
żeliby sposób skrzywdzenia szczególniejszą surowość okazywał areszt postem lub 
ściślejszym zamknięciem zaostrzony być ma.

W aktach Dyrekcji Policji znajduje się tylko jeden wyrok wydany w tego typu 
sprawie. O pobicie służącej „z lekkimi obrażeniami na ciele” oskarżony został 
właściciel cukierni, A. Górecki, który przyznał się do zarzucanego mu czynu1204. 
W związku z tym wyrokiem z 21 listopada 1845 r., skazany został z § 173, cz. 2 
k.k., na karę pieniężną w wysokości 20 złp oraz zwrot kosztów w wysokości 
4 złp 10 gr. W wyniku wniesienia rekursu Sąd Wyższy zatwierdził zwrot kosz
tów w całości, ale karę obniżył do 6 złp. Nie dając za wygraną, A. Górecki złożył 
wniosek do prezesa Senatu o ułaskawienie. Z uwagi na to, że Dyrekcja Policji nie 
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dysponowała żadnymi informacjami na temat konduity skazanego, zwróciła się 
do właściwego komisarza cyrkułowego o opinię, czy A. Górecki zasługuje na uła
skawienie. W odpowiedzi komisarz J. Stachurski wyraził pozytywną opinię na ten 
temat. Dyrekcja Policji w swojej opinii przesłanej do Sądu Wyższego stwierdziła, 
że A. Górecki zachował dotąd nienaganną konduitę, jednak ze względu na to, że 
kara orzeczona wobec niego z 20 złp została obniżona do 6 złp, Dyrekcja Policji 
nie widziała żadnych powodów do jego ułaskawienia. Uwzględniając tę opinię, 
prezes Senatu odmówił przedstawienia jego prośby pod obrady Senatu w celu 
rozpatrzenia jego wniosku o ułaskawienie. Informację o podjętej decyzji przeka
zano Dyrekcji Policji, która następnie poinformowała o tym zainteresowanego, 
wzywając go do natychmiastowego zapłacenia kary do kasy policyjnej1205.

1205 ANKr, WMK - III /18/14, k. 189-203, nr 19867.
1206 Oskarżony zaraz po uwolnieniu z inkwizycji opuścił Kraków, w związku z tym nie było możli

wości ogłoszenia mu wyroku, ANKr, WMK - III/18/15, k. 914.
1207 A. Sputer „poprzestał" na wyroku Sądu I Instancji. Natomiast A. Sroka i W. Filipowski zapowie

dzieli złożenie wniosku o łaskę do Senatu. W aktach zawierających wyroki Dyrekcji Policji brak

Do tej kategorii przestępstw należało również przestępstwo nieostrożnej jaz
dy, które uregulowane zostało w § 180, cz. 2 k.k. Przepis ten brzmiał:

Jeżeli właściciel powozu albo nie jest przytomny, albo chociażby był przytomny, 
jednakże woźnica przeciwko danemu sobie zakazowi prędko by jechał, niemniej 
kiedy masztalerz albo człowiek służący do koni w okolicy mocno uczęszczanej sam 
prędko na koniu jedzie lub powozi się, woźnica lub człowiek służący do koni czter
nastodniowym aresztem ukaranym być ma. Za powtórzonym przypadkiem, kara 
będzie podwojona.

Spośród znanych spraw o to przestępstwo rozpatrywanych przez Dyrekcję 
Policji należy wymienić wspomianą wcześniej sprawę W. Polaka, oskarżonego 
„o uszkodzenie dziecka z powodu nieostrożnej jazdy” Ze względu jednak na „brak 
prawnych dowodów” inkwizycja w tej sprawie została umorzona, gdyż zdarzenie 
uznane zostało za nieszczęśliwy wypadek1206.

W 1844 r. przed Dyrekcją Policji działającą w charakterze sądu stanęło 
trzech wyrobników: A. Sputer, A. Sroka i W. Filipowski, którzy oskarżeni zostali 
z § 180, cz. 2 k.k. Wyrokiem z 31 maja 1844 r. na podstawie zeznań świadków zo
stali oni skazani za „prędkie i nieostrożne jeżdżenie” na karę aresztu z obostrze
niami w postaci chłosty. Pierwszy, jako „najbardziej winny” skazany został na 
karę 10 dni aresztu, licząc od daty wydania wyroku, zaostrzoną chłostą 15 plag 
na końcu kary oraz na wynagrodzenie pokrzywdzonemu szkody za potarganie 
surdutu w wysokości 15 złp. Dwaj pozostali skazani zostali na karę po siedem dni 
aresztu zaostrzonego chłostą po 10 plag na końcu kary, przy zastosowaniu § 15 
i 23, cz. 2 k.k. W wyniku rekursu wniesionego przez A. Srokę i W. Filipowskiego 
Sąd Wyższy obniżył wobec nich karę do trzech dni aresztu, ale z zachowaniem 
wcześniej orzeczonej chłosty1207 *. Również S. Gieraziński, oskarżony z § 180, cz. 2 
k.k. o „za prędką i nieostrożną jazdę na koniu” skazany został przez Dyrekcję 
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Policji wyrokiem z 4 czerwca 1844 r. na karę siedmiu dni aresztu, licząc od daty 
ogłoszenia wyroku, zaostrzoną 10 plagami przy końcu kary1208.

informacji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu ich wniosków, ibidem, k. 1049-1051, nr 8358- 
-8359, 8400, 8947.

12I,B ANKr, WMK - 111/18/13, k. 63-65, nr 8485, 9543.
121,9 Przepis § 163 brzmiał: „Kiedy kto w kłótniach takim sposobem będzie rażony, iż toż rażenie 

oczywiste znaki i skutki po sobie zostawi, wszyscy, którzy się do takowego rażenia przyczynili, 
aresztem od trzech dni do miesiąca, hersztowie zaś zakłócenia zawsze ostrzej jak inni uczestni
cy ukarani być mają"

1210 Przepis § 183 brzmiał: „Przestępstwa, którymi bezpieczeństwo ciała naruszone być może, nie 
mogą w powszechności wszystkie być wyliczone. Publiczna pieczołowitość widzi się być zatem 
pobudzoną ustanowić w poszechności, iż wszystkie czynności i przestępstwa, których niebez
pieczeństwo lub szkodliwość co do ciała przez każdego łatwo przewidziana być może, za ciężkie 
przestępstwa policyjne uważane, a mianowicie za nastąpionym istotnie przypadkiem, podług 
okoliczności i osób, karą pieniężną od pięciu do pięciuset reńskich albo aresztem od trzech dni 
do trzech miesięcy ukarane być powinny"

1211 Przepis § 241 brzmiał: „Kto kogo na ulicy albo na jakim publicznym miejscu obelżywym nazwi
skiem przezywa, pobije albo głośno, aby był słyszanym, pobiciem grozi, ten, jeżeli zhańbiony 
tego domagać się będzie, w miarę i podług okoliczności swego obejścia się aresztem prostym 
lub ścisłym od trzech dni do miesiąca ukaranym być powinien; jednakże zawsze surowszą karę 
wtedy zasądzić należy, kiedy uraza na takowym miejscu nastąpiła, w którym szczególniejsze 
zachowanie przystojności przepisane jest, albo kiedy obejście się umyślne upodlenie jakiej klasy 
oznacza”

Najczęściej na wokandę Dyrekcji Policji z kategorii przestępstw „przeciwko 
bezpieczeństwu ciała” trafiały sprawy naruszenia nietykalności cielesnej, czyli wy
padki pobicia. W tego typu sprawach często dochodziło do zbiegu przestępstwa 
pobicia z innym przestępstwem - rzucaniem przez sprawcę lub sprawców pobicia 
obelg pod adresem pokrzywdzonych. W takich wypadkach ze względu na realny 
zbieg przestępstw prowadzono jedno postępowanie i wymierzano za nie łącznie 
jedną karę. Stosunkowo częstym zjawiskiem były też wzajemne pobicia i obelgi.

W zależności od okoliczności konkretnego stanu faktycznego sprawy Dyrek
cja Policji dokonywała prawnej kwalifikacji tego typu zachowania z różnych pa
ragrafów, tj. z § 1631209, § 1831210 lub § 2411211 cz. 2 k.k. Jak już wcześniej wspomia- 
no, w aktach Dyrekcji Policji zachowały się jedynie wyroki, bez akt postępowań 
sądowych, w związku z tym informacje o okolicznościach konkretnej sprawy są 
szczątkowe lub zupełnie ich brak.

W tego typu sprawach czas trwania inkwizycji prowadzonej przez Dyrekcję 
Policji zależał od możliwości ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz winy po
dejrzanego lub podejrzanych. W przypadku przyznania się przez sprawcę lub 
sprawców do winy inkwizycja trwała zazwyczaj jeden dzień. W pozostałych przy
padkach, gdy okoliczności sprawy ustalano na podstawie zeznań świadków lub 
też osądzano sprawcę „ze zbiegu okoliczności” inkwizycja trwała od kilku dni do 
kilku tygodni.

Dyrekcja Policji, wymierzając karę za pobicie (względnie i obelgi), brała pod 
uwagę szereg okoliczności, zarówno łagodzących, jak i obciążających. W tym 



376 Rozdział 6. Zadania sądownicze Dyrekcji Policji

zakresie uwzględniała okoliczności przebiegu zdarzenia, stopień winy skazane
go, dotychczasową karalność lub niekaralność, jak również stopień przyczynienia 
się pokrzywdzonego do popełnienia przestępstwa. W tego typu sprawach Dyrek
cja Policji najczęściej orzekała karę aresztu: 3 dni1212, 4 dni1213, 5 dni1214, 7 dni1215,

1212 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 19 X 1842 r. skazała starozakonnego L. Nachsatza za 
pobicie i obelgi z § 241, cz. 2 k.k. na karę 3 dni aresztu prostego, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 265- 
-268, nr 12100. Wyrokiem z 29 VIII1843 r. skazała A. Jakubowskiego za pobicie z § 241, cz. 2 k.k. 
na karę 3 dni aresztu prostego, natomiast oddaliła zarzut kradzieży pieniędzy „wobec braku praw
nych dowodów" ibidem, k. 567-569, nr 11392. Wyrokiem z 12 IV 1844 r. skazała F. Machowskiego 
za pobicie z § 241, cz. 2 k.k. i przy zastosowaniu § 23, cz. 2 k.k. wymierzyła karę 3 dni aresztu 
zaostrzonego postem oraz zasądziła od niego zwrot kosztów za sporządzenie skargi w wysokości
2 zip. W wyniku rekursu Sąd Wyższy zatwierdził wyrok oraz karę, ale zniósł obostrzenia w po
staci postu, ibidem, k. 1305-1307, nr 4893. Wyrokiem z 21 V 1844 r. skazała F. Plinarda za pobicie 
z § 241, cz. 2 k.k. na karę 3 dni aresztu prostego i wynagrodzenie szkody za zniszczenie czerpaka 
w wysokości 4 złp 20 gr. W wyniku rekursu Sąd Wyższy obniżył karę do 2 dni aresztu, pozosta
wiając skazanemu wybór odbycia aresztu lub zapłacenia na fundusz policyjny kary 6 złp. Skazany 
zapowiedział odwołanie się do drogi laski, ale kilka dni później złożył oświadczenie w Dyrekcji 
Policji, że zrzeka się prawa do drogi łaski i wybiera karę pieniężną, ibidem, k. 1251-1254, nr 6065. 
Wyrokiem z 24 V 1844 r. skazała T. Kofina za pobicie 2 osób z § 163, cz. 2 k.k., przy uwzględnieniu 
§ 23b, cz. 2 k.k. na karę 3 dni aresztu prostego, „rachując od dnia prawomocności wyroku, chłostę 
w ilości plag 10 w końcu kary, wynagrodzenie szkody w wysokości 11 złp” a drugiemu poszkodo
wanemu - 8 złp, ibidem, k. 1071-1073, nr 8505. Wyrokiem z 10 X 1845 r. skazała B. Baranowskie
go za pobicie w miejscu publicznym z § 241, cz. 2 k.k. na karę 3 dni aresztu, ibidem, k. 485-487, 
nr 18142. Wyrokiem z 7 X 1845 r. skazała M. Siekacza za pobicie w kłótni z § 163, cz. 2 k.k. na karę
3 dni aresztu oraz wynagrodzenie kosztów powstałych w wyniku pobicia - napisanie skargi 1 złp, 
visum et repertum - 2 złp 10 gr, ibidem, k. 519-521, nr 11931, 18619. Wyrokiem z 30 XII 1845 r. 
skazała starozakonnego J. Kleinbergera za uderzenie dwa razy w twarz w bożnicy z § 241, cz. 2 k.k., 
na karę 3 dni aresztu o koszcie własnym, ibidem, k. 697-699, nr 23035, 1233.

1212 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 16 VIII 1844 r. skazała W. Stankiewicza za pobicie 
z § 183, cz. 2 k.k., na karę 4 dni aresztu. Wymierzając tę karę, wzięto pod uwagę dotychczasową 
niekaralność sprawcy. Zobowiązano go również do pokrycia kosztów postępowania w kwocie
4 złp 20 gr (za visum et repertum, skargę i stempel). W zakresie pozostałych roszczeń Dyrek
cja Policji odesłała pokrzywdzonego na drogę cywilną. W wyniku rekursu Sąd Wyższy zmienił 
kwalifikację prawną czynu z § 183 na § 241, cz. 2 k.k., i obniżył karę do 2 dni aresztu, zatwier
dzając jednocześnie obowiązek naprawienia szkody w ww. zakresie, ANKr, WMK - 111/18/15, 
k. 1065-1067, nr 8396, 8720-8721.

1214 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 26 IV 1844 r. skazała E. Puchalską za pobicie i obelgi 
w miejscu publicznym z § 241, cz. 2 k.k., na karę 5 dni aresztu („z uwagi, że w obowiązkach zo
staje") zaostrzonego postami przez jeden dzień stosownie do § 23 oraz wynagrodzenie kosztów 
skargi i stempla w kwocie 2 złp 15 gr, drugiej poszkodowanej za skargę i stempel - 2 złp 25 gr, 
ANKr, WMK - III/18/15, k. 1339-1341, nr 4545, 4550. Wyrokiem z 24 1 1845 r. skazała P. Mać
kowskiego za pobicie w miejscu publicznym na karę 5 dni aresztu oraz zwrot pokrzywdzonemu 
kosztów za złożenie skargi i stempel w wysokości 1 złp 25 gr, ibidem, k. 461-46.3, nr 21264.

1215 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 10 V 1844 r. skazała J. Urbańskiego za pobicie z § 183, 
cz. 2 k.k., na karę 7 dni aresztu z „porachowaniem aresztu pod inkwizycją odbytego" ANKr, 
WMK - III/18/15, k. 1135, nr 1697. Wyrokiem z 17 X 1845 r. skazała J. Raźnego za pobicie i obe
lgi z § 241, cz. 2 k.k., z uwagi na „wielkość złości przy pobiciu i obelgach ukazanej i za okrwawie
nie” na karę 7 dni aresztu. W wyniku rekursu Sąd Wyższy karę obniżył do 3 dni. Prośba o łaskę 
została odrzucona, ANKr, WMK - III/18/15, k. 705-710, nr 18171.
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10 dni1216, 14 dni1217, 15 dni1218. Ze względu na to, że tego typu przestępstw naj
częściej dopuszczali się ludzie ubodzy, Dyrekcja Policji orzekała wobec nich karę 
aresztu „o koszcie skarbowym”. Do wyjątków należało natomiast odbywanie kary 
aresztu na własny koszt (wówczas skazany ponosił we własnym zakresie koszty 
zakupu żywności w trakcie odbywania kary).

1216 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 2 VII 1842 r. skazała W. Walczaka za pobicie z § 163, 
cz. 2 k.k., na karę 10 dni aresztu oraz zwrot poszkodowanej kosztów postępowania w wysoko
ści 5 zip 20 gr. Ogłoszenie wyroku nie było możliwe, gdyż skazany „za paszportem” wyjechał 
z Krakowa. W związku z tym Dyrekcja Policji poleciła Biuru Meldunkowemu poinformowanie 
o jego przyjeździe „dla publikacji wyroku i dalszego postępowania" ANKr, WMK - 111/18/15, 
k. 793-796, nr 9174.

1217 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokim z 3 I 1845 r. skazała starozakonnego I. Apfela za pobicie 
z § 183, cz. 2 k.k., na karę 14 dni aresztu o własnym koszcie oraz zwrot poszkodowanej kosztów 
w wysokości 27 złp 10 gr za dwa świadectwa lekarskie, za kurację oraz za sporządzenie skargi 
i opłatę stempla, jednocześnie na mocy tego wyroku „wobec braku prawnych dowodów” znie
siono inkwizycję wobec starozakonnego H. Mendla, oskarżonego o obelgi z § 241, cz. 2 k.k., 
ANKr, WMK - 111/18/15, k. 511-513, nr 18345, 18401-18402.

121,1 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 19 IV 1844 r. skazała S. Łabusiewicza za pobicie i obe
lgi z § 241, cz. 2 k.k., na karę 15 dni aresztu o własnym koszcie. Jako okoliczność obciążającą 
potraktowano fakt, iż był już uprzednio karany za takie samo przestępstwo. Zobowiązano go 
również do zwrotu kosztów za skargę i papier stemplowy w kwocie 1 złp 15 gr. W zakresie po
zostałych roszczeń Dyrekcja Policji odesłała pokrzywdzonego na drogę cywilną. Pomimo wnie
sionego rekursu Sąd Wyższy nie znalazł podstaw do zmiany wyroku, ANKr, WMK - 111/18/15, 
k. 1263-1265, nr 5338.

Jak wynika z podanego wcześniej orzecznictwa w sprawach o pobicie, Dyrek
cja Policji, wydając wyrok skazujący, oprócz wymierzenia kary nakładała również 
na skazanego obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody oraz zwrot kosztów 
postępowania sądowego (w tym napisania skargi, opłaty stempla, opinii lekar
skiej itp.) oraz kosztów „kuracji" Jedynie w przypadku, gdy wysokość szkody nie 
została udowodniona, Dyrekcja Policji odsyłała poszkodowanego na drogę cy
wilną, czyli informowała go o możliwości dochodzenia odszkodowania w drodze 
odrębnego procesu cywilnego.

Od wyroków Dyrekcji Policji wydanych w zakresie przestępstw „przeciwko 
bezpieczeństwu ciała” przysługiwał skazanemu rekurs do Sądu Wyższego, przy 
czym termin do jego wniesienia wynosił trzy dni od dnia ogłoszenia wyroku. Ska
zanemu przysługiwała również możliwość wniesienia do Senatu Rządzącego proś
by o łaskę. Jak już wspomniano w rozdziale pierwszym, wniosek taki kierowano 
do prezesa Senatu, który podejmował decyzję o ewentualnym skorzystaniu lub nie 
z prawa do wniesienia inicjatywy o ułaskawienie wnioskodawcy. W przypadku zło
żenia wniosku o ułaskawienie Sąd Wyższy wzywał Dyrekcję Policji do wyrażenia 
opinii, czy skazany zasługuje na łaskę, oraz przesłania w wyznaczonym terminie 
akt sprawy wraz z taką opinią. Dyrekcja Policji w oparciu o informacje zaczerpnię
te z własnego archiwum, prowadzonych rejestrów wystawiała opinię w danej spra
wie. W razie potrzeby zlecała komisarzowi cyrkułowemu, właściwemu dla miejsca 
zamieszkania skazanego zebranie informacji na temat jego konduity.
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W przypadku gdy skazany przebywał na wolności, a wyrok się uprawomocnił, 
Dyrekcja Policji polecała właściwemu komisarzowi cyrkułowemu doprowadzenie 
skazanego do aresztu celem odbycia kary. W przypadku gdy oboje małżonkowie 
byli skazani na mocy tego samego wyroku, odbywali wówczas karę po kolei, każde 
w innym czasie.

Spośród wielu spraw prowadzonych przez Dyrekcję Policji o pobicie (względ
nie o pobicie i obelgi) warto przytoczyć kilka, które ukazują specyfikę tego typu 
spraw. Dyrekcja Policji wyrokiem z 1843 r. (brak dziennej daty) skazała M. Zyg- 
mutowicz za obelgi i pobicie z § 241 i 183, cz. 2 k.k. na karę pięciu dni aresztu. 
Pomimo wniesienia rekursu Sąd Wyższy utrzymał zasądzoną karę. Z uwagi na 
negatywną opinię wydaną przez Dyrekcję Policji, wskazującą, że skazana była nie
dawno karana za pobicie i nie zasługuje na ułaskawienie, prezes Senatu odmówił 
wniesienia inicjatywy w sprawie jej ułaskawienia1219.

1219 ANKr, WMI< - 111/18/13, k. 568, nr SW 3005.
1220 Ibidem, k. 563, nr 1970.
1221 Ibidem, k. 540, nr 560.
1222 Ibidem, k. 595, nr 3602.
1222 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 29 IX 1846 r. skazała W. Fałczyńskiego oraz Ł. Fałczyń- 

ską za pobicie i obelgi w miejscu publicznym „na podstawie własnego przyznania" na karę po

Dyrekcja Policji wyrokiem z 22 marca 1844 r. skazała M. Bobińską za pobicie 
i obelgi na karę siedmiu dni aresztu z zaostrzeniem dwa razy postem oraz na pokry
cie kosztów napisania skargi i opłaty stempla w wysokości 2 złp 10 gr. Wymierzając 
karę, wzięto pod uwagę, że zdarzenie miało „charakter gwałtowny i niebezpieczny, 
a nadto zaistniało bez najmniejszej przyczyny” W zakresie dochodzenia odszko
dowania Dyrekcja Policji odesłała pokrzywdzoną na drogę cywilną. M. Bobińska 
wniosła rekurs do Sądu Wyższego, wskazując, że „jest wyrokiem uciążona” po
nieważ „Agnieszkę Grabowską tylko raz dachówką [...] i raz mielakiem” uderzyła. 
W związku z tym wnosiła o złagodzenie wymierzonej wobec niej kary. Sąd Wyższy 
uwzględnił rekurs i obniżył karę aresztu do trzech dni, znosząc obostrzenia w posta
ci postu, natomiast utrzymał obowiązek zapłacenia wynagrodzenia za sporządzenie 
skargi1220. Dyrekcja Policji wyrokiem z 5 marca 1844 r. skazała K. Bujakiewicza za 
pobicie i obelgi w miejscu publicznym na karę pięciu dni aresztu. Jako okoliczność 
obciążającą potraktowano fakt, że sprawca był już „karany za podobny czyn” Pomi
mo wniesienia rekursu Sąd Wyższy nie zmienił wysokości wymierzonej kary1221.

Zdarzały się również sytuacje, że czynu przestępnego dopuściło się jednocześ
nie kilka osób (małżonkowie lub osoby obce), na przykład Dyrekcja Policji wyro
kiem z 29 marca 1844 r. skazała A. Wiśniowskiego za pobicie i obelgi na karę 20 dni 
aresztu i „wynagrodzenie kosztów kuracji i procesu" w wysokości 11 złp. Dyrekcja 
skazała również jego żonę M. Wiśniowską za obelgi na karę trzech dni aresztu. 
W wyniku wniesienia rekursu Sąd Wyższy utrzymał karę dla M. Wiśniowskiej, 
a wobec A. Wiśniowskiego obniżył karę o połowę, tj. do 10 dni aresztu1222.

Dyrekcja Policji wydawała również wyroki, na mocy których wszyscy sprawcy 
otrzymywali jednakową karę1223, na przykład wyrokiem z 12 marca 1844 r. skazała
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M. i F. Grudzińskich oraz M. Mrówczyńską i A. Kajdzińską za pobicie i obelgi 
z § 241, cz. 2 k.k., na karę po pięć dni aresztu. Wszyscy skazani zapowiedzieli 
wniesienie rekursu, prosząc o uchylenie kary, a w najgorszym razie o zmianę kary 
aresztu na karę pieniężną ze względu na dotychczasową niekaralność. W wyniku 
rekursu Sąd Wyższy obniżył karę wobec M. i F. Grudzińskich oraz M. Mrówczyń
skiej do trzech dni aresztu, zaś A. Kajdzińskiej do 24 godzin, pozostawiając tej 
ostatniej możliwość wyboru w miejsce kary aresztu wpłacenie na fundusz policyj
ny kwoty 6 złp. A. Kajdzińska wybrała karę pieniężną1224.

3 dni aresztu. W wyniku rekursu do Sądu Wyższego kara została złagodzona do 24 godzin dla 
każdego sprawcy, ibidem, k. 211-215, nr 16200.

1224 ANKr, WMK - III/18/15, k. 1553-1559, nr 26482/1843, 267/1844.
1225 ANKr, WMK - III/18/13, k. 55-63, nr 18789/1844.
1226 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 14IX 1839 r. skazała A. Sokołowską za pobicie i obelgi 

z § 163, cz. 2 k.k., na karę 7 dni aresztu zaostrzonego postem dwa razy (z uwagi na to, że była 
już wcześniej karana za pobicie). Z kolei G. i F. Stojanowskich, oskarżonych o pobicie i obelgi, 
Dyrekcja Policji skazała, pierwszego z § 183, cz. 2 k.k., a drugą z § 163, cz. 2 k.k., na karę po 3 
dni aresztu, „bo zostali sprowokowani". Zobowiązani zostali również do naprawienia szkody 
wyrządzonej A. Sokołowskiej w wysokości 5 złp 10 gr, ANKr, WMK - III/18/13, k. 209-210, 
nr 14929/1839. Wyrokiem z 22 III 1844 r. Agata Chmielowska i M. Włodarska skazane zo
stały za pobicie, przy uwzględnieniu § 23, cz. 2 k.k., na karę po 5 dni aresztu zaostrzonego 
postem (z uwagi na to, że były służącymi). Z kolei wobec Anny Chmielowskiej, podejrzanej 
o pobicie „wobec braku prawnych dowodów” inwkizycja została zniesiona. Agata Chmielowska 
zapowiedziała wniesienie rekursu, Anna Chmielowska oraz M. Włodarska zaś „poprzestały" 
na wyroku I instancji. Dwa dni później M. Włodarska zgłosiła się do Dyrekcji Policji, gdzie 
zażądała przesłuchania do protokołu i zadeklarowała, „że choć oświadczyła, że poprzestaje na 
wyroku, to się namyśliła, że może od Sądu Wyższego otrzyma złagodzenie kary i, nie chcąc się 
takowego dobrodziejstwa pozbawiać, uprasza o przyjęcie nowego podania zawierającego rekurs 
i przesłanie takowego Sądowi Wyższemu". W wyniku rekursu Sąd Wyższy obniżył wobec Agaty 

Wymierzenie kary w tej samej wysokości wobec wszystkich sprawców pobi
cia mogło być spowodowane również tym, że w toku prowadzonej inkwizycji nie 
udało się ustalić, kto ponosi większą winę za dopuszczenie się tego przestępstwa. 
Z tego właśnie powodu, Dyrekcja Policji wyrokiem z 28 lutego 1845 r. skazała 
trzy osoby, tj. F. Labusiewicza, W. i M. Kremerów, jako sprawców „znacznego po
bicia w oparciu o zeznania świadków” na karę po 10 dni aresztu prostego i na so
lidarne wynagrodzenie „kosztów z pobicia wynikłych, napisania skargi i papieru 
stemplowego" w łącznej wysokości 5 złp 20 gr. W zakresie pozostałych roszczeń 
odszkodowawczych Dyrekcja Policji odesłała pokrzywdzonych na drogę cywil
ną. W wyniku rekursu wniesionego do Sądu Wyższego kara została obniżona do 
trzech dni aresztu o koszcie skarbowym. Choć skazani złożyli wnioski o ułaska
wienie, to jednak prezes Senatu odmówił wniesienia do Senatu inicjatywy w spra
wie łaski. W związku z tym polecono komisarzowi cyrkułu II doprowadzenie ska
zanych do aresztu celem odbycia kary1225.

Dyrekcja Policji prowadziła również postępowania, które zakończyły się wymie
rzeniem uczestnikom pobicia kar w różnej wysokości stosownie do stopnia ich wi
ny1226. Były również takie przypadku, gdy w toku prowadzonej inkwizycji ustalono 
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winę tylko niektórych uczestników pobicia. Wówczas Dyrekcja Policji wymierza
ła im karę, natomiast w stosunku do pozostałych podejrzanych z powodu „braku 
prawnych dowodów znosiła inkwizycję” Takie osoby zwalniano także z aresztu1227. 
Na przykład wyrokiem z 21 listopada 1845 r. I<. Kasińska skazana została za „pobi
cie w kłótni i przy pozostawieniu śladów" z § 163, cz. 2 k.k., na karę 4 dni aresztu 
oraz pokrycie kosztów za świadectwo lekarskie, skargę i opłatę stempla w kwocie 
3 złp 20 gr. Z kolei wobec pokrzywdzonej A. Nowakowskiej, oskarżonej o obelgi 
z § 241, cz. 2 k.k., „wobec braku dowodów” inkwizycja została zniesiona. W wyniku 
rekursu Sąd Wyższy zmienił kwalifikację prawną czynu z § 163 na § 241, cz. 2 k.k., 
i obniżył karę do 24 godzin aresztu1228. Znany jest również przypadek obwinionego, 
wobec którego Dyrekcja Policji zniosła inkwizycję „wobec braku prawnych dowo
dów” a który domagał się wydania wyroku uniewinniającego1229.

Chmielowskiej karę do 2 dni i uchylił jej obostrzenia, co do M. Włodarskiej wyrok w całości za
twierdził i kary nie zmienił. Prośba skazanych o łaskę nie przyniosła rezultatu, gdyż prezes Sena
tu odmówił wniesienia inicjatywy do Senatu, ANKr, WMK - III/18/15, k. 1351-1362, nr 4143.

1227 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 21IX 1839 r. „wobec braku prawnych dowodów” znio
sła inkwizycję wobec W. Kurtowskiego, podejrzanego o pobicie i obelgi. Natomiast B. Chmie- 
larski został skazany za obelgi z § 241, cz. 2 k.k., na 5 dni aresztu, „ustanowiono również wypis 
ceny 2 zip do wyroku” ANKr, WMK - 111/18/13, k. 255-256, nr 15535/1839. Dyrekcja Policji 
wyrokiem z 29 X 1842 r. ze względu na brak prawnych dowodów zniosła inkwizycję wobec 
S. Bandera, oskarżonego o pobicie z § 241, cz. 2 k.k., natomiast M. Bandera skazała za pobicie na 
3 dni aresztu, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 883-885, nr 12859. Wyrokiem z 27 II 1844 r. skazała 
P. Barana za pobicie na zabawie z § 163, cz. 2 k.k., na karę 7 dni aresztu „wysiedzianego w cza
sie inkwizycji” oraz wynagrodzenie pokrzydzonemu kosztów w kwocie 5 złp 20 gr. „Z innymi 
pretensjami odesłała do drogi cywilnej". Na mocy tego samego wyroku wobec J. Wnękowskiego, 
podejrzanego o udział w pobiciu, z uwagi na brak prawnych dowodów inkwizycja została znie
siona, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1425-1427, nr .3147.

122,1 ANKr, WMK - 111/18/15, k. 631-635, nr 20252, 20433.
1229 Dyrekcja Policji wyrokiem z 14 V 1844 r. zniosła dalszą inkwizycję z powodu „braku praw

nych dowodów” wobec N. Grodzkiego, oskarżonego o pobicie z § 183, cz. 2 k.k. Obwiniony nie 
był jednak zadowolony z takiego orzeczenia i zapowiedział wniesienie rekursu w ciągu 3 dni 
w osobnym piśmie. Brak jednak informacji o dalszych etapach postępowania, ANKr, WMK - 
111/18/15, k. 1139-1141, nr 7443.

12111 Przepis § 211 brzmiał: „Równa kara ma miejsce także co do przeniewierzeń i oszustw, jeżeli 
pierwsze podług § 161 i 163, drugie przez okoliczności z § 178 i 179, i 180, części pierwszej, 
wyliczone nie stają się istotnymi zbrodniami! Czyli za ciężkie przestępstwa policyjne uznawano 
„przeniewierzenia się pomniejsze i oszustwa".

Ciekawy był również casus J. Kawęzowskiego. Dyrekcja Policji wyrokiem 
z 31 października 1845 r. skazała go z § 183, cz. 2 k.k., za pobicie z użyciem ka
mienia, którym „nie tylko oko wybić, ale i zabić można było”. Jako okoliczność ob
ciążającą potraktowano fakt, że sprawca „przy okazji” dopuścił się jeszcze innego 
przestępstwa z § 211, cz. 2 k.k.1230, tj. przywłaszczył sobie chustkę o wartości 1 złp. 
Dyrekcja Policji, uwzględniając oba czyny przestępne oraz okoliczności ich po
pełnienia, przy zastosowaniu § 23, cz. 2 k.k., wymierzyła J. Kawęzowskiemu karę 
15 dni aresztu zaostrzonego chłostą 15 kijów na początku i 15 na koniec kary, 
ponadto karę pieniężną „na koszt skarbowy oraz pokrycie szkód” w wysokości 
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4 złp 10 gr. W zakresie pozostałych roszczeń odesłała pokrzywdzonego na dro
gę cywilną. Sąd Wyższy w wyniku rozpoznania rekursu zatwierdził wyrok i karę, 
znosząc jednak obostrzenia w postaci chłosty.

Dyrekcja Policji prowadziła również procesy o pobicia, w których wymierzy
ła kary pieniężne1231. Domniemywać można, że kary te wymierzano osobom za
możniejszym, które stać było na ich zapłacenie. Na przykład wyrokiem z 3 lutego 
1846 r. Dyrekcja Policji skazała M. Sowińskiego i J. Plutę za pobicie na karę pie
niężną w wysokości po 50 złp oraz na solidarne „wynagrodzenie kosztów" w wy
sokości 5 złp 10 gr. Stosownie do § 402, cz. 2 k.k.1232, przed ogłoszeniem wyroku 
Dyrekcja Policji przekazała sprawę „w drodze rewizoryjnej pod rozpoznanie Sądu 
Wyższego” który wyrok w całości zatwierdził1233.

1231 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 16 VII 1842 r. skazała L. Piątkiewicza za pobicie 
z § 163, cz. 2 k.k., na karę pieniężną w wysokości 40 złp oraz zwrot kosztów za visum et reper- 
tum i skargę w łącznej wysokości 5 złp. Na mocy tego samego wyroku Dyrekcja Policji skazała 
pokrzywdzonego za obelgi rzucane wobec L. Piątkiewicza, tj. z § 241, cz. 2 k.k., na karę pienięż
ną w wysokości 20 złp. Przy wymiarze kary uwzględniono fakt, iż pierwszy był już karany za 
pobicie, a drugi dotychczas był niekarany. W wyniku wniesienia rekursu Sąd Wyższy obniżył 
karę: pierwszemu do 15 zip, a drugiemu do 6 złp, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 797-803, nr 9164. 
Wyrokiem z 10 IX 1842 r. Dyrekcja Policji skazała H. Rosenfelda za pobicie z § 241, cz. 2 k.k., 
„z uwagi, że nie był karany i że przez areszt, jako trudniący się malarstwem, byłby na uszczerbek 
w zarobkowaniu narażony", w myśl § 23b, cz. 2 k.k., na karę pieniężną w wysokości 18 złp, ANKr, 
WMK - III/18/15, k. 983-985, nr 13384.

1232 Przepis § 402 brzmiał: „Wyroki, którymi ustawą postanowiona kara aresztu na karę pieniężną 
zamieniona, jako też którymi chłosta cielesna plag dwudziestu pięciu lub areszt ścisły na trzy 
miesiące, albo po wsiach i miasteczkach kara pieniężna na dziesięć, po miastach zaś głównych 
na pięćdziesiąt reńskich, oraz któremu utrata swobód i praw, wygnanie z jednej prowincji lub 
też zaostrzenie wystawieniem na widok publiczny zasądzone będzie; a osobliwie wyroki wzglę
dem usiłowania samobójstwa, powinny przed ogłoszeniem ich do rządu krajowego ze wszystki
mi aktami być posłane".

1233 ANKr, WMK - III/18/15, k. 181, nr SW 291.
1234 ANKr, WMK - 111/18/13, k. 17-23, nr SW 1407.

Znany jest również przypadek, gdy pokrzywdzona już po zakończeniu po
stępowania sądowego przed Sądem II Instancji cofnęła skargę. Dyrekcja Policji 
wyrokiem z 21 lipca 1846 r. skazała M. Malinowską za pobicie na karę trzech 
dni aresztu. Sąd Wyższy pomimo wniesienia rekursu nie zmienił wysokości kary. 
Wówczas pokrzywdzona A. Urbanik złożyła za pośrednictwem Dyrekcji Policji 
wniosek o wycofanie skargi i prosiła o darowanie kary M. Malinowskiej. Sąd Wyż
szy przychylił się do tego wniosku i uwolnił skazaną od kary. O tej decyzji Dyrek
cja Policji poinformowała skazaną1234.

Warto również odnotować casus komornika T. Kucieńskiego, który wyrokiem 
z 20 czerwca 1846 r. skazany został za pobicie B. Brożka na karę pieniężną w wy
sokości 4 złp. Czyn ten nie został jednak uznany za ciężkie przestępstwo policyjne 
z § 241, cz. 2 k.k., lecz za „lekkie przewinienie administracyjne" Rekurs od tego 
wyroku wniosła wdowa po T. Kucieńskim. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji 
w Radzie Administracyjnej Cywilnej, który rozpatrywał rekurs jako organ II in
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stancji, orzekł o uchyleniu zasądzonej kary z uwagi, „iż mąż rekursującej nie żyje, 
a kara jedynie ukaranego dotyka, po którym żaden nie pozostał majątek”1235.

12.5 Ibidem, k. 79-81, nr 10070.
12.6 S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962, s. 406-407; A. Grodek, 1. Kostro- 

wicka, Historia gospodarcza Polski, Łódź-Warszawa 1955, s. 226 i n., Skrypty dla szkół wyż
szych. Szkoła Główna Planowania i Statystyki·, L. Pauli, Austriacki kodeks..., cz. 2, s. 81-82, 89.

12.7 ANKr, WMK - III/18/13, k. 157-155, nr 13048.

6.3.4. Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw 
policyjnych „przeciwko bezpieczeństwu własności”

Czyny zabronione zaliczane do kategorii ciężkich przestępstw policyjnych „prze
ciwko bezpieczeństwu własności” określone zostały w rozdziale 11, cz. 2 k.k., 
w § 184-233. Należały one do najliczniejszej kategorii przestępstw osądzonych 
przez Dyrekcję Policji w czasach Wolnego Miasta Krakowa. Niewątpliwie wiązało 
się to także z tym, że kodeks karny przewidywał szeroki wachlarz czynów prze
stępnych zaliczanych do tej kategorii. Przyczyniało się do tego również ubóstwo 
licznych mieszkańców Rzeczyposolitej Krakowskiej, spośród których głównie re
krutowali się sprawcy zamachów na cudzą własność1236. W aktach Dyrekcji Po
licji zachowało się kilkaset wyroków wydanych za dopuszczenie się przestępstw 
„przeciwko bezpieczeństwu własności”. W oparciu o nie można przedstawić spe
cyfikę tego typu przestępstw, jak również scharakteryzować działalność karno- 
-sądową Dyrekcji Policji w tej kategorii spraw.

Wśród spraw o przestępstwa z rozdziału 11, cz. 2 k.k., które były przedmiotem 
rozpoznania przez Dyrekcję Policji, przeważały sprawy o kradzieże, których do
puszczono się na terenie miasta Krakowa. Przestępstwo to zostało uregulowane 
w § 210, cz. 2 k.k. Przepis ten brzmiał: „Wszelkie kradzieże, które podług szcze
gółów § 152 do 156, w pierwszej części objętych, nie są tak usposobionymi, ażeby 
je karać jako zbrodnie, będą aresztem prostym lub ścisłym od tygodnia do trzech 
miesięcy ukarane, a podług okoliczności, tenże areszt robotą ciężką, postem lub 
chłostą zaostrzony być powinien” Zgodnie z tym przepisem każda kradzież nie- 
będąca zbrodnią podlegała karze jako ciężkie przestępstwo policyjne.

Przedmiotem kradzieży stanowiących ciężkie przestępstwa policyjne naj
częściej padały drobne przedmioty gospodarstwa i wyposażenia domowego 
(na przykład stolnica, kilof, siennik, poduszka, prześcieradło), części gardero
by (na przykład koszule, chustki), książki, pieniądze, rzeczy osobiste (na przy
kład fajka porcelanowa) itp. Dyrekcja Policji prowadziła też postępowania, w któ
rych sprawcy oskarżeni zostali o kradzież żywności (na przykład chleba, masła, 
cebuli, ziemniaków, kaszy), na przykład wyrokiem z 11 września 1846 r. skazała 
sprawczynię za kradzież kilkunastu cebul na karę siedmiu dni aresztu o koszcie 
własnym. W wyniku rekursu Sąd Wyższy wymierzył alternatywną karę, pozosta
wiając wybór skazanej: karę trzech dni aresztu lub karę pieniężną w wysokości 
30 złp. Skazana wybrała karę aresztu1237.
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Wartość skradzionych rzeczy wahała się od kilku groszy do kilkudziesięciu 
złotych. Okoliczność ta, jak wynika z orzecznictwa Dyrekcji Policji, miała wpływ 
na wymiar kary. Jej wysokość zależała również od tego, czy kradzież nastąpiła 
z miejsca „otwartego" czy też „zamkniętego” W tym drugim wypadku z uwagi 
na kradzież z włamaniem wymierzano surowszą karę. Analogicznie jak w innych 
toczących się procesach, Dyrekcja Policji uwzględniała również fakt dotychczaso
wej karalności lub niekaralności sprawcy, jak również jego konduitę. Zależnie od 
okoliczności konkretnej sprawy orzekano karę aresztu prostego lub ścisłego, od 
kilku dni do kilku miesięcy.

Stany faktyczne poszczególnych spraw były bardzo zróżnicowane, w związku 
z tym wśród wymierzanych kar występowała bardza duża różnorodność. Na po
czet orzeczonej kary aresztu zaliczano czas pobytu skazanego w areszcie w toku 
trwania śledztwa, czyli inkwizycji. Wobec tego miały miejsce i takie wypadki, 
że po ogłoszeniu wyroku skazującego obwiniony był wypuszczany na wolność, 
gdyż wymierzoną karę „rachowano od dnia przyaresztowania” Przy opuszczaniu 
aresztu zwracano skazanym lub podejrzanym, wobec których inkwizycję zniesio
no, zatrzymane przy nich pieniądze, rzeczy osobiste na przykład tytoń, jak rów
nież przedmioty, których kradzieży nie udowodniono. W przypadku zatrzymania 
w depozycie skradzionych rzeczy, po wyroku skazującym Dyrekcja Policji poleca
ła zawiadomić pokrzywdzonego, że może zgłosić się po odbiór swojej własności. 
Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 4 lipca 1843 r. wobec „braku prawnych 
dowodów" popełnienia przestępstwa przez K. Guraja, podejrzanego o kradzież 
chustki oraz pieniędzy w kwocie 40 złp „z miejsca otwartego” działając na pod
stawie § 386, cz. 2 k.k., zniosła inkwizycję1238.

1238 ANKr, WMK - III/18/15, k. 583-585, nr 11505.
1239 Na przykład wyrokiem z 9 X 1846 r. skazała E. Bębenek za kradzież beczułki na karę 7 dni 

aresztu, „rachując od dnia przyaresztowania", ANKr, WMK - III/18/13, k. 171-173, nr 17957. 
Wyrokiem z 16 X 1846 r. skazała J. Bielawską za kradzież szlafroka i prześcieradła o wartości 
10 złp na karę 7 dni aresztu. Co do zarzutu kradzieży koszul i ręcznika wobec „braku prawnych 
dowodów" inkwizycję zniosła. Skazana miała również wynagrodzić szkodę w wysokości 6 złp, 
ibidem, k. 163-169, nr 17924. Zob. też: wyrok z 20 II 1844 r„ ANKr, WMK - III/18/13, k. 587, 
nr 2904; wyrok z 1 III 1844 r., k. 594, nr 3565; wyrok z 30 VII 1842 r., WMK III/18/15, k. 289- 
-291, nr 11775; wyrok z 25 XI 1845 r„ k. 435-437, nr 21903; wyrok z 28 XI 1845 r„ k. 439-441, 
nr 21904, 1152; wyrok z 11 VI 1842 r., k. 727-732, nr 9955; wyrok z 20 VII 1842 r„ k. 843-846, 
nr 12503; wyrok z 30 VI 1844 r., k. 1183-1185, nr 6957; wyrok z 26 VI 1844 r., k. 1187-1189, 
nr 6781; wyrok z 1 III 1844 r„ k. 1413-1415, nr 3365; wyrok z 28 II1845 r„ k. 1417-1419, nr 3402; 
wyrok z 20 II 1844 r„ k. 1429-1431, nr 2904; wyrok z 26 II 1845 r., WMK - III/18/13, k. 592,

Co ciekawe, w zdecydowanej większości spraw zakończonych wyrokiem ska
zującym, obwinieni nie zapowiadali wniesienia rekursu. Niewątpliwie świadczyć 
to może, o ich świadomości nagannego postępowania, jak również konieczności 
odcierpienia kary za przestępstwo.

Dyrekcja Policji najczęściej wymierzała karę aresztu w granicach dolne
go zagrożenia, tj. w wysokości 7-dniowego aresztu prostego bez obostrzeń1239. 
Wymierzając karę w tej wysokości, w wielu wypadkach Dyrekcja Policji wprost 
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podkreślała, że brała pod uwagę okoliczności łagodzące związane z brakiem do
tychczasowej karalności sprawcy, jego dobrą konduitą oraz niewielką wartością 
skradzionych rzeczy, na przykład wyrokiem z 31 sierpnia 1839 r. skazała złodzieja 
za kradzież chustki o wartości 2 złp 15 gr na karę siedmiu dni aresztu, „rachując 
od daty wyroku”. Wymierzając karę w tej wysokości, uwzględniono właśnie do
tychczasową niekaralność sprawcy. Zobowiązano go również do wynagrodzenia 
szkody w ww. wysokości1240.

nr 3402; wyrok z 20 VII 1842 r., WMK - III/18/15, k. 839-841, nr 12599; wyrok z 23 V 1843, 
k. 572-576, nr 9639, 10107.

12KI ANKr, WMK - 111/18/14, k. 319-320, nr 14403/1839.
1241 Na przykład wyrokiem z 7 IX 1839 r. skazała J. Wójcika za kradzież fartucha o wartości 9 złp na

karę 7 dni aresztu, zaostrzonego 15 plagami na końcu kary. Wymierzając karę w tej wysokości,
uwzględniono fakt, iż sprawca był już wcześniej karany, ibidem, k. 213-215, nr 14938/1839. Wy
rokiem z 27 I 1846 r. skazała za kradzież złodzieja na karę 7 dni aresztu, zaostrzonego na końcu 
kary 5 plagami, oraz zwrot poszkodowanej kwoty 1 złp 6 gr, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 421- 
-423, nr 1448. Wyrokiem z 14 IX 1839 r. skazała A. Kłozek za kradzież chustki wartości 20 złp na 
miesiąc „od daty zapadłego wyroku z zaostrzeniem plag 15 na wyjściu” ANKr, WMK - 111/18/14, 
k. 247, nr 15321/1839. Wyrokiem z 18 IX 1839 r. skazała W. Gier za kradzież o wartości 21 złp 
12 gr na karę 1 miesiąca aresztu z zaostrzeniem 10 plag na wyjściu oraz wynagrodzenie szkody 
w ww. wysokości, ANKr, WMK - III/l8/14, k. 283-286, nr 16046/1839. Wyrokiem z 22 VI 1842 r. 
skazała W. Madeja za kradzież na karę 10 dni aresztu od daty przyaresztowania z zaostrzeniem 
10 plag na końcu kary, ANKr, WMK - III/18/15, k. 389-391, nr 10607. Wyrokiem z 18 VI 1842 r. 
skazała A. Hermana za kradzież dwóch par spodni o wartości 16 złp na karę 10 dni aresztu 
z zaostrzeniem po 10 plag na początku i na końcu kary, ANKr, WMK - III/18/15, k. 715-718, 
nr 10088-10089. Wyrokiem z 25 VI 1842 r. skazała F. Flis za kradzież na karę 15 dni aresztu 
prostego od daty przyaresztowania z zaostrzeniem po 10 plag na początku i na końcu kary oraz 
wynagrodzenie szkody, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 350-352, nr 10986. Wyrokiem z 18 IX 1839 r. 
skazała W. Brandysa za kradzież o wartości 40 złp na karę 14 dni aresztu od daty zapadłego wy
roku z zaostrzeniem 10 plag na wyjściu oraz naprawienie szkody w ww. wysokości, ANKr, WMK 
- III/18/14, k. 287-290, nr 16051/1839. Wyrokiem z 1 VII 1842 r. skazała T. Smorągiewiczową 
za kradzież na karę 2 miesięcy aresztu od dnia przyaresztowania z zaostrzeniem na końcu kary 
15 plag, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 373-376, nr 10684/842. Wyrokiem z 13 VII 1842 r. skazała 
M. Kieresińskiego za kradzież bochenka chleba prądnickiego o wartości 1 zip 18 gr na karę aresz
tu 13 dni zaostrzonego 8 plagami na koniec kary (z uwagi na to, że byl już za kradzież karany), 
ANKr, WMK - III/18/15, k. 301-304, nr 11508. Wyrokiem z 20 VII 1842 r. skazała M. Grzyba za 
kradzież na karę 9 dni aresztu od daty przyaresztowania z zaostrzeniem 5 plag na koniec kary, 
ANKr, WMK - 111/18/15, k. 257, nr 12320. Wyrokiem z 23 I 1846 r. skazała M. Pietraszkiewicza 
za kradzież surdutu i kamizelki na karę 7 dni aresztu od daty przyaresztowania, zaostrzając 10 
rózgami na koniec kary (z uwagi na dotychczasową niekaralność). Skazanego zobowiązano rów
nież do wynagrodzenia szkody pokrzywdzonemu w wysokości 9 złp, ANKr, WMK - III/18/14, 
k. 205-207, nr 1200. Wyrokiem z 14 IX 1839 r. skazała A. Malickiego i J. Piątkowskiego za uczest
nictwo w kradzieży książek o wartości 59 złp na karę po 7 dni aresztu z zaostrzeniem 5 plag, 
ANKr, WMK - 111/18/14, k. 259, nr 15674/1839. Wyrokiem z 18 IX 1839 r. skazała A. Szymkową 
za kradzież sukni i innych części garderoby o wartości 9 złp 15 gr na karę 2 miesięcy aresztu od 
dnia zapadłego wyroku z zaostrzeniem plag po 10 na początku, w środku i na koniec kary oraz na 
wynagrodzenie szkody w wysokości 9 złp 15 gr, ANKr, WMK - 111/18/14, k. 263, nr 15779/1839.

Dyrekcja Policji często wymierzała również kary aresztu z obostrzeniami w po
staci chłosty, której wysokość uzależniona była od okoliczności danej sprawy1241 * *, 
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lub postu1212. Wyjątkowo zdarzało się, aby Dyrekcja Policji wymierzyła karę 3 dni 
aresztu z zaostrzeniem chłostą, na przykład wyrokiem z 14 czerwca 1844 r. ska
zała M. Bartaczkę za kradzież chustki o wartości 3 złp na karę 3 dni aresztu od 
daty ogłoszenia wyroku, zaostrzonego na końcu kary 10 plagami. Przy ustalaniu 
wymiaru kary uwzględniono treść § 23, cz. 2 k.k., tj. małą wartość szkody, która 
naprawiona została, oraz fakt, że „Bartaczka przez dłuższy areszt jako komornica 
uszczerbek by w zarobku poniosła"1243.

Wyrokiem z 2 X 1846 r. skazała W. Krzywicę za kradzież na karę 10 dni aresztu i po 15 plag na 
początku i na końcu kary, ANKr, WMK - III/18/13, k. 71-73, nr 15655,17278.

12,2 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 26 I 1844 r. skazała M. Karotkę za kradzież płaszcza 
o wartości 60 złp na karę 1 miesiąca aresztu prostego obostrzonego postem dwa razy na tydzień 
od uprawomocnienia się wyroku i wynagrodzenie poszkodowanemu szkody w wysokości 60 złp, 
„chyba że odda skradziony płaszcz" ANKr, WMK - III/18/13, k. 564, nr 2088. Wyrokiem z 26 
11844 r. skazała złodzieja za kradzież na 10 dni z zaostrzeniem dwukrotnego postu, ANKr, WMK 
- III/18/13, k. 554, nr 1239. Wyrokiem z 9 VIII1844 r. skazała A. Bierońskiego za kradzież na karę
3 dni aresztu zaostrzonego postem przez 1 dzień przy zastosowaniu § 15 i 23 (uwzględniono nie
wielki rozmiar szkody oraz fakt, iż pozostawał na służbie), ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1143-1145, 
nr 7438.

1211 ANKr, WMK - III/18/15, k. 987-989, nr 10123-10124.
1214 Na przykład wyrok z 1 VI 1842 r., ibidem, k. 827-830, nr 8122.
1245 Na przykład wyrokiem z 31 V 1844 r. skazała S. Dębowskiego za kradzież 2 par butów o wartości

4 złp na karę 10 dni aresztu prostego, ibidem, k. 1057-1058, nr 8891. Wyrokiem z 13 II 1846 r. 
skazała A. Nowakowskiego za kradzież na karę 10 dni aresztu, od daty aresztowania rachując, 
ibidem, k. 229-231, nr 2368. Wyrokiem z 18 VI 1842 r. skazała A. Hermana za kradzież dwóch 
par spodni o wartości 16 złp na karę 10 dni.

1246 Wyrokiem z 18 IX 1839 r. skazała za kradzież o wartości 4 złp 18 gr na karę 14 dni aresztu 
i wynagrodzenie szkody w ww. wysokości, ANKr, WMK - III/18/14, k. 275, nr 15931/1839. 
Wyrokiem z 30 IX 1845 r. skazała S. Zaczkowską za kradzież ziemniaków na karę 14 dni „wysie
dzianego w inwkizycji”, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 479-484, nr 17369.

1247 Wyrok z 2 VIII 1842 r„ ANKr, WMK - III/18/15, k. 855-857, nr 12260, 13598, 13363.
1248 Wyrokiem z 5 V 1846 r. skazała F. Herniga za kradzież o wartości 24 złp 11 gr oraz srebrnej 

pieczątki na karę 5 miesięcy aresztu „wysiedzianego w czasie inkwizycji" oraz zwrócenie po
szkodowanym ww. kwoty, ibidem, k. 169-171, nr 3600.

1249 Przepis § 214 brzmiał: „Uczestnictwo kradzieży i przeniewierzeń jest ciężkim przestępstwem 
policyjnym, jeżeli się podług § 165 i 166, części pierwszej, zbrodnią nie stało”

1250 przepjs § 215 brzmiał: „Kara na uczestnictwo będzie w powszechności podług § 210 postano
wiona, w szczególności zaś na karę ostrzejszą tych osądzić należy, którzy nieletnich albo osoby 
na rozumie osłabione do takowego wykroczenia uwiodą".

Procesy o kradzież prowadzone przez Dyrekcję Policji kończyły się również 
orzeczeniem kary aresztu w wysokości 8 dni1244, 10 dni1245, 14 dni1246, 26 dni1247 1248, 
a nawet 5 miesięcy1218.

Najczęściej sprawcy kradzieży działali w pojedynkę, ale znamy również przy
padki kradzieży, których dopuściło się kilka osób działających w porozumieniu. 
Wówczas sprawcę karano za kradzież z § 210, cz. 2 k.k., a pozostałe osoby z § 2141249 
lub 2151250, cz. 2 k.k., „za wspólnictwo w kradzieży”. Na przykład Dyrekcja Policji 
wyrokiem z 19 grudnia 1845 r. skazała M. Nowakowską za kradzież o wartości 
15 złp oraz M. Łabuszewską za uczestnictwo w kradzieży przy zastosowaniu § 23, 
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cz. 2 k.k., na karę po 3 dni aresztu zaostrzonego postem „raz jeden” Przy wymiarze 
kary uwzględniono niewielki rozmiar szkody, ich nienanaganną konduitę oraz to, 
że „obie są w służbie” W wyniku rekursu Sąd Wyższy obniżył karę M. Nowa
kowskiej do 2 dni aresztu bez postu, z możliwością zamiany tej kary na karę 
pieniężną w wysokości 6 złp. Z kolei wobec M. Łabuszewskiej dokonał zmiany 
kwalifikacji prawnej czynu z § 214 na § 211, cz. 2 k.k., i ograniczył wobec niej karę 
do 24 godzin z możliwością jej zamiany na karę pieniężną w wysokości 3 złp. Obie 
skazane wybrały kary pieniężne1251.

1251 ANKr, WMK - 111/18/15, k. 137-144, nr 23300.
1252 Na przykład wyrokiem z 18 VI 1842 r. Dyrekcja Policji skazała W. Koligera za kradzież masła 

o wartości 3 złp 15 gr na karę 7 dni aresztu oraz wynagrodzenie szkody w ww. kwocie, a wspól
niczkę jego, M. Koliger, za współudział w kradzieży również na karę 7 dni aresztu, ibidem, 
k. 711-714, nr 10090. Wyrokiem z 16 1 1846 r. skazała za kradzież 9 snopków siana o wartości 
9 złp ]. Kornasza i M. Czaję na karę 15 dni aresztu z zaostrzeniem na końcu kary po 10 plag, 
ANKr, WMK - 111/18/14, k. 121-123, nr 566.

12:’’3 Na przykład wyrokiem z 3 X 1845 r. skazała Z. Woźniaczkę za kradzież z miejsca zamkniętego 
ziemniaków, kaszy i pszenicy o wartości 12 złp na karę 1 tygodnia aresztu zaostrzonego na 
końcu kary chłostą 5 rózg. Za współudział w kradzieży skazała K. Lalicką i B. Mołkę na karę 
po 1 tygodniu aresztu o koszcie skarbowym. Wszystkie trzy oskarżone skazane zostały na soli
darne zapłacenie pokrzywdzonemu 4 zip. W zakresie zarzutów kradzieży innych przedmiotów, 
wobec „braku prawnych dowodów", inkwizycję zniesiono, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 497-499, 
nr 18369, 18310, 18311. Zob. też: wyrok z 4 VI 1842 r„ ANKr, WMK - 111/18/15, k. 831-834, 
nr 8902; wyrok z 6 VIII 1842 r., k. 939-942, nr 13919, 13920, 13921.

1254 Wyrokiem z 1 VI 1842 r. Dyrekcja Policji z powodu braku dowodów zniosła inkwizycję wo
bec T. Flaczyńskiego, podejrzanego o kradzież, natomiast R. Jarkówna skazana została na karę 
7 dni aresztu oraz wynagrodzenie szkody w kwocie 6 gr. Przy wymiarze kary uwzględniono jej 
dotychczasową nienaganną konduitę, ibidem, k. 805-808, nr 9163. Wyrokiem z 6 VII 1842 r. 
skazana została F. Bojarska za kradzież 2 koszul o wartości 6 złp na karę 14 dni aresztu od „daty 
przyaresztowania, zaostrzonego na końcu kary 10 plagami". Jednocześnie wobec braku dowo
dów uwolniona została od zarzutu kradzieży złotego pierścionka o wartości 6 złp. Wobec po
zostałych dwóch podejrzanych o udział w kradzieży ww. przedmiotów z powodu „braku praw
nych dowodów” zniesiono inkwizycję, ibidem, k. 297-300, nr 11521. Wyrokiem z 21 XI 1845 r. 
Dyrekcja Policji skazała K. Trawę za kradzież na karę 7 dni aresztu „z zaostrzeniem na końcu 
kary 10 plagami". Jednocześnie na mocy tego samego wyroku uznała, iż J. Zięba jest niewinny, 
ibidem, k. 465-467, nr 21572. Zob. też: wyrok z 8 VI 1842 r., ibidem, k. 785-788, nr 9229.

I2,:’ Na przykład w sprawie M. Karotki, skazanego za kradzież płaszcza o wartości 60 złp, Dyrekcja 
Policji poleciła odebrać płaszcz od pasera i przekazać go pokrzywdzonemu. Poleciła również 

W przypadku współudziału w kradzieży zdarzały się postępowania, w toku któ
rych wymierzano współsprawcom kary tego samego rodzaju i tej samej wysokości 
(identyczne dla wszystkich współsprawców)1252. W zależności od roli poszczegól
nych sprawców w danym przestępstwie, ich winy i zaangażowania Dyrekcja Policji 
wymierzała też zróżnicowane kary1253. Zdarzały się również przypadki, że niektórzy 
z podejrzanych o współudział w kradzieży z powodu „braku prawnych dowodów” 
byli uniewinniani lub znoszono wobec nich inkwizycję1254. W przypadku skazania 
za kradzież Dyrekcja Policji w miarę możliwości stawiała też zarzuty paserowi, 
zarządzając równocześnie odebranie od niego skradzionych rzeczy1255.



6.3. Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich... 387

Miały miejsce również procesy, w których ze względu na dopuszczenie się 
jednocześnie kilku przestępstw (na przykład kradzieży i pobicia lub kradzieży 
i „przeniewierzenia”) wymierzano sprawcy łączną karę aresztu1256.

przesiać zeznania M. Karotki do dominium Sucha w Galicji, gdzie mieszkał podejrzany o paser
stwo J. Wójciga, ANKr, WMK - III/18/13, k. 564, nr 2088.

1256 Wyrokiem z 27 VII 1842 r. Dyrekcja Policji skazała W. Kołodziejczyka za kradzież chustki oraz 
pobicie na karę 7 dni aresztu prostego zaostrzonego 10 plagami, ANKr, WMK - III/18/15, 
k. 879-882, nr 12966.

1257 Wyrokiem z 10 VIII 1842 r. Dyrekcja Policji skazała nieletniego P. Śliwińskiego za kradzież bo
chenka chleba „z § 210, cz. 2 k.k., w odniesieniu do § 28, lit. b., cz. 2 k.k.” na karę 3 dni aresztu 
prostego i „odebranie 10 plag na końcu kary" ANKr, WMK - III/18/15, k. 935-937, nr 13975.

1258 ANKr, WMK - III/18/15, k. 369-372, nr 10741.
1259 Ibidem, k. 327-330, nr 11216/1842. Wyrokiem z 11 VI 1842 r. Dyrekcja Policji skazała podda

ną galicyjską za kradzież wódki i „przeniewierzenie” przez przywłaszczenie tej wódki na karę 
7 dni aresztu „od przyaresztowania z zaostrzeniem na końcu kary 10 rózg" ibidem, k. 747-750, 
nr 9695-9696; zob. też wyrok z 3 VIII 1842 r., k. 979-982, nr 13644.

1260 Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 24 V 1844 r. z powodu „braku prawnych dowodów" 
zniosła inkwizycję wobec J. Gierka, podejrzanego o kradzież „chustki, spódniczki i łyżeczki do 
kawy" o wartości 15 złp 15 gr „z miejsca otwartego”, ibidem, k. 1087-1089, nr 8480. Wyrokiem 
z 21 XI 1845 r. skazała włóczęgę S. Krawczyńskiego za usiłowanie kradzieży na karę 15 dni 
aresztu z zaostrzeniem po 10 plag na początku i na końcu kary (k. 457-459, nr 21463). Wyro
kiem z 2 XII 1845 r. skazała D. Cedar za kradzież na karę 10 dni aresztu, „od daty przyaresz
towania rachując" (k. 45- 47, nr 22142). Wyrokiem z 6 II 1846 r. skazała nieletniego włóczęgę 
J. Jaglarza za kradzież na karę 20 dni aresztu prostego „od czasu przyaresztowania" (k. 237- 
-239, nr 127, 2023). Wyrokiem z 7 X 1845 r. skazała K. Wydmańskiego za kradzież „z miejsca 
zamkiętego” m.in. odzieży i innych przedmiotów o łącznej wartości 24 złp 21 gr na karę 10 dni 
aresztu z zaostrzeniem 10 plag i wynagrodzenie szkody. Wymierzając karę w takiej wysokości,

Sposób dalszego postępowania ze sprawcami kradzieży po odbyciu przez nich 
kary zależał od ich wieku i statusu społecznego. W przypadku gdy tego rodzaju 
przestępstwa dopuścili się nieletni, wówczas przy wymiarze kary uwzględniano 
treść § 28 (a lub b), cz. 2 k.k.1257, na przykład wyrokiem z 25 kwietnia 1842 r. Dy
rekcja Policji skazała I. Paczewskiego za kradzież oraz J. Ćwiklińskiego za uczest
nictwo w kradzieży „garnuszka masła z koszykiem” na karę po 7 dni aresztu pro
stego „od daty przyaresztowania z zaostrzeniem na początku i na końcu kary po 
5 plag” Po odbyciu kary przekazano ich komisarzowi policji, T. Łuszczyńskiemu, 
którego zobowiązano do doprowadzenia ich „do rodziców lub ich majstra"1258.

Jeżeli sprawcą kradzieży okazali się cudzoziemcy, to po odbyciu kary w aresz
cie krakowskim wydalano ich z terytorium Wolnego Miasta Krakowa, na przy
kład wyrokiem z 2 lipca 1842 r. Dyrekcja Policji skazała W. Bednarskiego za kra
dzież w kościele św. Barbary na karę 7 dni aresztu z zaostrzeniem na końcu kary 
10 plag. Z uwagi na nielegalny pobyt w Krakowie po odbytej karze przekazano go 
nadkomisarzowi głównemu policji w Podgórzu, jako że był „poddanym galicyj
skim”1259. Także wtedy, gdy „z braku prawnych dowodów znoszono inkwizycję” 
wobec podejrzanego nielegalnie przebywającego w Wolnym Mieście Krakowie, 
przekazywano go na drogę administracyjną celem wszczęcia procedury wydale
nia z kraju (wyschubpassowania)1260.
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Zdarzały się również przypadki, że przestępstwa kradzieży dopuściła się osoba 
zbiegła z Domu Pracy. W takim wypadku po odbyciu kary przekazywano ją do tego 
Domu. Wymierzano jej także dodatkową karę za ucieczkę, na przykład Dyrekcja 
Policji wyrokiem z 9 lipca 1842 r. skazała T. Maciejowską za „kradzież i przenie- 
wierzenie płaszcza o wartości 36 złp i surdutu o wartości 29 złp” na karę 20 dni 
aresztu z zaostrzeniem na początku i na końcu po 10 rózg. Po odbyciu tej kary dy
rektor policji wymierzył jej jeszcze dodatkowo karę w wysokości 15 rózg za uciecz
kę z Domu Pracy, a po jej wykonaniu odesłał ją z powrotem do tego Domu1261.

uwzględniono jego niekaralność, ale jako okoliczność obciążającą potraktowano fakt, iż wyrzą
dził dotkliwą szkodę „ludziom biednym” (k. 515-517, nr 18410, 910).

'2'’' Ibidem, k. 281-284, nr 11847. Na przykład wyrokiem z 6 VII 1842 r. skazała J. Domańskiego za 
kradzież kłódki na karę 7 dni aresztu z zaostrzeniem na końcu kary 15 plag. Przy wymiarze kary 
uwzględniono fakt, iż był już on wcześniej karany za kradzież oraz jego „naganną konduitę". 
Po odbyciu kary przekazano go do Domu Pracy, gdzie został osadzony bezterminowo, ibidem, 
k. 322-326, nr 11217.

1262 Ibidem, k. 365-368, nr 10871; k. 895-898, nr 12837 (po odbytej karze M. Waliczek przekazany 
został przez Dyrekcję Policji do Kantoru Służących w Chrzanowie).

i2M Dyrekcja Policji wyrokiem z 16 I 1844 r. z powodu braku dowodów zniosła inkwizycję wobec 
K. Piechockiej, podejrzanej o kradzież siennika o wartości 5 złp, ANKr, WMK - 111/18/13, 
k. 529, nr 206. Wyrokiem z 9 1 1844 r. z powodu braku dowodów zniosła inkwizycję wobec 
W. Dębkowskiego, podejrzanego o kradzież indyczki o wartości 6 złp (k. 532, nr 231). Wyro
kiem z 12 I 1844 r. z powodu braku prawnych dowodów zniosła inkwizycję wobec J. Nowaka, 
podejrzanego o usiłowanie kradzieży stolnicy i stołka o wartości 20 gr (k. 533, nr 254). Wyro
kiem z 13 I 1846 r. z powodu braku prawnych dowodów zniosła inkwizycję wobec N. Kamoda, 
podejrzanego o kradzież „materiału drzewianego”. Jednocześnie na mocy tego wyroku uniewin
niono od współudziału w ww. kradzieży F. Czaplę, ANKr, WMK - III/18/15, k. 49-51, nr 23746. 
Wyrokiem z 16 X 1846 r. skazała J. Grubergera za kradzież na karę 8 dni aresztu, licząc od dnia 
przyaresztowania, zaostrzonego na końcu kary przez 8 rózg, ANKr, WMK - 111/18/13, k. 195- 
-197, nr 17962, 18169, 18394. Zob. też wyrok z 14 IX 1839 r., ANKr, WMK - 111/18/14, k. 239- 
-240, nr 15299/1839.

12W ANKr, WMK - 111/18/15, k. 583-585, nr 11505.

Sprawcami kradzieży byli również bezrobotni zarejestrowani w Kantorze 
Służących. W takim przypadku osoby te po odbyciu kary przekazywane były do 
dalszej dyspozycji temu Kantorowi. Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 30 
czerwca 1842 r. skazała M. Bartosiankę za kradzież na 8 dni aresztu „wysiedzia
nego w czasie inkwizycji”. Po uwolnieniu z aresztu przekazano ją do dyspozycji 
komisarza policji, T. Łuszczyńskiego, który odstawił ją do Kantoru Służących1262.

Również w sprawach przeciwko „bezpieczeństwu własności” prowadzonych 
przez Dyrekcję Policji zdarzały się sytuacje, że w toku procesu nie udało się udo
wodnić winy podejrzanym, dlatego też z „braku prawnych dowodów” znoszono 
wobec nich inkwizycję1263 *. Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 4 lipca 1843 r. 
z tych właśnie powodów „zniosła inkwizycję” wobec K. Guraja, podejrzanego 
o kradzież chustki oraz pieniędzy w kwocie 40 złp „z miejsca otwartego”1261.

Niezwykle rzadko procesy o kradzież kończyły się wyrokami uniewinniający
mi. W takim wypadku wypuszczano uniewinnionego z aresztu i zwracano mu 
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przedmioty, w tym również te, które rzekomo pochodziły z kradzieży1265, na przy
kład wyrokiem z 14 września 1839 r. uniewinniono S. Otfinowską, podejrzaną 
o kradzież chustki o wartości 19 złp1266.

126:1 Wyrokiem z 12 I 1844 r. uniewinniono J. Dąbrowskiego, podejrzanego o kradzież 5 zip, ANKr, 
WM1< - 111/18/13, k. 547, nr 215. Wyrokiem z 26 I 1844 r. uniewinniono M. Machowskiego, 
podejrzanego o kradzież skórki sarniej, ANKr, WMK - III/18/15, k. 1505-1507, nr 1464. Wyro
kiem z 10 11 1846 r. uniewinniono F. Wolf i B. Dziedzica, podejrzanych o kradzież cegieł, żeliwa 
i klatki o łącznej wartości 15 zip, ANKr, WMK - 111/18/14, k. 145-147, nr 708.

1266 ANKr, WMK - 111/18/14, k. 251, nr 15380/1839.
1267 ANKr, WMK - 111/18/15, k. 233-235, nr 229.3. Wyrokiem z 25 VI 1842 r. Dyrekcja Policji 

skazała J. Sołtysika za kradzież surdutu o wartości 18 złp na karę 7 dni aresztu zaostrzone
go na końcu kary 5 plagami. Jednocześnie z braku dowodów zniosła inkwizycję w zakresie 
zarzutów kradzieży innych rzeczy (k. 393-396, nr 10569). Wyrokiem z 25 VI 1842 r. skazała 
A. Jurgalskiego za kradzież noża, klatki, żelazka o wartości 1 złp 27 gr na karę 7 dni aresztu 
„wysiedzianego w czasie inkwizycji" z zaostrzeniem na końcu kary 10 plagami. Jednocześ
nie ze względu na „brak prawnych dowodów” zniosła inkwizycję wobec zarzutów kradzieży 
innych przedmiotów (k. 405-408, nr 10315). Zob. też wyrok z 20 I 1846 r., ANKr, WMK - 
1II/18/14, k. 129-131, nr 591; wyrok z 14 VI 1844 r„ ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1003-1005, 
nr 9783.

1266 przepjs § 216 brzmial: „Kradzieże wytknięte i przeniewierzenia tudzież uczestnictwo onychże 
przestają być ciężkimi przestępstwami policyjnymi, kiedy przed doniesieniem do sądu dobro
wolne oddanie albo wynagrodzenie nastąpiło”.

1269 ANKr, WMK - III/18/15, k. 1103-1105, nr 9398.
12711 Ibidem, k. 221-214, nr 67.

Dyrekcja Policji prowadziła też postępowania, w których zarzuty kradzieży 
kilku przedmiotów nie zostały w całości udowodnione. Wówczas zapadał wyrok 
skazujący za kradzież w części udowodnionej, a w pozostałym zakresie „wobec 
braku prawnych dowodów znoszono inkwizycję”. Na przykład W. Wiśniewska, 
podejrzana o kradzież rzeczy o wartości 1 złp 15 gr, została skazana przez Dyrek
cję Policji wyrokiem z 13 lutego 1846 r. na karę 7 dni aresztu, natomiast „co do 
zarzutu kradzieży srebrnej łyżki wobec braku dowodów inkwizycję zniesiono”1267.

Znamy również casus, w którym proces częściowo zakończył się zniesieniem 
inkwizycji „wobec braku prawnych dowodów”, a częściowo odstąpieniem od dal
szego postępowania na zasadzie § 216, cz. 2 k.k.1268 W takiej sprawie Dyrekcja 
Policji wyrokiem z 28 maja 1844 r. „wobec braku dowodów zniosła inkwizycję” 
wobec M. Kuliczkowskiej, podejrzanej o kradzież serwety, pary pończoch i „hebla 
niewielkiego” o wartości 2 złp 15 gr. Co do kradzieży koszuli i fartucha, w związku 
z tym, że podejrzana zwróciła zabrane rzeczy, Dyrekcja Policji odstąpiła od dal
szego postępowania karnego1269.

Na uwagę zasługuje też sprawa K. Jezierskiego, który przez Dyrekcję Policji 
wyrokiem z 20 stycznia 1846 r. został skazany za kradzież na karę 10 dni aresz
tu, zaostrzonego na początku i na końcu po 10 plag. Ze względu jednak na stan 
zdrowia skazanego Dyrekcja Policji w oparciu o opinię lekarską zadecydowała, że 
przed odbyciem kary odesłany zostanie on do szpitala św. Łazarza na „kurację” 
z zastrzeżeniem odesłania go do aresztu po „wyzdrowieniu"1270.
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Kolejnymi przestępstwami, które obok kradzieży popełniane były bardzo czę
sto w mieście Krakowie, były oszustwa i „przeniewierzenia”. Zostały one uregu
lowane w § 211, cz. 2 k.k. Przepis ten brzmiał: „Równa kara ma miejsce także 
co do przeniewierzeń i oszustw, jeżeli pierwsze podług § 161 i 163, drugie przez 
okoliczności w § 178, 179 i 180, części pierwszej, wyliczone nie stają się istot
nymi zbrodniami". A zatem czyn ten był zagrożony analogiczną karą jako kra
dzież, tj. „aresztem prostym lub ścisłym od tygodnia do trzech miesięcy [...], a po
dług okoliczności tenże areszt robotą ciężką, postem lub chłostą zaostrzony być 
powinien”.

„Przeniewierzenie” polegało na bezprawnym zatrzymaniu lub przywłaszcze
niu sobie rzeczy przez osobę, której została powierzona, albo rzeczy znalezionej. 
Przy okazji prowadzenia postępowań w sprawach o „przeniewierzenie” lub oszu
stwo zdarzały się również postępowania o paserstwo.

Przy wymiarze kary Dyrekcja Policji brała pod uwagę - analogicznie jak w po
przednich kategoriach spraw - wartość przedmiotu przestępstwa, dotychczasową 
karalność lub niekaralność sprawcy, jak również dotychczasową konduitę. Ponie
waż tego typu przestępstw również najczęściej dopuszczali się ubodzy, w tym tak
że osoby pozostające na służbie, dlatego też Dyrekcja Policji orzekała wobec nich 
karę aresztu „o koszcie skarbowym” Rodzaj kary aresztu (prostego lub ścisłego), 
jak również jej wysokość, zależały od okoliczności konkretnej sprawy. Najczęściej 
ustalenie faktu popełnienia przestępstwa następowało na podstawie przyznania 
się sprawcy do winy lub zeznania świadków; bardzo rzadko na podstawie poszlak 
(§ 360). Sprawcy mieli świadomość naganności swojego zachowania, dlatego też 
nie wnosili rekursów, akceptując wymierzoną im karę.

Przedmiotem przestępstwa były różnego rodzaju przedmioty wyposażenia 
domowego (garnki, łyżeczki), odzież, biżuteria itp. Wartość przywłaszczanych 
przedmiotów była różna i wahała się od kilku groszy do kilkudziesięciu złotych. 
W przypadku zatrzymania u osoby aresztowanej przedmiotów wzywano po za
kończeniu postępowania sądowego właściciela po odbiór rzeczy z depozytu po
licyjnego w terminie od 2 do 3 miesięcy, indywidualnie oznaczonym w konkretej 
sprawie. W przypadku gdy właściciel nie był znany, podawano ogłoszenie o ter
minie odbioru przedmiotów z depozytu. Ogłoszenia publikowano w „Dzienniku 
Rządowym”. Wydając wyrok skazujący, Dyrekcja Policji zobowiązywała również 
skazanego do wynagrodzenia wyrządzonej szkody w zakresie, w jakim była udo
wodniona. Najczęściej była to wartość rzeczy, które zostały sprzeniewierzone, 
a których pokrzywdzony nie odzyskał. Zabezpieczone przedmioty pochodzące 
z przestępstwa miały zostać wydane pokrzywdzonemu.

W zależności od okoliczności konkretnego stanu faktycznego sprawy Dy
rekcja Policji wymierzała karę aresztu w różnej wysokości. Najczęściej była 
to kara siedmiu dni aresztu bez obostrzeń1271 lub z obostrzeniami w postaci

12/1 Na przykład wyrok z 8 III 1844 r. wobec A. Czapkowskiego. Na poczet kary zaliczono mu areszt 
„wysiedziany w czasie inkwizycji” ibidem, k. 1385-1388, nr 24694/43, 3937/44. Wyrok z 19 III 
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chłosty* 1272. A zatem i przy tego typu przestępstwach wymierzano karę w grani
cach dolnego zagrożenia. Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 9 lipca 1842 r. 
skazała A. Kudasiewicza za „przeniewierzenie” na karę 7 dni aresztu zaostrzo
nego na końcu kary 10 plagami1273. Wyrokiem z 26 marca 1844 r. skazała K. Mar
kiewicza na podstawie własnego przyznania, przy uwzględnieniu § 23, cz. 2 k.k., 
jak również dotychczasowej niekaralności, za oszustwo na karę 7 dni aresztu „od 
uprawomocnienia się wyroku przy zaostrzeniu dwa razy na tydzień postem”. Za
bezpieczone przedmioty pochodzące z przestępstwa miały zostać wydane po
krzywdzonemu. Notomiast znaleziona moneta 1 złp „jako z przestępstwa pocho
dząca miała być przekazana przez kasę policyjną na rzecz ubogich”. W wyniku 
rozpatrzenia rekursu Sąd Wyższy zatwierdził karę, przy czym uchylił zasądzone 
wcześniej obostrzenia w postaci postu1274.

1844 r. wobec W. Sporysia, skazanego na podstawie poszlak. Karę aresztu liczono od dnia 
ogłoszenia wyroku. Skazany został również zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody 
poprzez zwrot pokrzywdzonemu 11 złp za „przeniewierzone" buty, ANKr, WMK - 111/18/15, 
k. 1325-1327, nr 4623. Wyrokiem z 3 IX 1842 r. Dyrekcja Policji skazała S. Jastrzębskiego za 
„przeniewierzenie" na karę 7 dni aresztu i zwrot kosztów w wysokości 6 złp. W wyniku rekursu 
Sąd Wyższy wyrok zatwierdził, ale karę obniżył do 3 dni aresztu, „rachując od dnia przyaresz- 
towania”. Zwrot kosztów zatwierdził, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 269-271, nr 12607. Wyrokiem 
z 9 VII 1842 r. skazała R. Mikulską za „przeniewierzenie” poprzez zastawienie rzeczy o wartości 
10 złp na karę 7 dni aresztu od daty przyaresztowania, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 285-288, 
nr 11837. Zob. też: wyrok z 2 IX 1846 r„ ANKr, WMK - III/18/13, k. 199-201, nr 17391; wy
rok z 5 I 1846 r., ANKr, WMK - III/18/14, k. 1-3, nr 54; wyrok z 6 VII 1842 r., ANKr, WMK 
- 111/18/15, k. 293-296, nr 11584; wyrok z 28 XI 1845 r„ ANKr, WMK - 111/18/15, k. 431-433, 
nr 22184; wyrok z 1 VI 1842, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 781-784, nr 9236; wyrok z 3 VI 1842 r., 
ANKr, WMK - III/18/15, k. 789-792, nr 9228; wyrok z 1 VI 1842 r„ ANKr, WMK - 111/18/15, 
k. 809-812, nr 9160; wyrok z 19 111 1844 r„ ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1325-1327, nr 4623; wy
rok z 8 III 1844 r„ ANKr, WMK - 111/18/15; k. 1385-1388, nr 24694/43, 3937/44; wyrok z 23 X 
1839 r„ ANKr, WMK - 111/18/14, k. 295-296, nr 16110/1839; wyrok z 21 IX 1839 r„ ANKr, 
WMK - III/18/14, k. 299-302, nr 16117/1839.

1272 Wyrokiem z 9 I 1846 r. Dyrekcja Policji skazała K. Dąbrowskiego za „przeniewierzenie" na 
karę 15 dni aresztu od daty przyaresztowania z zaostrzeniem na końcu kary 15 plagami oraz 
na pokrycie szkody pokrzywdzonej w wysokości 24 złp, ANKr, WMK - III/18/15, k. 127-129, 
nr 24136.

1272 ANKr, WMK - 111/18/15, (brak paginacji), nr 11483.
1274 Ibidem, k. 1329-13.31, nr 4578.
12 :1 Wyrok Dyrekcji Policji z 26 I 1844 r., ibidem, k. 15.39-1542, nr 773. Zatrzymano też paszport 

sprawcy i przekazano go do Biura Paszportowego.
1276 Wyrok Dyrekcji Policji z 23 II 1844 r„ ANKr, WMK - 111/18/13, k. 528, nr 142.
1277 Wyrokiem z 14 X 1845 r. Dyrekcja Policji skazała F. Beniowskiego za „przeniewierzenie" na karę 

10 dni aresztu od daty wyroku, ANKr, WMK - 111/18/15, k. 5.37-539, nr 18800.
127K Wyrok z 4 IX 1839 r„ ANKr, WMK - 111/18/14, k. 311-312, nr 14576/1839.
1279 Wyrok z 10 IX 1842 r., ANKr, WMK - 111/18/15, k. 277-279, nr 11860.

Znamy również sprawy, które zakończyły się wyrokiem skazującym na karę 
aresztu w wymiarze 3 dni „z obostrzeniem przez post w dniu środkowym”1275, 
8 dni1276, 10 dni1277, 14 dni1278, a nawet 42 dni1279. Zdarzały się również przypadku 
wymierzenia kary aresztu ścisłego, na przykład wyrokiem z 9 października 1846 r. 
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Dyrekcja Policji skazała włóczęgę J. Nowackiego za „przeniewierzenie” (próbę 
sprzedaży znalezionego złotego pierścionka) na karę jednego tygodnia ścisłego 
aresztu, zaostrzonego postem dwa razy w tygodniu. Jednocześnie zarządzono, że 
po odbyciu kary zostanie przekazany na drogę administracyjną celem wydalenia 
go z Krakowa1280.

128(1 ANKr, WMK - III/18/13, k. 75-77, nr 16469, 17455.
1281 Wyrok z 3 II 1844 r. wobec J. Gieraka, ANKr, WMK - III/18/15, k. 1493-1495, nr 17117, 1656. 

Wyrok Dyrekcji Policji z 12 IV 1844 r., k. 1281-1282, nr 5294; wyrok z 25 VI 1844 r., k. 1191- 
-1197, nr 6533.

1282 Wyrok z 23 I 1844 r. wobec K. Rozpędowskiej, ibidem, k. 1521-1523, nr 88, 630, 997.
128:1 Ibidem, k. 65-67, nr 4022.
1281 Ibidem, k. 1045, nr 9172.
1285 Na przykład wspomniana sprawa włóczęgi J. Nowackiego, ANKr, WMK - III/18/13, k. 75-77, 

nr 16469, 17455.

Tak jak to miało miejsce w innych sprawach, w przypadku braku dowodów popeł
nienia przestępstwa Dyrekcja Policji znosiła inkwizycję1281. Konsekwencją jej znie
sienia było również uwolnienie oskarżonej (go) z aresztu1282, na przykład Dyrekcja 
Policji wyrokiem z 30 grudnia 1845 r. wobec braku prawnych dowodów popełnienia 
przestępstwa z § 211, cz. 2 k.k., przez K. Kalicińską zniosła inkwizycję. Jednocześnie, 
mając na uwadze, że jest ona osobą bez stałego zatrudnienia i zamieszkania, odesła
ła ją na drogę administracyjną1283. Znamy również casus W. Nagięcia, oskarżonego 
o „próbę użycia fałszywej monety pięciozłotowej” tj. o oszustwo z § 211, cz. 2 k.k. Dy
rekcja Policji wyrokiem z 31 maja 1844 r. orzekła o uniewinnieniu go od zarzucanego 
mu czynu. Jednocześnie zarządzono zniszczenie fałszywej monety1284.

Przestępstw sprzeniewierzenia lub oszustw dopuszczali się również zbiegowie 
z Domu Pracy, których po odbyciu kary lub po „uwolnieniu z inkwizycji” przekazy
wano tam z powrotem. W przypadku gdy sprawcą przestępstwa byli cudzoziemcy 
lub włóczędzy1285, wszczynano wobec nich również procedurę wydalenia z miasta 
Krakowa lub w ogóle z kraju.

W zakresie roszczeń cywilnych Dyrekcja Policji odsyłała do drogi cywilnej, chy
ba że wysokość szkody została udowodniona lub szkoda wyrządzona została wo
bec instytucji państwowej, na przykład Domu Pracy. W takim wypadku w wyroku 
określano również obowiązek naprawienia szkody i zwrot kosztów postępowania. 
W przypadku zatrzymania u sprawcy rzeczy lub przedmiotów polecano również 
kasie policyjnej wydanie takich rzeczy poszkodowanym. W przypadku gdy wobec 
zbiega z Domu Pracy „zniesiono inkwizycję", informowano Dom o możliwości 
wystąpienia wobec niego na drogę cywilną z roszczeniami odszkodowaczymi.

W związku z tym, że w większości wypadków tego rodzaju przestępstw do
puszczali się ludzie ubodzy, Dyrekcja Policji wymierzała w stosunku do nich nie
wysokie kary aresztu prostego, ale z zaostrzeniem chłostą lub postem. Z uwagi na 
to, że inkwizycja zwykle trwała od 1 do 3 dni, karę aresztu liczono od dnia ogłosze
nia wyroku. Jedynie wtedy, gdy inkwizycja trwała dłużej, a podejrzany przebywał 
w areszcie, karę liczono od dnia „przyaresztowania” (niekiedy pisano również „od 
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dnia przytrzymania”). Skazani na areszt albo sami zgłaszali się do Dyrekcji Policji 
celem odbycia kary, albo dyrektor policji wydawał polecenie właściwemu miejscu 
komisarzowi cyrkułowemu o doprowadzenie skazanego do aresztu. W sprawach 
o „przeniewierzenie” jak również o oszustwo skazanym przysługiwał rekurs do 
Sądu Wyższego w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyroku. W tych spra
wach rekursy składano jednak bardzo rzadko.

Do tej kategorii przestępstw zaliczano również przestępstwo zakupu przez 
„tandeciarzy i domokrążców rzeczy od nieletnich”. Przestępstwo to uregulowane 
zostało w § 219, cz. 2 k.k. Przepis ten brzmiał:

Tandeciarze, domokrążcę lub ktokolwiek bądź inny, który z rzeczy już używa
nych, noszonych albo starych sposobu zarobkowego lub handlu pilnuje, jeżeli od 
dzieci niedorosłych co kupują lub zamieniają, podług okoliczności swej osoby 
i rzeczy, od pięciu do pięćdziesiąt reńskich w pieniądzach albo chłostą cielesną 
ukarani być mają.

Dyrekcja Policji wyrokiem z 13 stycznia 1846 r. skazała K. Szczawską za do
puszczenie się tego typu przestępstwa na karę siedmiu dni aresztu o własnym 
koszcie oraz na wynagrodzenie J. Nowak wyrządzonej szkody w wysokości 12 złp. 
W wyniku rekursu Sąd Wyższy utrzymał wyrok, ale obniżył karę do trzech dni 
aresztu1286.

1W' ANKr, WMK - 111/18/15, k. 249, nr SW 179.
Ibidem, k. 1111-1113, nr 7748.

I2S,< Ibidem, k. 217, nr SW 208.

Innym rodzajem przestępstw „przeciwko bezpieczeństwu własności” które 
trafiały na wokandę Dyrekcji Policji, było „kupowanie towarów podejrzanych”, 
czyli paserstwo. Przestępstwo to zostało uregulowane w § 225, cz. 2 k.k. Prze
pis ten brzmiał: „Podług tego samego wymiaru podpada każdy karze, w § 222 
postanowionej, który rzecz sposobem powyższym podejrzaną kupi albo takową, 
w zastaw biorąc, pożycza".

Tego typu sprawy najczęściej prowadzone były przy okazji postępowań o kra
dzież, ale zdarzało się również, że prowadzono tylko proces przeciwko paserowi. 
Przedmioty pochodzące z kradzieży, które zabezpieczono w toku postępowania, 
umieszczano w depozycie policyjnym. Po uprawomocnieniu się wyroku wzywa
no pokrzywdzonych do ich odebrania pod rygorem sprzedaży w drodze licytacji. 
Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 17 maja 1844 r. skazała W. Dębkowskie- 
go za nabycie rzeczy podejrzanych, przy uwzględnieniu § 23, cz. 2 k.k., na karę 12 
dni aresztu „od dnia przyaresztowania”1287. Dyrekcja Policji wyrokiem z 30 grud
nia 1845 r. skazała W. Petryasza za nabycie rzeczy podejrzanych na karę 20 dni 
aresztu. W wyniku rekursu Sąd Wyższy, działając na podstawie § 222, cz. 2 k.k., 
złagodził karę do 20 złp, a gdyby skazany nie był w stanie jej zapłacić, stosownie 
do § 23, cz. 2 k.k., miał odbyć karę trzech dni aresztu. Skazany wybrał karę pie
niężną i zrzekł się drogi łaski1288.
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Kolejnym przestępstwem przeciwko „bezpieczeństwu własności” z którym 
zetknęła się Dyrekcja Policji w swojej praktyce orzeczniczej, było przestępstwo 
sprzedaży „nad taksę”. Zostało ono uregulowane w § 226, cz. 2 k.k.1289 Przepis ten 
brzmiał:

12"9 Dnia 11IV 1842 r. Senat Rządzący wydal przepisy, których celem było dostosowanie się do regu
lacji z § 226, cz. 2 k.k. W związku z tym postanowiono, że „przestępstwo przeciw ustanowionej 
cenie rzeczy, czyli sprzedaż nad taksę artykułów, na które takowa postanowioną jest, podobnież 
jak niezachowanie sprawiedliwej miary, wagi lub własności, jeżeli poprzednio po dwakroć na dro
dze administracyjnej już karane było, za trzecim przekroczeniem, jeżeli takowe jest tego samego 
rodzaju, dochodzone i karane być ma na drodze sądowej" stosownie do § 226, cz. 2 k.k. (art. 1). 
Jednocześnie określone zostały kary administracyjno-policyjne za sprzedaż nad taksę. Za pierw
sze przekroczenie przewidziano karę pieniężną od 3 do 18 złp, za drugie - od 6 do 36 złp (art. 2). 
Zgodnie z zasadami lex retro non agit, nullum crimen sine lege oraz nulla poena sine lege ww. kary 
mogły być wymierzane dopiero za czyny, które popełnione zostały po 20 lipca 1839 r., tj. od dnia, 
w którym zaczął w całości obowiązywać kodeks karny, w tym jego 2 część (a w niej również 
§ 226) (art. 3). Na mocy tego postanowienia Senatu, uchylone zostały dotychczasowe przepisy, 
przewidujące odmienne kary za sprzedaż nad taksę, Dz. Praw 1842, nr 1804 D.G.S.

12911 Przepis § 10 brzmiał: „Utrata praw i dozwoleń stanowi się przeciw osobom graduowanym lub 
urząd jaki albo interesa pod wiarą publiczną piastującym; przeciw tym, którzy się jako miesz
czanie trudnią rzemiosłem lub innym sposobem zarobkowym albo do tego od zwierzchności 
pozwolenie mają. Kara takowa na czas oznaczony lub na zawsze będzie zasądzona”.

1291 ANKr, WMK - III/18/13, k. 87-96, nr 66420.

Ponieważ na każde przestępstwo przeciw ustawionej cenie rzeczy, przez niezara- 
chowanie sprawiedliwej miary i wagi lub własności, kara znajdującymi się w tej 
mierze osobnymi przepisami ustanowiona jest, za czym trzecie wykroczenie, które 
dowodem jest bezskuteczności poprzedzającego ukarania, jako ciężkie przestęp
stwo policyjne utratą sposobu zarobkowego ukarane być ma.

Znamy trzy przypadki, co ciekawe wszystkie z 1846 r., w których Dyrekcja 
Policji prowadziła postępowanie w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa 
z § 226, cz. 2 k.k. Wyrokiem z 7 lipca 1846 r. orzekała w sprawie J. Gryglewskiego 
„za oszustwo przeciw taksie, tj. sprzedaż mięsa ponad taksę, i wedle przepisu pra
wa przy zastosowaniu § 1O1290 skazała go na karę utraty profesji przez 4 miesiące”. 
Pomimo rekursu do Sądu Wyższego kara nie została obniżona. Dopiero wnie
sienie do Rady Administracyjnej Cywilnej prośby o łaskę spowodowało zmianę 
kary utraty profesji na karę pieniężną w wysokości 50 złp1291. Kilka dni później, 
tj. 10 lipca 1846 r., Dyrekcja Policji wydała wyrok skazujący wobec J. Dziurzyń- 
skiego oskarżonego o oszustwo „sprzedaży mięsa nad taksę” Analogicznie jak 
w powyższej sprawie, uwzględniono treść § 10, cz. 2 k.k., i wymierzono sprawcy 
karę utraty profesji na 4 miesięce. Sąd Wyższy w wyniku wniesienia rekursu ob
niżył karę do 2 miesięcy. Rada Administracyjna Cywilna pozytywnie rozpatrzyła 
prośbę o łaskę i, uwzględniając opinię Dyrekcji Policji, że „oskarżony może zasłu
giwać na zmianę kary na karę pieniężną stosowną do jego stanu majątkowego” 
zmieniła w drodze łaski karę utratu profesji na karę pieniężną w wysokości 25 złp. 
Wyrokiem z 7 sierpnia 1846 r. skazała J. Wierzbickiego za „oszustwo na wadze 
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mięsa i sprzedaż nad taksę” na karę utraty profesji na 4 miesiące. Tym razem 
rekurs do Sądu Wyższego nie przyniósł pozytywnego rezultatu, gdyż Sąd wyrok 
w całości zatwierdził. W tych okolicznościach Dyrekcja Policji poleciła komisa
rzowi cyrkułu III i komisarzowi targowemu zapieczętowanie jatki na 4 miesią
ce, a po wykonaniu kary odpieczętowanie i dopilnowanie, „aby rzeźnik w okresie 
kary swojej profesji nie wykonywał”1292.

12''2 Ibidem, k. 55-62, nr SW 1467.
1293 Dz. Praw 1844, nr 3343 D.G.S. Obowiązywała od 1 X 1844 r.

Kolejnym problemem, który zwalczała Dyrekcja Policji, była lichwa, trakto
wana również jako ciężkie przestępstwo policyjne. Zostało ono uregulowane 
w § 233, cz. 2 k.k. Przepis brzmiał:

Wszelkie lichwiarskie układy za ciężkie przestępstwa policyjne przeciw bezpieczeń
stwu własności uważane będą. Że zaś lichwa rozmaitą na siebie przybiera postać 
i końcem zasłonienia i ukrycia onejże tak wielorakie podstępy bywają używane, iż 
inkwizycję czynią zawikłaną i koniecznie ją przedłużają; za czym postępowanie na
przeciw takowemu przestępstwu jest, podług wypadłego w tej mierze uniwersału, 
zwierzchności osobnej zostawione.

W tym zakresie obowiązywały dodatkowe przepisy, które stanowiły lex specia
lis w stosunku do przepisów kodeksu karnego z 1803 r. Była to ustawa sejmowa 
z 1 października 1844 r., która wprowadzała zakaz zawierania umów oprocen
towanych powyżej ustawowo dozwolonej umownej stopy odsetkowej (art. 2)1293. 
Ustawowa stopa odsetkowa wynosiła 5%, a dla czynności kupieckich i handlo
wych 6% w skali roku. W przypadku stopy umownej dopuszczalna była dwu- 
krotność stopy ustawowej, czyli odpowiednio 10% i 12% w skali roku. Lichwiarz 
zawierający umowę na warunkach sprzecznych z tą ustawą, w tym na wyższy pro
cent umowny, popełniał ciężkie przestępstwo policyjne z § 233, cz. 2 k.k., i pod
legał karze „zwrotu zwyżki” czyli zobowiązywano go do zwrotu kwoty uzyskanej 
ponad prawnie dopuszczalne oprocentowanie (art. 9).

Znamy dwa przypadki, które zakończyły się wyrokami Dyrekcji Policji ska
zującymi za lichwę. Dyrekcja Policji wyrokiem z 14 października 1845 r. skazała 
Μ. Bałucką za pobieranie lichwy w myśl § 233, w związku z art. 9 ww. ustawy, „na 
zwrot zwyżki nad procent prawny nadebranej” na rzecz 4 osób pokrzywdzonych 
oraz na zapłacenie kary pieniężnej w wysokości 11 złp 24 gr, odpowiadającej po
dwójnej wysokości nielegalnie pobranych odsetek. Grzywna miała zostać wpła
cona na fundusz Towarzystwa Dobroczynności. Dyrekcja Policji, uzasadniając 
swój werdykt, jako okoliczność obciążającą uznała fakt, że skazana od dłuższego 
czasu pobierała już lichwę, przy czym nie udało się ustalić korzyści, które osią
gnęła, wykonując ten proceder. Biorąc pod uwagę, że skazana nie była w stanie 
wpłacić wymierzonej kary grzywny, Dyrekcja Policji od razu orzekła wobec niej 
karę 15 dni aresztu. W tym samym procesie i na mocy tego samego wyroku za 
pobieranie lichwy skazano również Ł. Górecką „na zwrot zwyżki” na rzecz osób 
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pokrzywdzonych oraz na zapłacenie kary pieniężnej w wysokości 10 złp 6 gr, 
odpowiadającej podwójnej wysokości nielegalnie pobranych odsetek. Grzywna 
miała zostać wpłacona na „fundusz ubogich”, czyli zapewne również na rzecz To
warzystwa Dobroczynności. Analogicznie jak w przypadku M. Bałuckiej również 
w stosunku do tej oskarżonej Dyrekcja Policji nie była w stanie dokładnie ustalić, 
od jak dawna trudni się ona lichwą oraz jakie korzyści finansowe z niej czerpie. 
Uznano, że również Ł. Górecka nie jest w stanie wpłacić grzywny, dlatego też 
od razu wymierzono jej karę 15 dni aresztu przy zastosowaniu art. 11 i 13 usta
wy o lichwie. W wyniku wniesienia rekursu przez ww. osoby Sąd Wyższy uznał, 
że Dyrekcja Policji błędnie zastosowała wobec nich treść art. 11 i 13 ww. usta
wy, bowiem zgodnie z art. 11 zastosowanie kary aresztu możliwe jest wtedy, gdy 
obwiniona nie była w stanie zapłacić kary pieniężnej. Zdaniem Sądu Wyższego 
Dyrekcja Policji nie ustaliła jednak, aby taka niemożliwość obiektywnie istnia
ła. Ponadto błędnie zastosowano art. 13 ww. ustawy, który odnosił się do osób 
wspólnie trudniących się lichwą. Zdaniem Sądu Dyrekcja Policji nie udowodniła 
również, aby M. Bałucka i Ł. Górecka udzielały lichwy, działając w porozumieniu. 
W związku z tym Sąd Wyższy stwierdził, że obwinionym nie mogą być wymie
rzone dwie kary, „bo jakkolwiek przyznają, iż poprzednio tego rodzaju korzyści 
odnosiły, nie były jednak o toż sądzone ani skazane” W tych okolicznościach Sąd 
Wyższy zniósł wobec nich karę aresztu i orzekł alternatywnie karę pieniężną 
w wysokości określonej w ww. wyroku Dyrekcji Policji lub karę trzech dni aresz
tu. Obie obwinione wybrały kary pieniężne1294. Opisana historia daje wyobrażenie 
o determinacji Dyrekcji Policji w zwalczaniu lichwy. Intepretacja przepisów prawa 
dokonana przez Dyrekcję Policji okazała się błędna, stąd też Sąd Wyższy zmienił 
wydany przez nią wyrok i orzekł zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami 
prawa. Również i w tym wypadku kontrola instancyjna pozwalała wyeliminować 
błędy popełniane przez Dyrekcję Policji.

,2’4 ANKr, WMK - III/18/15, k. 489-493, nr 181218.
I2’r’ Ibidem, k. 693-695, nr 23023, 1228.

Znany jest także wypadek pociągnięcia do odpowiedzialności za „dopuszcze
nie się zamiaru lichwy w przedmiocie procentu groszy polskich 7,5 wyższego nad 
najwyższy procent umowny". O przestępstwo to oskarżony został starozakonny 
J. Teifel, który wyrokiem z 16 grudnia 1845 r. został skazany przez Dyrekcję Po
licji zgodnie z ww. ustawą na zapłacenie 15 groszy „nad korzyść” (czyli nadwyżki 
uzyskanej ponad prawnie dopuszczalny procent) na rzecz ubogich pozostających 
pod opieką Towarzystwa Dobroczynności1295.

6.3.5. Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw 
policyjnych „naprzeciw niebezpieczeństwu honoru”

Czyny zabronione zaliczane do kategorii ciężkich przestępstw policyjnych „na
przeciw niebezpieczeństwu honoru” określone zostały w rozdziale 12, cz. 2 k.k., 
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w § 234-244. Stanowiły one również znaczny odsetek spraw, które zakończyły się 
wyrokami skazującymi wydanymi przez Dyrekcję Policji.

Przestępstwa „urazy honoru" mogły przybierać rozmaitą formę, dlatego też 
kodeks karny z 1803 r. przewidywał kilka postaci tego przestępstwa. Wśród 
przestępstw z tej kategorii na wokandę Dyrekcji Policji trafiły sprawy, które za
kończyły się wyrokami skazującymi z § 235-236 oraz § 241-242, cz. 2 k.k. Ze 
względu na zróżnicowany stan faktyczny sprawy oraz postawę obwinionego 
Dyrekcja Policji dokonywała prawnej kwalifikacji czynu przestępnego z jednego 
lub z kilku ww. paragrafów. W przypadku, gdy sprawca rozgłaszał o pokrzyw
dzonym informacje, które mogły zaszkodzić jego dobremu imieniu lub pod
ważały jego wiarygodność i mogły osłabić zaufanie do niego, Dyrekcja Policji 
skazywała sprawcę za zniesławienie z § 235 lub § 236, cz. 2 k.k. Przepis § 235, 
cz. 2 k.k., brzmiał:

b. Kto przeciw komu ze zmyślonymi okolicznościami pozór prawdy mającymi 
winę jakiego ciężkiego przestępstwa policyjnego rozniesie. Kara za to jest, podług 
miary obwinienia, areszt od trzech dni do miesiąca, jeżeli stąd dla obwinionego 
żaden uszczerbek nie wyniknął. Gdyby zaś takowy nastąpił, obraziciel aresztem od 
jednego do trzech miesięcy zaostrzonym przez ściślejsze zamknięcie i post ukara
ny być powinien.

Z kolei przepis § 236, cz. 2 k.k., brzmiał:

c. Niemniej kiedy kto o jaką czynność fałszywie będzie obwiniony, która gdyby 
się prawdziwą być okazała, upoważenie w obywatelstwie obwinionego zmniejszyć, 
a zatem do dalszej promocji, do jego zatrudnienia i sposobu zarobkowego szkodli
wy wpływ mieć by mogła. Kara na to jest, mając wzgląd znowu na szkodliwy stąd 
istotnie skutek, areszt od jednego do trzech miesięcy, który także podług okolicz
ności zaostrzony być może.

W przypadku gdy obelgi rzucano w miejscu publicznym, Dyrekcja Policji kwa
lifikowała urazę honoru jako zniewagę z § 241 lub § 242, cz. 2 k.k., lub z obu para
grafów łącznie. Przepis § 241, cz. 2 k.k., brzmiał:

Kto kogo na ulicy albo na jakim publicznym miejscu obelżywym nazwiskiem prze
zywa, pobije albo głośno, aby był słyszanym, pobiciem grozi, ten, jeżeli zhańbiony 
tego domagać się będzie, w miarę i podług okoliczności swego obejścia się, aresz
tem prostym lub ścisłym od trzech dni do miesiąca ukaranym być powinien; jed
nakże zawsze surowszą karę wtedy zasądzić należy, kiedy uraza na takowym miej
scu nastąpiła, w którym szczególniejsze zachowanie przystojności przepisane jest, 
albo kiedy obejście się umyślne upodlenie jakiej klasy oznacza.

Z kolei przepis § 242, cz. 2 k.k., brzmiał:

Kto komu karę prawem postanowioną i odbytą lub odpuszczoną albo temu, któ
ry po uczynieniu sądowej inkwizycji, nie będąc przekonanym lub niewinnym 
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zostając, wolnym od kary uznanym jest, jak długo się takowy poczciwie zachowuje, 
w zamiarze onegoż zelżenia wyrzuca, ten, podług stanu osoby, aresztem jednoty- 
godniowym albo dwudziestu pięciu plagami ukarany być ma.

Najczęściej Dyrekcja Policji prowadziła postępowania w sprawach o obelgi rzu
cane w miejscu publicznym albo o wzajemne obelgi, czyli o przestępstwo z § 241, 
cz. 2 k.k. W zależności od wyników dochodzenia Dyrekcja Policji wymierzała 
karę w jednakowej wysokości wszystkim obwinionym albo w różnej wysokości 
w zależności od stopnia przyczynienia się przez nich do popełnienia przestęp
stwa. Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 26 kwietnia 1844 r. skazała A. Pro- 
chowską i T. Rajską za wzajemne obelgi w miejscu publicznym na karę po siedem 
dni aresztu. Wymierzając tę karę, Dyrekcja Policji podkreśliła, że podejrzane mają 
kłótliwy charakter, a poza tym A. Prochowska była już karana za obelgi, a wobec 
T. Rajskiej poprzednio jedynie z „braku prawnych dowodów” zniesiono inkwi
zycję. W wyniku rekursu Sąd Wyższy obniżył jednak karę obu oskarżonym do 
trzech dni aresztu1296, czyli do mininalnej wysokości.

1296 Ibidem, k. 1199-1201, nr 5137, 6487. Wyrokiem z 2 X 1846 r. Dyrekcja Policji skazała za obe
lgi w miejscu publicznym A. Raźnego oraz F. Pietrzykowską na karę 3 dni aresztu. W wyniku 
rekursu wniesionego przez F. Pietrzykowską Sąd Wyższy wyrok zatwierdził, ale pozostawił jej 
wybór albo kary 3 dni aresztu, albo kary pieniężnej w wysokości 20 złp. Skazana wybrała karę 
pieniężną. Z kolei co do A. Raźnego, w protokole napisano: „czyni się wzmiankę, że A. Raźny 
zmarł po ogłoszonym wyroku", ANKr, WMK - III/18/13, k. 203-207, nr 15203, 15373.

1297 Wyrokiem z 31 VIII 1839 r. Dyrekcja Policji skazała A. Strzeleckiego za obelgi na karę 6 
dni aresztu, z uwagi że obelg dopuścił się w miejscu publicznym i „przeciw człowiekowi 
w starczym wieku”. Skazany zapowiedział wniesienie rekursu, ale w aktach brak informa
cji o dalszych etapach postępowania w tej sprawie, ANKr, WMK - III/18/14, k. 315-316, 
nr 14453/1839.

1298 ANKr, WMK - III/18/15, k. 335-337, nr 11065.

Przy ustalaniu wysokości kary Dyrekcja Policji brała pod uwagę wymieniane 
już wcześniej okoliczności łagodzące i obciążąjące, tj. dotychczasową karalność 
lub niekaralność, a także konduitę sprawcy. Zwracano również uwagę na cechy 
osobowości, na przykład kłótliwy charakter. Jako okoliczność obciążającą uznano 
też na przykład, że obelgi rzucano „przeciw człowiekowi w starczym wieku”1297. 
Brano również pod uwagę to, czy wymierzona kara nie spowoduje „uszczerbku 
w zarobkowaniu” przez skazanego, na przykład wyrokiem z 3 września 1842 r. 
Dyrekcja Policji skazała J. Kandelkę za obelgi, ale uwzględniając jego dotychcza
sową niekaralność, jak również nie chcąc narażać go na straty w zarobkowaniu, 
wymierzyła zamiast kary aresztu karę pieniężną w wysokości 20 złp1298.

Z uwagi na to, że również tego typu przestępstw najczęściej dopuszczali się 
ludzie ubodzy, Dyrekcja Policji wymierzała wobec nich kary aresztu „o koszcie 
skarbowym” ale częściej niż w innych sprawach orzekała również areszt „o kosz
cie własnym” Okoliczność ta wskazywać może, że tego typu przestępstw dopusz
czały się również osoby lepiej sytuowane, które mogły zostać obciążone kosztami 
pobytu w areszcie.
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Dyrekcja Policji, orzekając w sprawach „naprzeciw niebezpieczeństwu hono
ru” najczęściej wymierzała karę aresztu w wysokości 3 dni1299, 4 dni1300, 5 dni1301, 
6 dni lub 7 dni. Wyjątkowo wymierzano karę aresztu z obostrzeniami, na przy
kład R. Wielkiewiczowa za obelgi „własnym zeznaniem" skazana została na karę 
„1 dnia aresztu z zaostrzeniem 5 rózg przy wyjściu”1302. Wymierzając karę, Dy
rekcja Policji zobowiązywała również sprawcę przestępstwa do zwrotu kosztów 
postępowania, a co do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych odsyłała po
krzywdzonych „do drogi cywilnej”.

12” Wyrokiem z 28 XII 1839 r. Dyrekcja Policji skazała R. Lewandowską za obelgi na karę 3 dni 
aresztu, licząc od dnia wydania wyroku, ANKr, WMK - 111/18/14, k. 279-282, nr 16040/1839. 
Wyrokiem z 28 X 1845 r. skazała W. Plenarową za obelgi na karę 3 dni aresztu „o własnym 
koszcie”. W wyniku rekursu Sąd Wyższy obniżył karę do 2 dni aresztu. Prośba o łaskę została 
odrzucona, gdyż z opinii Dyrekcji Policji sporządzonej na wezwanie Sądu Wyższego wynikało, 
iż skazana jest „kobietą kłótliwą i na łaskę nie zasługuje” ANKr, WMK - 111/18/15, k. 643-653, 
nr 19764. Wyrokiem z 25 XI 1845 r. skazała M. Gałązkiewicza „za rzucanie obelg” na karę 3 dni 
aresztu „o koszcie własnym". W wyniku wniesienia rekursu Sąd Wyższy obniżył karę do 24 go
dzin aresztu. Prośba o łaskę została odrzucona, ANKr, WMK - III/18/15, k. 135-140, nr 20693, 
1099. Wyrokiem z 22 IX 1846 r. skazała W. Reraka za obelgi w miejscu publicznym na karę 3 dni 
aresztu. Po ogłoszeniu wyroku skazany zapowiedział wniesienie rekursu do Sądu Wyższego, 
gdyż „do rzucania obelg powód dała sama" pokrzywdzona, rzucając w stosunku do niego obelgi, 
„których on jednak nie skarżył”. Podkreślił również, że wymierzona kara spowoduje utratę przez 
niego służby, „z której ani na chwilę nie może się oddalić”. W związku z tym wnosił o darowanie 
kary lub jej obniżenie. Sąd Wyższy zatwierdził wyrok, ale pozostawił skazanemu możliwość 
wyboru albo kary 3 dni aresztu, albo kary pieniężnej w wysokości 20 zip. Skazany zapowiedział 
wystąpienie z prośbą o łaskę do dyrektora Rady Administracyjnej Cywilnej. W aktach brak in
formacji o dalszych etapach postępowania w tej sprawie, ANKr, WMK - III/18/13, k. 187-191, 
nr 15079.

1300 Wyrokiem z 2 XII 1845 r. Dyrekcja Policji skazała Z. Likiera za obelgi na osobie sędziego pokoju 
okręgu II na karę 4 dni aresztu „o własnym koszcie! W wyniku rekursu Sąd Wyższy uznał, iż nie 
ma prawnych dowodów popełnienia przestępstwa, w związku z tym zniósł inkwizycję wobec 
oskarżonego. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że w oparciu o zeznania jednego świadka 
„miotania obelg” przez Z. Likiera nie można wydać wyroku skazującego, a inni świadkowie prze
słuchiwani w sprawie „nie słyszeli obelg" ANKr, WMK - III/18/15, k. 99-104, nr 20732, 1103.

1301 Wyrokiem z 14 IX 1842 r. Dyrekcja Policji skazała T. Karlińską za „obelgi [...] miotane publicz
nie" na karę 5 dni aresztu, ze względu na to, że „po raz pierwszy pod ukaranie przychodzi! 
Pomimo wniesienia rekursu do Sądu Wyższego zasądzona kara nie została zmniejszona, ANKr, 
WMK - III/18/15, k. 947-953, nr 13692. Wyrokiem z 19 III 1844 r. skazała oskarżonego za 
urazę honoru na karę 5 dni aresztu oraz zwrot kosztów postępowania w wysokości 2 złp 10 gr. 
W wyniku rekursu Sąd Wyższy ograniczył karę do 2 dni aresztu z możliwością zamiany na karę 
pieniężną w wysokości 9 zip. Skazany wybrał karę pieniężną, ANKr, WMK - III/18/13, k. 569, 
nr 2382. Wyrokiem z 19 III 1844 r. skazała W. Kocińskiego za urazę honoru na karę 5 dni aresztu 
prostego i zapłacenie pokrzywdzonemu kosztów w wysokości 2 złp 10 gr. Z innymi „pretensja
mi” odesłała „do drogi cywilnej". W wyniku rekursu Sąd Wyższy karę obniżył do 2 dni z możli
wością zamiany na karę pieniężną w wysokości 10 złp. Skazany wybrał karę pieniężną, ANKr, 
WMK - III/18/15, k. 1437-1440, nr 2382.

1302 ANKr, WMK - III/18/15, k. 401-403, nr 10392.

Zdarzały się również sprawy, w których w wyniku przeprowadzonego postępowa
nia Dyrekcja Policji wydawała wyrok skazujący wobec niektórych osób, a w stosunku 
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do pozostałych „wobec braku prawnych dowodów znosiła inkwizycję”1303, na przy
kład wyrokiem z 30 lipca 1842 r. skazała K. Brożkównę za obelgi w miejscu publicz
nym, tj. za czyn z § 241-242, cz. 2 k.k., na karę siedmiu dni aresztu, natomiast wo
bec drugiej podejrzanej ze względu na brak prawnych dowodów zniosła inkwizycję. 
W wyniku rekursu Sąd Wyższy obniżył karę do pięciu dni aresztu1304.

Na przykład wyrokiem z 22 X 1844 r. z powodu braku dowodów popełnienia przestępstwa rzu
cania obelg zniosła inkwizycję wobec S. Bułwańskiego. Natomiast W. Kałużyńskiego za urazę 
honoru podinspektora policji „w pomieszczeniu” skazała na karę 1 miesiąca ścisłego aresztu. 
Zapowiedział rekurs, ale brak informacji o dalszych etapach postępowania, ibidem, k. 1021- 
-1023, nr 9575. Wyrokiem z 3 I 1845 r. w sprawie obelg wzajemnych w miejscu publicznym 
skazała A. Drozdowskiego na karę 3 dni aresztu „o własnym koszcie”. Z kolei wobec braku do
wodów zniesiono inkwizycję wobec F. Drozdowskiej oraz F. i A. Kobrzyńskich, podejrzanych 
o wzajemne obelgi. W zakresie roszczeń cywilnych Dyrekcja Policji odesłała „do drogi wła
ściwej prawnej” ibidem, k. 475-477, nr 17908. Wyrokiem z 27 X 1846 r. w sprawie przeciwko 
W. i J. Kołodziejskim oraz A. Kozakowskiej o wzajemne obelgi i pobicie skazała za czyn z § 241, 
cz. 2 k.k., W. Kołodziejskiego oraz A. Kozakowską na 5 dni aresztu, natomiast wobec J. Koło
dziejskiej z „braku prawnych dowodów" inkwizycję zniosła, ANKr, WMK - III/18/13, k. 147- 
-149, nr 17236, 17716.

lłl" ANKr, WMK - 111/18/15, k. 735-737, nr 9919; wyrok z 5 IV 1844 r„ k. 1363-1365, nr 4133.
I Wyrok z 13 X 1846 r„ ANKr, WMK - 111/18/13, k. 1-3, nr 16271; wyrok z 9 VII 1844 r., ANKr, 

WMK - 111/18/15, k. 1061-1063, nr 8744; wyrok z 5 III 1844 r., ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1529- 
-1531, nr 921; wyrok z 15 III 1844 r., ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1463-1465, nr 2124; wyrok 
z 21 V 1844 r„ ANKr, WMK - 111/18/13, k. 549, nr 998.
ANKr, WMK - 111/18/15, k. 9-16, nr 15570, 15707, 23504.

™7 Ibidem, k. 1477-1479, nr 25195.

Zdarzały się także sprawy, w których podejrzanymi była jedna lub więcej osób, 
ale wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa obelg lub obelg i pobicia 
znoszono inkwizycję1305 albo wydawano wyrok uniewinniający, na przykład wyro
kiem z 4 lutego 1845 r. Dyrekcja Policji uznała za niewinnego L. Horowitza oskar
żonego o obrazę honoru A. Szlezyngera. Jednocześnie Dyrekcja Policji uznała, że 
zarzut oszustwa podniesiony przeciwko A. Szlezyngerowi jako czyn kryminalny 
w myśl § 179, cz. 1 k.k., winien być przekazany Trybunałowi1306.

Wymierzano też kary różnej wysokości osobom biorącym udział w kłótni 
i wzajemnym rzucaniu obelg, stosownie do stopnia zawinienia i udziału w prze
stępstwie. Na przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 26 marca 1844 r. za dopusz
czenie się obelg w miejscu publicznym, tj. za czyn z § 241, cz. 2 k.k., skazała 
F. Pojałowskiego na karę siedmiu dni aresztu, ze względu na kłótliwy charakter, 
a M. Pojałowską i A. Łubasiewicza na karę pięciu dni aresztu. Z kolei postępowa
nie wobec M. Łabusiewiczowej ze względu na brak prawnych dowodów popeł
nienia przez nią przestępstwa urazy zostało umorzone1307.

Zdarzały się również przypadki popełniania ciężkiego przestępstwa poli
cyjnego rzucania obelg w miejscu publicznym oraz przewinienia policyjno- 
-administracyjnego „miotania obelg w miejscu prywatnym” Znamy również wy
padki oskarżenia sprawcy zarówno o zniesławienie, jak i zniewagę. W przypadku 
potwierdzenia powyższych zarzutów Dyrekcja Policji wymierzała łączną karę, 
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a gdy udowodniono tylko jeden z zarzutów, wymierzano karę za ten czyn, a w po
zostałym zakresie „wobec braku prawnych dowodów znoszono inkwizycję" Na 
przykład Dyrekcja Policji wyrokiem z 10 grudnia 1844 r., skazała A. Putakowicz 
za obrazę honoru z § 236, cz. 2 k.k., na karę jednego miesiąca aresztu „o koszcie 
skarbowym” z powodu ubóstwa. Jednocześnie uniewinniono ją od zarzutu ob
razu honoru, tj. o czyn z § 241, cz. 2 k.k. W wyniku rekursu Sąd Wyższy wyrok 
uchylił i umorzył postępowanie w całości ze względu na „brak prawnych dowo
dów” popełnienia obu zarzucanych przestępstw1308.

Ibidem, k. 425-427, nr 21788.
1)1,9 Ibidem, k. 469-471, nr 17633. Wyrokiem z 28 X 1845 r. Dyrekcja Policji skazała J. Będziszewską 

za obelgi „w sali ustępowej sądu pokoju okręgu I" na karę pieniężną w wysokości 20 zip. Akta 
sprawy przekazane zostały z urzędu do Sądu Wyższego, który na drodze rewizyjnej zatwierdził 
wyrok w całości. W wyniku wniesienia prośby o łaskę Senat zmniejszył karę o połowę, ibidem, 
k. 39-44, nr 7109.

1)1(1 Ibidem, k. 613-615, nr 22724.
1:111 Ibidem, k. 1-4, nr 23268.

Dyrekcja Policji za tego typu przestępstwo wymierzała też kary pieniężne przy 
uwzględnieniu § 24, cz. 2 k.k., tj. wymierzając łagodniejszą karę lub zamieniając 
karę aresztu na karę pieniężną. W przypadku kar pieniężnych przekraczających 
30 złp wyrok Dyrekcji Policji obligatoryjnie podlegał na zasadzie § 402, cz. 2 k.k., 
kontroli „w drodze rewizoryjnej" wykonywanej przez Sąd Wyższy, na przykład 
wyrokiem z 30 września 1845 r. Dyrekcja Policji skazała T. Węgłowskiego za obe
lgi z § 241, cz. 2 k.k., i przy zastosowaniu § 24, cz. 2 k.k., wymierzyła mu karę 
pieniężną w wysokości 30 złp na fundusz policyjny. Sąd Wyższy po „rozpoznaniu 
rewizoryjnym sprawy” wyrok w zupełności zatwierdził1309.

W przypadku gdy w toku inkwizycji okazało się, że obelgi miały miejsce w domu 
prywatnym, a nie w miejscu publicznym, czyli nie zostały spełnione znamiona cięż
kiego przestępstwa policyjnego z § 241, cz. 2 k.k., Dyrekcja Policji wymierzała karę 
w drodze administracyjnej za lekkie przestępstwo policyjne. Od wyroków wyda
nych w tym zakresie przysługiwał rekurs do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Po
licji. Wyrokiem z 9 stycznia 1846 r. skazała J. Starskiego za obelgi w miejscu pry
watnym na zapłacenie kary pieniężnej w wysokości 12 złp na fundusz policyjny1310. 
Tego samego dnia Dyrekcja Policji skazała w drodze administracyjnej J. Obrębskie- 
go za lekkie przestępstwo policyjne, tj. za obelgi w mieszkaniu prywatnym, na karę 
6 złp. Jednocześnie stwierdziła, „że co do czynów podjętych przez pokrzywdzonego 
w celu obrony honoru nie uznaje ich za przestępstwo” Kilka dni po ogłoszeniu wy
roku do Dyrekcji Policji zgłosił się pokrzywdzony, który oświadczył do protokołu, 
że J. Obrębski go przeprosił, i w związku z tym wnosił o darowanie mu kary i wyco
fał skargę. Brak jednak informacji o sposobie załatwienia tej prośby1311.

Znamy również przypadek, gdy z powodu przedawnienia ścigania przestęp
stwa Dyrekcja Policji umorzyła postępowanie w sprawie. Wyrokiem z 30 kwiet
nia 1844 r. w sprawie M. Drozdowskiego oskarżonego z § 241, cz. 2 k.k., o ura
zę honoru ks. J. Niewiadomskiego uznała, że „jest prawnie przekonana co do 
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popełnienia przestępstwa”, ale z uwagi na przedawnienie jego ścigania na zasadzie 
§ 274, cz. 2 k.k.1312, „w zarzucie urazy honoru dalsze dochodzenie uchyliła i uznała 
bezkarność czynu”1313.

1,12 Przepis § 274 brzmiał: „Przez zadawnienie umarza się dochodzenie i kara, jak skoro przestępca 
od dnia popełnionego przestępstwa aż do upłynienia czasu na zadawnienie następującym § 275 
oznaczonego do inkwizycji nie był pociągnionym; oprócz tego zaś: a) z przestępstwa żadnego po
żytku więcej w rękach nie ma; b) ile natura przestępstwa dozwalała, zadosyć uczynił; c) w czasie 
do zadawnienia oznaczonym, żadnego ciężkiego przestępstwa policyjnego więcej nie dopuścił 
się”. Terminy przedawnienia określał § 275, cz. 2 k.k., który brzmiał: „Czas zadawnienia stanowi 
się co do tych przestępstw, na które areszt w pierwszym stopniu bez zaostrzenia, kara pieniężna 
do pięćdziesiąt reńskich i kara plag dziesięciu jest postanowiona, na trzy miesiące; tam, gdzie 
areszt w stopniu pierwszym i za zaostrzeniem: kara pieniężna do dwóchset reńskich i kara plag 
dwudziestu pięciu jest postanowiona, szęść miesięcy; co do wszystkich innych cięższą karę ścią
gających przestępstw, jako też z którymi utrata praw i swobód jest połączona, na rok cały”.

1:11:1 ANKr, WMK - 111/18/13, k. 1243-1249, nr 6126.
1111 Przepis § 258 brzmiał: „Kara na rajfurstwo jest areszt ścisły od trzech do sześciu miesięcy; taż 

kara jednak ma być co do czasu przedłużona oraz postem i chłostą zaostrzona, gdyby winę po
noszący już przez czas dłuższy takowego sposobu życia pilnowali”.

111' ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1313-1315, nr 4851.

6.3.6. Orzekanie w sprawach z zakresu ciężkich przestępstw 
policyjnych „przeciw obyczajności publicznej”

Czyny zabronione zaliczane do kategorii ciężkich przestępstw policyjnych „prze
ciw obyczajności publicznej” określone zostały w rozdziale 13, cz. 2 k.k., w § 245- 
-269. Spośród spraw prowadzonych przez Dyrekcję Policji z tej kategorii prze
stępstw znamy przypadki skazania za rajfurstwo, za wielokrotne żebractwo oraz 
potajemne zawarcie związków małżeńskich przez starozakonnych.

Rajfurstwo było przestępstwem uregulowanym w § 257, cz. 2 k.k. Przepis ten 
brzmiał: „Rajfurstwa stają się winnymi ci, którzy: a) nierządnice u siebie trzymają 
albo onymże do ich haniebnego życia łatwość podają; którzy b) sprowadzaniem 
osób takowych trudnią się; i którzy c) służą za faktorów do niegodziwych tego 
rodzaju porozumień”.

Dyrekcja Policji wyrokiem z 5 kwietnia 1844 r., wobec przyznania się do winy, 
skazała A. Czerniakowską za rajfurstwo w myśl § 257c oraz na podstawie § 258, 
cz. 2 k.k.1314, na karę trzech miesięcy ścisłego aresztu. Mając jednak na uwadze 
§ 402, cz. 2 k.k., Dyrekcja Policji przekazała akta sprawy wraz z wydanym wyro
kiem Sądowi Wyższemu do zatwierdzenia. Dnia 23 kwietnia 1844 r. Sąd Wyższy 
wydał wyrok, w którym ograniczył karę do 14 dni aresztu ścisłego, „przy zniesie
niu kosztów”. Skazana odwołała się do łaski, ale brak w aktach stanowiska prezesa 
Senatu w tej sprawie1315.

Inne ciężkie przestępstwo policyjne z tej kategorii popełnił S. Zieliński, który za 
wielokrotne żebranie został skazany przez Dyrekcję Policji z § 261, cz. 2 k.k. Prze
pis ten brzmiał:
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Rozporządzenie przeciw żebraniu jest z urządzeniami opatrzenia ubogich połą
czone i w powszechności zwierzchnościom miejscowym zostawione. Żebractwo 
staje się jednak ciężkim przestępstwem policyjnym, kiedy mimo będących opa
trzenia urządzeń, wielokrotne na żebractwie dostrzeżenie okazuje skłonność do 
próżniactwa i bezskuteczność napomnienia lub pierwszego ukarania.

Z uwagi na to, że S. Zieliński był już czterokrotnie aresztowany za żebranie, 
Dyrekcja Policji wszczęła wobec niego postępowanie karne z § 261, cz. 2 k.k., 
i stosownie do § 262, cz. 2 k.k.1316, skazała go na karę 10 dni aresztu prostego „od 
daty dostawienia”1317.

1)16 W myśl tego przepisu za żebractwo stanowiące ciężkie przestępstwo policyjne przewidziano 
karę aresztu od dni 8 do miesiąca; „która za dostrzeżeniem nieco cięższym na trzy miesiące 
przedłużona i podług okazującej się większej niepoprawności cięższą robotą, postem albo ciele
sną chłostą zaostrzona być powinna”.

1317 ANKr, WMK - III/18/15, k. 409-412, nr 10309. Po odbyciu kary przekazano go do dalszego 
postępowania komisarzowi policji, T. Łuszczyńskiemu.

1318 W myśl Statutu urządzającego starozakonnych w Wolnym Mieście Krakowie z 1 VI 1817 r. 
(Dz. Roz. Rządowych WMK 1817, nr 1358) oraz ustawy sejmowej z 28 XII 1821 r. Prawo dla 
zapobieżenia nadużyciom strozakonnych, zawierających potajemnie w drodze religijnej mał
żeństwa (Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 4831 D.G.S.), Żydzi byli zobowiązani do zawie
rania małżeństw przed osobnym urzędnikiem stanu cywilnego, a ich małżeństwa rytualne - 
niepoprzedzone ślubem cywilnym - były uważane za nieważne i karalne, L. Pauli, Austriacki 
kodeks..., cz. 2, s. 103; S. Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska..., s. 366, 375; B. Fidelus, 
„Rozwód w orzecznictwie Wolnego Miasta Krakowa w latach 1816-1833 na tle przepisów pra
wa małżeńskiego osobowego”, rozprawa doktorska, Wydział Prawa i Administracji UJ (Zakład 
Historii Państwa i Prawa), Kraków 1983, s. 43.

1319 W preambule tego rozporządzenia wskazano, że takie małżeństwa z mocy art. 194 kodeksu 
cywilnego pozbawione są wszelkich skutków cywilnych. W związku z tym Senat, uzupełniając 
dekret królewski z czasów Księstwa Warszawskiego z 23 II 1809 r., dosłownie ponowił go swym 
rozporządzeniem z 5 V 1826 r., Dz. Praw RI< 1826, nr 849 D.G.S. Z uwagi na to, że nie był prze
strzegany, Senat po raz kolejny wydał przepisy w tym zakresie - rozporządzenie z 30 XI1841 r., 
Dz. Praw 1842, nr 6389.

Najliczniejszą kategorią ciężkich przestępstw policyjnych „przeciw obyczajno
ści publicznej” którymi zajmowała się Dyrekcja Policji, były sprawy rytualnych 
małżeństw zawieranych przez osoby wyznania mojżeszowego, bez uprzedniego 
ślubu cywilnego1318. Problem ten, jak się okazało, dotyczył również chrześcijan. 
O swoich ustaleniach w tym zakresie Dyrekcja Policji poinformowała Senat Rzą
dzący, który chcąc przeciwdziałać praktyce zawierania ślubów kościelnych „bez 
dopełnionego poprzednio aktu cywilnego małżeństwa” dnia 30 listopada 1841 r. 
wydał rozporządzenie, w którym przypomniano o sankcjach karnych za zawar
cie wyłącznie małżeństwa wyznaniowego1319. Krąg osób podlegających ukaraniu 
był bardzo szeroki. W pierwszej kolejności karze podlegała osoba, która udzieliła 
ślubu, następnie osoby, „które dały pomoc taką, bez której ślub nie byłby nastą
pił” na koniec sami nupturienci (art. 1). Karę pieniężną w wysokości od 100 do 
1000 złp orzekała Dyrekcja Policji w I instancji, z możliwością wniesienia rekur- 
su w terminie 3 dni do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji w II i ostatniej 
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instancji (art. 2). Przestępstwo to uregulowane zostało w § 252, cz. 2 k.k. Przepis 
ten brzmiał:

Kto się, utaiwszy wiadomą sobie z prawa do małżeństwa przeszkodę, zaślubił, nie 
otrzymawszy na to wprzód przyzwoitej dyspensy, albo w obcy kraj udał, zamia
rem zawarcia tamże małżeństwa, które podług ustaw krajowych miejsca mieć nie 
mogło, ten aresztem ścisłym od trzech do sześciu miesięcy, a uwodzący zawsze 
ostrzej ukarany być powinien; areszt zaś natenczas zaostrzyć jeszcze należy, gdyby 
przeszkoda przed jedną stroną była utajona i taż niewinnie takowym sposobem do 
małżeństwa nieważnego uwiedzioną została.

W okresie Wolnego Miasta Krakowa obowiązywały też aż trzy kolejne ustawy 
regulujące konsekwencje prawne zawarcia potajemnego związku małżeńskiego 
bez uprzedniego ślubu cywilnego, które stanowiły lex specialis w stosunku do 
przepisów kodeksu karnego z 1803 r. Była to ustawa z 1821 r.1320, 1838 r.1321 oraz 
z 1844 r.1322 Z uwagi na obowiązującą zasadę zakazu retroakcji, jak również zasady 
nullum crimen sine lege i nulla poena sine lege, rozpatrywanie tego typu spraw 
wiązało się z koniecznością ustalenia przez Dyrekcję Policji w toku inkwizycji daty 
zawarcia ślubu religijnego, gdyż konsekwencje prawne związane z tym czynem, 
a zwłaszcza wysokość kary ustalane były według stanu prawnego obowiązującego 
w dacie dopuszczenia się czynu przestępnego. Warto również zauważyć, że Dy
rekcja Policji wnioskowała w Krakowie do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Po
licji o wydanie starozakonnym zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego1323.

1320 Ustawa z 28 XII 1821 r., Prawo dla zapobieżenia nadużyciom strozakonnych, zawierających 
potajemnie w drodze religijnej małżeństwa, obowiązująca od 1 II 1822 r. Zgodnie z art. 5 za 
zawarcie potajemnego związku małżeńskiego bez uprzedniego zawarcia go w Urzędzie Stanu 
Cywilnego przewidziano karę 1000 złp, z których połowa przypadała Skarbowi Państwa, a po
łowa donosicielowi. W przypadku niemożności zapłacenia kary pieniężnej ustawa przewidziała 
karę aresztu poprawczego według przelicznika 5 dni za każde 30 zip. Podobną karę ponosili sta- 
rozakonni duchowni i świadkowie, którzy brali udział w ceremonii, Dz. Roz. Rządowych WMK 
1822, nr 4831 D.G.S.

1321 Nowa ustawa Zgromadzenia Reprezentantów z 9 III 1838 r. przewidywała za zawarcie małżeń
stwa religijnego bez poprzedniego na drodze cywilnej spisania przed właściwym urzędnikiem 
stanu cywilnego kontraktu małżeństwa karę w wysokości 1000 złp, a gdyby skazani nie byli jej 
w stanie zapłacić, zamieniano ją na karę aresztu poprawczego przez 6 miesięcy. Analogiczną 
karę miał ponieść urzędnik religijny i świadkowie, którzy asystowali podczas uroczystości reli
gijnej (art. 1). „Dowodem prawnym tego rodzaju przekroczenia w braku własnego oskarżonych 
przyznania albo dowodu ze świadków lub współwinnych będzie zbieg dwóch okoliczności na
stępujących obok wspólnego pożycia: a) wychowanie potomstwa, b) strzyżenie włosów przez 
kobietę i c) używanie talitu przez mężczyznę”. Przepisy powyższe uchyliły art. 5 ustawy z 1821 r. 
Weszły one w życie od 1 IV 1838 r., Dz. Praw 1838, nr 539 D.G.S.

1322 Dz. Praw 1844, nr 3106 D.G.S.
1323 Dz. Rządowy WMK 1839, nr 25, s. 98, nr 1855 D.G.S.

W aktach Dyrekcji Policji zachowało się kilka wyroków wydanych w tego 
typu sprawach, które pozwalają na ustalenie pewnej specyfiki związanej z orze
kaniem w sprawach dotyczących zawarcia potajemnego związku małżeńskiego. 
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Zasadniczo w takich sprawach wyroki wydawano w oparciu o własne przyznanie 
się małżonków do winy. W związku z tym inkwizycja trwała zwykle jeden dzień. 
W przypadkach trudniejszych, gdy na podstawie „zbiegu okoliczności" ustalo
no winę sprawców, inkwizycja trwała do trzech dni. Warto zauważyć, że niemal 
wszyscy skazani nie zgadzali się z wydanymi wyrokami i wnosili lub zapowiadali 
wniesienie rekursu. Wielu z nich wnosiło też później prośby do prezesa Senatu 
o ułaskawienie. Niektóre wyroki Dyrekcji Policji podlegały też z urzędu „kontroli 
rewizoryjnej” wykonywanej przez Sąd Wyższy.

W 1842 r. przed Dyrekcją Policji toczyło się kilka spraw o potajemne małżeń
stwo. Wyrokiem z 11 czerwca 1842 r. oboje małżonkowie skazani zostali za po
tajemne zawarcie małżeństwa na karę 83 dni aresztu. Przy wymiarze kary wzięto 
pod uwagę ich ubóstwo, co w praktyce oznaczało, że wymierzenie kary pieniężnej 
byłoby niecelowe ze względu na brak możliwości jej wyegzekwowania. Skazani 
zrezygnowali z rekursu, ale wnosili o odroczenie wykonania kary, na co Senat 
Rządzący wyraził zgodę i odroczył jej wykonanie na dwa miesiące1324. Niespełna 
dwa tygodnie później, tj. 22 czerwca 1842 r., zapadł wyrok, na mocy którego wy
mierzono analogiczną karę aresztu za potajemne zawarcie małżeństwa pięć lat 
wcześniej. Skazani zapowiedzieli wniesienie rekursu, ale w aktach brak dalszych 
informacji na ten temat1325. Kolejna tego typu sprawa zakończyła się wyrokiem 
skazującym z Tl lipca 1842 r. Również i w tym wypadku Dyrekcja Policji wy
mierzyła obojgu małżonkom karę po 83 dni aresztu, a rekurs wniesiony do Sądu 
Wyższego nie przyniósł spodziewanych rezultatów, gdyż Sąd wyrok I instancji 
w całości utrzymał w mocy1326.

1324 ANKr, WMI< - III/18/15, k. 817-822, nr 9081.
1325 Ibidem, k. 743-745, nr 9908, brak informacji o rozpoznaniu rekursu i dalszych etapach 

postępowania.
1326 Ibidem, k. 339-345, nr 11064.
1327 Zob. przypis 754.

Niekiedy Dyrekcja Policji, wymierzając karę za zawarcie potajemnego małżeń
stwa, uwzględniała § 23, cz. 2 k.k. Wówczas obniżała karę, indywidualizując ją 
stosownie do sytuacji życiowej skazanych. Taki wyrok zapadł 31 sierpnia 1842 r. 
Na jego mocy małżonkowie skazani zostali na karę aresztu przez jeden miesiąc 
z zaostrzeniem przez post raz na tydzień. Karę mieli odbywać osobno. W sprawie 
tej oskarżony był również J. Kuplik o wspólnictwo w tym przestępstwie (poprzez 
udzielenie ślubu), ale wobec braku prawnych dowodów inkwizycję wobec niego 
zniesiono. W aktach postępowania dotyczącego tej sprawy zachował się protokół 
z narady składu orzekającego, który został już omówiony wcześniej w kontekście 
pracy Oddziału Sądowego (rozdział 4.1)1327.

Kilka procesów o popełnienie tego typu przestępstwa toczyło się jeszcze przed 
Dyrekcją Policji w 1844 r. Wyrokiem z 9 lutego 1844 r. oboje małżonków ska
zano za potajemne zawarcie związku małżeńskiego osiem lat wcześniej. Wobec 
tego wymierzono im karę według ustawy z 1821 r., tj. w wysokości 83 dni aresztu 
„na przemian odsiedzieć się mających”. W uzasadnieniu wyroku wskazano też, że 
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ze względu na ubóstwo obwinionych nie było możliwości wymierzenia im kary 
pieniężnej1328. Analogiczne wyroki za popełnienie przestępstwa na gruncie usta
wy z 1821 r. zapadły także 20 lutego 1844 r. (za potajemne zawarcie małżeństwa 
siedem lat wcześniej)1329, 5 marca 1844 r.1330, 23 lipca 1844 r.1331 W tym ostatnim 
wypadku pomimo wniesionego rekursu Sąd Wyższy wyrok zatwierdził. Skazani 
zadeklarowali złożenie wniosku o łaskę, ale w aktach nie ma informacji o sposobie 
jego rozpatrzenia.

1328 WMK - 111/18/13, k. 558, nr 1674, brak informacji o rozpoznaniu rekursu i dalszych 
etapach postępowania.

1329 Ibidem, k. 566, nr 2210, brak informacji o rozpoznaniu rekursu i dalszych etapach postępo
wania.

13311 Ibidem, k. 591, nr 3194, brak informacji o rozpoznaniu rekursu i dalszych etapach postępo
wania.

1331 ANKr, WMK - 111/18/15, k. 1007-1009, nr 9756, brak informacji o uwzględnieniu wniosku 
o ułaskawienie.

1332 Ibidem, k. 529-531, nr 18788, brak informacji o rozpoznaniu prośby o łaskę.
1333 Ibidem, k. 677-692, nr 13869.

W 1844 r. miał miejsce ciekawy casus związany z zarzutem zawarcia związku 
małżeńskiego 12 lat wcześniej. Dyrekcja Policji wyrokiem z 13 grudnia 1844 r. 
skazała oboje małżonków na karę po 83 dni aresztu. W wyniku wniesionego re
kursu Sąd Wyższy utrzymał wyrok wobec mężczyzny, natomiast wobec kobiety, 
jako poddanej austriackiej niepodlegającej ustawie z 1821 r., wydał wyrok unie
winniający i uwolnił ją od kary. Skazany złożył wniosek o ułaskawienie, ale w ak
tach brak informacji o sposobie jego rozpatrzenia1332.

Znany jest też wypadek z 1844 r., gdy Dyrekcja Policji skazała małżonków za 
zawarcie potajemnego małżeństwa dwa lata wcześniej, czyli na gruncie kolejnej 
ustawy z 1838 r. Na jej mocy wymierzyła karę sześciu miesięcy aresztu. Pomimo 
wniesienia rekursu Sąd Wyższy w całości zatwierdził wyrok, jak również wymie
rzoną karę. Obwinieni złożyli wniosek o ułaskawienie, a wobec pozytywnej opinii 
Dyrekcji Policji, że mają nienaganną konduitę i na ułaskawienie zasługują, Senat 
Rządzący obniżył karę aresztu do trzech miesięcy1333.

Znamy też kilka orzeczeń w sprawach o potajemne zawarcie związku mał
żeńskiego wydanych przez Dyrekcję Policji w 1845 r. Ciekawy proces w takiej 
sprawie toczył się w lipcu 1845 r. Wyrokiem z 11 lipca Dyrekcja Policji skaza
ła oboje małżonków, M. Weixela i B. Dembier, „ze zbiegu okoliczności” na karę 
sześciu miesięcy aresztu. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że ze względu na 
ubóstwo wymierzenie kary pieniężnej nie było możliwe. Obwinieni zapowiedzieli 
wniesienie rekursu, a kobieta podyktowała do protokołu, że „mąż robi przy kolei 
żelaznej w Zabierzowie” w związku z tym wnosiła o złagodzenie kary. Sąd Wyż
szy po zapoznaniu się z aktami sprawy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał spra
wę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wyroku Sąd Wyższy wskazał, że 
w spisie ludności miasta Trzebinia złożonym do Dyrekcji Policji przez miejsco
wego komisarza dystryktowego „M. Weixel od 1838 roku aż po dzień 1 sierpnia 
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wpisany jest jako stanu wolnego i mieszkał u swoich rodziców w Trzebini” Z kolei 
B. Dembier „wpisana była jako służąca do rejestru mieszkańców gminy XI z 1842 
roku” Sąd wziął również pod uwagę, że obwinieni sami przyznali, „że dopiero od 
trzech miesięcy mieszkają jak małżonkowie, co też potwierdzała karta meldun
kowa pod dniem 30 czerwca do Dyrekcji złożona” W tych okolicznościach Sąd 
Wyższy uznał, że wyrok błędnie oparty został na ustawie z 1838 r., gdyż sprawa 
winna być oceniona na podstawie ustawy z 1844 r. Po ponownym rozpatrzeniu 
sprawy Dyrekcja Policji wyrokiem z 11 listopada 1845 r. skazała oboje małżonków 
na karę trzech miesięcy ścisłego aresztu. Na zasadzie § 402, cz. 2 k.k., akta sprawy 
przekazano do „kontroli rewizoryjnej” Sądowi Wyższemu, który wyrok zatwier
dził, ale karę aresztu obniżył do dwóch miesięcy1334.

1334 Ibidem, k. 541-548, nr 3066, 6490, 10037, 22293.
1335 Ibidem, k. 253, nr SW 2895.
1336 Ibidem, k. 505-507, nr 10555, 17622, 18374.

W analogiczny sposób zakończyły się jeszcze inne znane nam sprawy. Wy
rokami z 29 sierpnia 1845 r.1335 oraz 3 października 1845 r.1336 (w tej sprawie „ze 
zbiegu okoliczności w myśl § 360, cz. 2 k.k.”) małżonkowie skazani zostali na karę 
trzech miesięcy ścisłego aresztu. Na zasadzie § 402, cz. 2 k.k., akta sprawy przeka
zano do „kontroli rewizoryjnej” Sądowi Wyższemu, który wyrok zatwierdził, ale 
karę aresztu również obniżył do dwóch miesięcy.
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18. Przepisy z dn. 24 stycznia 1830 r. dotyczące organizacji balów publicznych w Wolnym Mieście Krakowie





Zakończenie

Jak wynika z przeprowadzonej w niniejszej monografii analizy materiałów źró
dłowych oraz aktów normatywnych, utworzenie Dyrekcji Policji w 1827 r. otwo
rzyło zupełnie nowy rozdział w dziejach Wolnego Miasta Krakowa. To właśnie 
od tego momentu faktycznie zaczął się kształtować policyjny reżim w Wolnym 
Mieście Krakowie.

W działalności Dyrekcji Policji można wyodrębnić trzy wyraźnie zarysowują
ce się okresy. Pierwszy wiąże się z jej powstaniem w 1827 r. i w miarę spokojnym 
i stabilnym funkcjonowaniem do 1833 r. Drugi okres obejmuje lata 1833-1840. 
Przeprowadzano wówczas gruntowną reorganizację Dyrekcji Policji zarówno 
w wymiarze strukturalnym, jak i kadrowym. W tym czasie powołano też lokal
ne organy policyjne, całkowicie podporządkowane Dyrekcji Policji w postaci ko
misarzy dystryktowych. Trzeci okres to lata 1840-1846, w których dynamicznie 
powstawały liczne akty prawa policyjno-administracyjnego, które kształtowały 
nowe zadania i kompetencje Dyrekcji Policji. W tym czasie Dyrekcja Policji uzy
skała też kompetencje jurysdykcyjne, które przesądziły o zaliczeniu jej również 
do sądów Wolnego Miasta Krakowa.

W całym okresie istnienia Dyrekcji Policji jej działalność ściśle wiązała się z re
alizacją funkcji reglamentacyjno-policyjnej. Podejmowała ona zróżnicowane dzia
łania prewencyjne, które służyć miały ochronie wewnętrznego spokoju, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego, początkowo tylko na obszarze miasta Krakowa, 
a od 1839 r. już na obszarze całego Wolnego Miasta Krakowa. W ograniczonym 
zakresie mogła też podejmować działania służące ochronie przed zagrożeniami 
zewnętrznymi, na przykład żebrakami, włóczęgami, przestępcami zagranicznymi. 
Przysługiwały jej również uprawnienia represyjne związane z wymierzaniem kar 
administracyjno-policyjnych przy lekkich przestępstwach policyjnych. Z drugiej 
strony Dyrekcja Policji wyposażona została w kompetencje karno-sądowe, które 
umocniły jej rolę jako instytucji zwalczającej wszelkie przejawy naruszania prawa.

Uwzględniając szeroki zakres zadań Dyrekcji Policji, które zostały omówione 
w rozdziale piątym, słuszną wydaje się teza, że pojęcie policji w Wolnym Mie
ście Krakowie nadal pozostawało - parafrazując słowa H. Bódekera - „krysta
lizacją politycznego systemu administracyjnego”1337. W. Witkowski zauważył, że 

"ł? W. Witkowski, Historia administracji..., s. 18.
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w Niemczech (w państwie absolutnym) pojęcie policji powiązane było z „dobrym 
rządem, bezpieczeństwem, wspólnym pożytkiem”, oznaczało prawo i troskę władz 
państwowych o stworzenie i utrzymanie właściwego porządku spraw publicznych 
i dbałość o dobro poddanych. Cała, szeroko rozumiana administracja wewnętrz
na państwa pozostawała w gestii „policji" i wydawane w jej ramach akty prawne 
(przepisy policyjne) szczegółowo reglamentowały stosunki publiczne i społeczne 
poddanych, łącznie ze sferą życia prywatnego1338. Z takim właśnie szerokim, ale 
przedmiotowo rozumianym, pojęciem mamy do czynienia w okresie Wolnego 
Miasta Krakowa, co wiązało się z utrzymaniem silnej, interwencjonistycznej po
lityki władz lokalnych, ale przede wszyskim mocarstw opiekuńczych. W związku 
z tym funkcje policyjne przenikały różnorodne działy administracji. Nadal więc 
można mówić o istnieniu w tym czasie policji administracyjnej, która miała za
bezpieczać każdą dziedzinę życia społecznego i służyć zapewnieniu stabilizacji 
stosunków społecznych.

1U8 Ibidem, s. 18-19.

Dyrekcja Policji ze względu na szeroki zakres kompetencji rzeczowych, wpły
wała też na sytuację licznych grup osób: obywateli (m.in. kontrola ruchu ludności, 
wydawanie paszportów), cudzoziemców (m.in. wizowanie paszportów, wydalanie 
z kraju, obowiązek meldunkowy) oraz ogółu mieszkańców Wolnego Miasta Kra
kowa (m.in. nadzór nad miarami i wagami, nad czystością i porządkiem w mie
ście, bezpieczeństwem przeciwpożarowym).

W Wolnym Mieście Krakowie obserwujemy też wyraźny trend w kierun
ku centralizacji kompetencji związanych z zabezpieczeniem spokoju, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego, ale również bezpieczeństwa jednostki. Wszystkie 
zadania z tym związane sukcesywnie przekazywane były bezpośrednio Dyrekcji 
Policji lub też instytucjom pozostającym pod zwierzchnim nadzorem tej Dyrek
cji, na przykład komisarzowi targowemu, komisarzom dystryktowym itp. Doszło 
więc do skoncentrowania władzy policyjnej w rękach Dyrekcji Policji. Można za
tem powiedzieć, że Dyrekcja Policji w Wolnym Mieście Krakowie stała się mono
polistą w zakresie ochrony spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego i słu
żyła ex definitione umacnianiu policyjnego modelu państwa. W tym znaczeniu 
Dyrekcja Policji wykazywała bliskie związki ze swoim austriackim pierwowzo
rem. Okoliczność tę dodatkowo potwierdza fakt, że praktycznie od 1836 r. wraz 
z powołaniem F. Gutha na dyrektora policji krakowska Dyrekcja Policji sukcesyw
nie stawała się formacją o galicyjskiej proweniencji, bowiem od tego czasu coraz 
więcej jej urzędników pochodziło z Galicji, leżącej na sąsiednim brzegu Wisły.

Analizując ewolucję ustrojową zachodzącą od nieskomplikowanej struktury 
wewnętrznej Biura Policji Pośredniej do rozbudowanej organizacyjnie Dyrek
cji Policji (według statutu z 1840 r.), stwierdzić można, że zmiany te szły w kie
runku coraz wyraźniejszej biurokratycznej struktury opartej na poziomym po
dziale pracy. Dyrekcja Policji była organem działającym w sposób permanentny. 
Konsekwentnie przestrzegano w niej „zasady dokumentowania administracji” 
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wyrażającej się w obowiązku utrwalania wszystkich działań Dyrekcji Policji na pi
śmie. Jedynie rozkazy wymagające natychmiastowego wykonania mogły być wy
dane w formie ustnej przez dyrektora policji lub niższych urzędników Dyrekcji.

Dyrekcja Policji była organem o dychotomicznym charakterze i strukturze 
wewnętrznej. Rzutowało to także na sposób jej działania. Początkowo składała 
się z dyrektora policji, trzech adiunktów i dwóch komisarzy, a ostatecznie (od 
1840 r.) z dyrektora i trzech komisarzy. W przypadku realizowania kompetencji 
sądowniczych oraz karno-administracyjnych Dyrekcja Policji działała jako organ 
kolegialny. Natomiast w zakresie spraw dozorczo-administracyjnych działała za 
pośrednictwem swego dyrektora, który podejmował decyzje w oparciu o projekty 
przygotowane przez podległych mu pracowników. Decyzje dyrektora wymagały 
formalnej kontrasygnaty sekretarza. Można zatem zauważyć istotne różnice w za
kresie realizowania kompetencji sądownicznych i karno-administracyjnych oraz 
dozorczo-administracyjnych. W pierwszym wypadku organem posiadającym 
uprawnienia władcze była Dyrekcja Policji, działająca obligatoryjnie w charakte
rze kolegialnego organu składającego się z trzech lub czterech osób. W drugim 
wypadku kompetencje władcze przysługiwały dyrektorowi policji, który de facto 
działał w charakterze organu monokratycznego. Dyrekcja Policji była w tym wy
padku urzędem, który reprezentował dyrektor policji, a zarazem stanowiła jego 
aparat pomocniczy.

Działalność Dyrekcji Policji cechował daleko idący pragmatyzm. Wiązało się 
to m.in. z przygotowywaniem gotowych druków i formularzy, które ułatwiały do
kumentowanie różnego typu zdarzeń podlegających rejestracji. Poza tym organi
zacja Dyrekcji Policji przystosowywana była do ogólnego podziału terytorialnego 
państwa. W rezultacie przedstawiciele Dyrekcji Policji, w postaci komisarzy cyr
kułowych i dystryktowych, znajdowali się w każdej jednostce podziału terytorial
nego kraju. W pewnym sensie urzędników tych miała cechować apolityczność, 
wyrażająca się brakiem jakichkolwiek związków z ruchem rewolucyjnym czy też 
niepodległościowym.

W świetle wyników badań zaprezentowanych w niniejszej monografii wydaje 
się, że teza W. M. Bartla, sformułowana kilkadziesiąt lat temu, która konsekwetnie 
powtarzana jest w literaturze przedmiotu, że „początkowo Biuro Policji Pośred
niej podlegało Senatowi Rządzącemu, ale później przekształciło się ono we wła
dzę [Dyrekcję Policji - P. C.] stojącą na równi z nim, a nawet w wielu wypadkach 
narzucającą mu swoją wolę”1339, nie do końca jest słuszna. Moim zdaniem o takiej 
dominującej roli tej instytucji można jedynie mówić w okresie, gdy dyrektorem 
policji był Franciszek Guth, którego samowola i bezkarność były akceptowane 
przez dwory opiekuńcze. W pozostałym okresie Dyrekcja Policji starała się dzia
łać zgodnie z prawem i uznawała swoją zależność od Senatu Rządzącego.

l,w W. M. Bartel, Ustrój i prawo..., Kraków 1976, s. 64.

Legalizm funkcjonowania Dyrekcji Policji wyrażał się w kilku aspektach. Po 
pierwsze, organizacja Dyrekcji Policji, jak również relacje z innymi organami 
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państwowymi oparte były na aktach normatywnych. Choć Dyrekcja Policji nie 
była konstytucyjnym organem, to jednak jej pozycja była silna i stabilna, co wy
nikało głównie z aprobaty jej istnienia i działalności ze strony dworów opiekuń
czych. Z tego powodu Dyrekcja Policji z czasem stała się też niezastąpionym or
ganem w strukturze władz państwowych Wolnego Miasta Krakowa. Po drugie, 
w faktycznej działalności Dyrekcji Policji zauważyć można bezwzględny legalizm 
wyrażający się w ścisłym trzymaniu się litery prawa, zarówno w sferze policyjno- 
-administracyjnej, jak i karnej. Po trzecie, generalnie wkraczanie Dyrekcji Policji 
w sferę praw obywateli następowało na podstawie prawa. Wyjątkiem był okres, 
gdy dyrektorem policji był F. Guth.

Warto również spojrzeć na Dyrekcję Policji z perspektywy Senatu Rządzącego. 
Otóż zagwarantowane rządowi w art. 7 konstytucji z 1833 r. uprawnienia kreacyj
ne („wszelka władza wykonywająca lub administracyjna od niego tylko pochodzić 
może") z czasem stały się tylko pustą deklaracją. Od 1837 r. Senat Rządzący tracił 
coraz bardziej swoją samodzielność, czego kulminacją był zapis „statutu urządza
jącego” Senat z 1843 r., który wprowadzał zasadę, że prezesa, jak również wszyst
kich senatorów mianowały dwory opiekuńcze, które miały też prawo do ich swo
bodnego usuwania. Trafnie zatem stwierdził W. M. Bartel, że u schyłku istnienia 
Wolnego Miasta Krakowa Senat Rządzący stał się de facto organem Konferencji 
Rezydentów1340.

131,1 Ibidem, s. 49.
1311 Ibidem, s. 64.

Zupełnie inaczej rozwijała się kariera Dyrekcji Policji, która wraz z upływem 
czasu coraz bardziej wzmacniała swoją pozycję zarówno prawną, jak i faktycz
ną w Wolnym Mieście Krakowie. Choć następowało to na mocy aktów norma
tywnych wydawanych przez Senat Rządzący, który tym samym przyczyniał się 
do wzmacniania jej roli, to jednak działo się to wszystko „pod bacznym okiem” 
i aprobatą mocarstw opiekuńczych. W tym znaczeniu Senat Rządzący, jako or
gan Konferencji Rezydentów, przyczyniał się do kreowania dominującej roli 
Dyrekcji Policji w strukturze władz Wolnego Miasta Krakowa, a także do skon
centrowania w jej rękach całości spraw z zakresu spokoju, porządku i bezpie
czeństwa publicznego. W związku z powyższym podzielam tezę W. M. Bartla, 
że Dyrekcja Policji od 1837 r. „stała się również w znacznej mierze organem 
Konferencji Rezydentów”1341. Trzeba jednak zaznaczyć, że działania te realizo
wano w wymiarze pośrednim poprzez egzekwowanie nowego ustawodawstwa 
policyjno-administracyjnego, uchwalanego przez Senat Rządzący, ale za wiedzą 
i aprobatą dworów opiekuńczych.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić można, że zaprezentowane w tej mo
nografii wyniki badań nad kształtowaniem się struktur policyjnych w Wolnym 
Mieście Krakowie potwierdzają niedawno postawioną przeze mnie tezę, że Wol
ne Miasto Kraków nie było państwem praworządnym. „Jednak odwołując się do 
modelowych założeń koncepcji Gesetzesstaat i Rechtsstaat, stwierdzić można, iż 
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ustrój i prawo administracyjne Rzeczypospolitej Krakowskiej stanowiły pewien 
krok naprzód w kierunku państwa prawa, które na tym terytorium ugruntowało 
się dopiero w latach 70. XIX wieku"1342.

1112 P. Cichoń, O rządach prawa..., s. 254.

Podsumowując dorobek orzeczniczy Dyrekcji Policji, można zauważyć, że 
przy stosowaniu kar względnie oznaczonych trzymano się najczęściej dolnej gra
nicy przewidzianej w kodeksie sankcji. Świadczy to o dość liberalnym stanowisku 
Dyrekcji Policji w stosunku do ciężkich przestępstw policyjnych. Z uwagi na to, że 
zdecydowana większość osób skazanych za te przestępstwa przez Dyrekcję Policji 
należała do warstw najuboższych, orzekano wobec nich karę aresztu. Do rzadko
ści należało natomiast wymierzanie kar pieniężnych.

W Dyrekcji Policji zatrudnieni byli ludzie rzeczywiście przygotowani do spra
wowania odpowiedzialnych funkcji sędziego, gdyż wymagano od nich wysokich 
kwalifikacji. Orzecznictwo Dyrekcji Policji odznaczało się dużym stopniem pra
widłowości, przewagą orzeczeń ferowanych lege artis. Członkowie Dyrekcji Po
licji, mając odpowiednie przygotowanie, zarówno praktyczne, jak i ukończone 
uniwersyteckie studia prawnicze, potrafili właściwie interpretować normy ko
deksu karnego, a w związku z tym rozstrzygać sprawy w sposób odpowiadający 
literze prawa. Błędy w wyrokowaniu Dyrekcji Policji zdarzały się rzadko, polegały 
głównie na mylnej kwalifikacji czynu przestępnego i były korygowane w instancji 
wyższej. Wiele surowych wyroków wydanych przez Dyrekcję Policji ulegało ko
rzystnej dla oskarżonych zmianie w Sądzie Wyższym.
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Summary

Hie Police Directorate 
of the Free City of Cracow (1827-1846)

A Historical and Legal Study

The book presents the characteristics of the Police Directorate as an administra
tive institution which, with the passing of time, also obtained judicial compe
tences. It analyzes the projects of organizing the police forces, as well as legislative 
acts which furnished a foundation for the organization of the Police Directorate, 
its later reorganization and the basis for its supervisory, administrative and ju
dicial tasks. The book is based on manuscript materials found in the National 
Archives in Cracow, and the legislative acts published in the journals of laws of 
the Free City of Cracow.

The Police Directorate was established in 1827 and its objective was to main
tain peace, order and public safety in the area of the Free City of Cracow. All the 
related tasks were successively delegated directly to the Police Directorate or 
to the institutions under the Directorate. With time, the Police Directorate be
came the sole authority instituted for the protection of peace, order and public 
safety, and served to strengthen the police character of the state. On the other 
hand, the Police Directorate performed the role of a body which safeguarded 
the observance of the mandatory police, administrative and penal regulations 
by people staying in the territory of the Free City of Cracow.

The Police Directorate was a bureaucratic institution, acting in a permanent 
way. It was characterized by legalism, pragmatism and the prevalence of the 
written form in its proceedings. The organization of the Police Directorate was 
based on legislative acts. Although the Police Directorate was not a constitu
tional body, its position was strong and stable, which resulted mainly from the 
approval for its existence and activity from the protective powers: Austria, Prus
sia and Russia. For this reason, with the passing of time, the Police Directorate 
became a very important body among the public authorities of the Free City of 
Cracow. In the execution of judicial, penal and administrative competences, the 
Police Directorate acted as a collective body. On the other hand, within the scope 
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of administrative and supervisory matters, the Police Directorate acted through 
its Director who took decisions based on the projects of decisions prepared by 
his subordinate employees. In this case, the commanding powers referred to the 
Director of the Police who acted as a one-person body. In that case, the Police 
Directorate was an office managed by the Director of the Police and at the same 
time was his auxiliary apparatus. As far as the judicial decisions of the Police 
Directorate in criminal cases are concerned, most of them were taken in accord
ance with the law. Numerous tasks of the Police Directorate were related to the 
so-called administrative police which was to secure each sphere of social life and 
serve the stabilization of social and economic relations. Within this scope, the 
Police Directorate activities were still under the influence of the 18th-century 
German training of the police.

The book was written on the basis of the dogmatic and legal method and has 
a chronological and substantial structure. The book consists of six chapters.

Chapter One is devoted to the overview of the administrative and judiciary 
system of the Free City of Cracow. The study is an original synthesis of the ex
isting information published in the reference sources on the subject. Moreover, 
the Author introduces new threads concerning special administrative territorial 
divisions or the resolution of administrative and competence disputes. Chap
ter Two presents the circumstances of establishing and reorganizing the police 
forces of the Free City of Cracow. Subchapter One presents the circumstances of 
appointing the Indirect Police Bureau and its competences. The next subchapter 
discusses the untold story of establishing the Police Directorate and the legal 
bases for its existence and activity. Subchapter Three shows the reorganization 
of the Police Directorate and the creation of the local police bodies, directly sub
ordinate to the Directorate. In the next subchapters, there is information about 
the uniforms of the Police Directorate officials and the seat of the institution. The 
Author does not limit himself to the presentation of the information taken from 
the archives and legislative acts, but he attempts to present it in the context of 
various events which influenced the political and constitutional situation of the 
Free City of Cracow (among others, the fall of the November Uprising 1830/31, 
the Austrian occupation 1836/41, the police reforms initiated by the Police Di
rector F. Guth, the outbreak and the fall of the Cracow Uprising in 1846). Chap
ter Three discusses the composition of the Police Directorate. It includes four 
subchapters. Subchapter One presents the members of the Police Directorate 
(Director, constables, adjuncts), Subchapter Two - clerical workers, Subchapter 
Three - supervisory services officers. In this chapter, the Author also presents 
a good deal of factual information which enriches the presentation of the nor
mative material. Subchapter Four, almost completely based on the manuscript 
materials, shows the personnel policy in the police forces, conducted during the 
whole period of the existence of the Police Directorate of the Free City of Cra
cow. Chapter Four concerns the organization of the Police Directorate. In two 
subchapters, based on the normative acts, the Author presents the organizational 
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structure of the Police Directorate, separately discussing the judicial department 
and the supervisory and administrative department. It also enables to show the 
dualistic character of the Police Directorate as an administrative and judicial in
stitution. In two subsequent subchapters, the Author presents the clerks of the 
Police Directorate and the entities functionally connected with the Police Direc
torate. The last subchapter characterizes the composition and the tasks of the 
police guardianship. In addition, the chapter uses the manuscript and printed 
materials which present the competences of the Police Directorate members and 
its personnel. Chapter Five is devoted to supervisory and administrative tasks 
of the Police Directorate. On the basis of the analysis of the entire published 
legislation of the Free City of Cracow, the Author isolates several spheres of the 
Police Directorate’s activities. This facilitates a clear, chronological and substan
tial presentation of the broad tasks of the Police Directorate. Moreover, this 
chapter uses a great deal of factual information concerning the actual activity 
of that institution. Chapter Six presents judicial tasks of the Police Directorate. 
Subchapter One presents the competences regarding the conduct of investiga
tions and inquiries. The next subchapter discusses the authorizations connected 
with establishing the material jurisdiction of courts in criminal cases. The last 
subchapter discusses the competence to adjudicate in police felonies. It consti
tuted the essence of judicial authorization for the Directorate. Based on the yet- 
unpublished judicial decisions of the Police Directorate in the police felonies, the 
specific character of such felonies and the court practice of the Police Directorate 
is presented. In the conclusion, the Author presents his own assessment of the 
Police Directorate as an administrative and judicial institution. The assessment 
is conducted in a multidimensional scheme enabling a comprehensive analysis of 
this institution and a presentation of its specificity and originality.











i. iviapa wuuiegu ivudbia jxiäKOwa, i^ouw, 1уь. iviicbzyiibKi, 10^ i.
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