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Reskrypt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
powołujący Komisje Boni Ordinis z 1778 roku

Mające na celu zreformowanie miast królewskich Komisje Boni Ordinis (Dobrego Porząd-
ku) były powoływane do życia mocą reskryptów królewskich1. W reskryptach panujący 
nominował komisarzy, ustalał plan działania poszczególnych komisji oraz precyzował ich 
uprawnienia. Dla każdego miasta wojewódzkiego lub innego mniejszego albo też całego 
województwa niezbędny był osobny akt królewski konstytuujący komisję. Początkowo (od 
lat sześćdziesiątych XVIII wieku) reskrypty były wydawane doraźnie, bez odwoływania 
się do określonego schematu. W miarę powiększania się liczby Komisji Boni Ordinis 
zaistniała potrzeba unifi kacji dokumentu kreującego te organy. Wzorzec respryptu powo-
łującego komisje został wydany przez króla Stanisława Augusta 12 sierpnia 1778 roku2.

Należy zauważyć, że wzór reskryptu został opracowany w kilka lat po ukonstytuowaniu 
się pierwszych Komisji Boni Ordinis. Niełatwo stwierdzić, jakie motywy decydowały 
o kształcie poszczególnych jego przepisów. Z pewnością jednak dużą rolę odegrały tutaj 
wnioski płynące z praktyki już działających komisji. Po pierwszym okresie funkcjono-

1 Zob. G. Bałtruszajtys, Z badań nad Komisjami Boni Ordinis. Płocka Komisja Dobrego Porządku, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne” (CPH) 1975, t. XXVII, z. 2, s. 222–224; I. Baranowski, Komisye po-
rządkowe (1765−1788), Kraków 1907, rozdz. II. Reskrypty powołujące komisye, s. 9–12; W. Ćwik, Komi-
sja Dobrego Porządku Lubelska jako sąd w sprawach prywatnych (1782–1791), CPH 1965, t. XVII, z. 1, 
s. 139–140; J. Deresiewicz, Wielkopolskie komisje dobrego porządku, CPH 1966, t. XVIII, z. 2, III. Powoła-
nie wielkopolskich komisji, ich organizacja i program działania, s. 165–181; M. Frančić, Krakowskie komisje 
boni ordinis (1776−1790), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 40, Prace Historyczne z. 6, 
Kraków 1961, s. 84–87; J. Gordziejew, Próby reform miejskich w Grodnie w okresie Oświecenia, „Rocz-
nik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2001, R. XLVI, s. 231–236; R. Król, Reformy miejskie 
w Kamieńcu Podolskim. Działalność Komisji Boni Ordinis i Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych, 
[w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, red. F. Kiryk, t. II, Kraków 2005, s. 160–162; 
Ordynacja dla miasta Krakowa z 1778 roku, Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków 2008, s. VI–VII; 
J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, wyd. II, Warszawa 1949, s. 323–325; W. Smoleński, Ko-
misya Boni Ordinis warszawska, Warszawa 1913, s. 7–9; J. Sobczak, Działalność Komisji Dobrego Porządku 
we Wschowie, „Rocznik Leszczyński” t. VII, Poznań 1985, s. 115–116, 121–122; B. Tyszkiewicz, Komisja 
Dobrego Porządku w Poznaniu 1780–1784, Poznań 2005, rozdz. II. Powołanie KDP, formy organizacyjne 
i skład osobowy Komisji, s. 13–15.

2 T. Srogosz, Geneza i funkcjonowanie komisji dobrego porządku, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa 
polskiego, t. II, red. J. Matuszewski, Łódź 1995, s. 159–160.
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wania komisji można już było wskazać, jakie główne problemy stoją przed członkami 
komisji i w jakiej kolejności należy je rozwiązywać.

Zgodnie ze wzorem reskryptu, przed wszystkimi komisjami postawiono kilka waż-
nych zadań3. Po pierwsze, komisjom poruczono zebranie wszelkich przysługujących 
miastu przywilejów oraz innych aktów prawnych jego dotyczących. Następnie należało 
zestawić powyższe akty ze względu na czas ich wydania oraz treść. Po wykonaniu tego 
zadania komisarze mieli przystąpić do zbadania nieruchomości na obszarze miasta pod 
kątem własności i sposobu użytkowania. W wyniku tego miał być sporządzony inwentarz 
nieruchomości oraz mapa miasta4. Przy tej okazji należało rozstrzygnąć wszelkie spory 
dotyczące granic nieruchomości miejskich. Od „ostatecznego” orzeczenia komisji moż-
liwa była apelacja, natomiast w razie jej braku dekret miał zostać przez komisarzy „do 
egzekucyi przyprowadzony i uskuteczniony”.

Kolejnym etapem prac komisji było oszacowanie dochodów publicznych miasta. 
Pod uwagę należało wziąć przede wszystkim, czy są one należycie egzekwowane, a jeśli 
nie – rolą komisji było doprowadzenie do należytego ich ściągania. W celu przejrzystego 
ukazania dochodów miejskich winno się zestawić tabelę obrazującą ich rodzaje. Rów-
nocześnie komisarze mieli zadbać o spłacenie słusznych długów miasta i zaspokojenie 
wierzycieli („sumy, jeżeli jakie miasto i od kogo zaciągnęło, zlikwidują”).

W dalszym ciągu komisja zajmowała się statusem mieszczan. W celu ukazania aktu-
alnego obrazu społeczności w danym mieście komisja miała za zadanie sporządzić tabelę 
uwzględniającą przede wszystkim sposób utrzymania mieszkańców miasta (rzemiosło, 
handel, rolnictwo, propinacja), jak również poziom wykształcenia (umiejętność czytania 
i pisania). Tutaj należały również działania podejmowane w celu rozwiązania konfl iktów 
w łonie społeczności miejskiej. Chodziło zarówno o spory między pospólstwem a magi-
stratem, jak i wśród samych mieszczan oraz między mieszczanami a przedstawicielami 
innych stanów posiadających miejskie nieruchomości. Ponadto komisja miała zbadać 
jakość gruntów, stan traktów oraz lasów, cieków wodnych itp. Podczas badania podat-
ków, stanu handlu, przywilejów cechów intencją komisji miało być głównie zniesienie 
jakiegokolwiek łamania prawa („A jeżeli się bezprawia jakie w te towarzystwa z krzywdą 
miast lub kogożkolwiek cisnęły, takowe bezprawia [komisarze] zniesą i uchylą...”). 

Osobne miejsce wśród prac komisji zajmowała próba ułożenia poprawnych stosunków 
na linii Żydzi–chrześcijanie. Komisja miała zbadać dokładnie wzajemne relacje chrześ-
cijan i Żydów w mieście, uwzględniając ewentualne spory („pokrzywdzenia”). Jeżeli 
komisarze ocenili, że ze względu na posiadane przez ludność żydowską prawa może 
dojść do konfl iktu z chrześcijanami, nie podejmowano żadnych działań, ograniczając się 
do poinformowania o tym fakcie sądu asesorskiego.

Po wykonaniu wyżej określonych obowiązków w mieście wojewódzkim komisarze 
winni kontynuować swą działalność w innych miastach województwa wedle przedstawio-
nego wyżej schematu5. Rezultatem prac komisji w każdym mieście miały być ordynacje 
miejskie „względem sprawowania sądów (...), tudzież zachowania rządów i porządków 
miejskich”. Spośród dwóch egzemplarzy projektu ordynacji jeden miał pozostać w mie-

3 Por. I. Baranowski, Komisye..., s. 11–12; J. Deresiewicz, Wielkopolskie..., s. 177.
4 Por. Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku, wyd. K. Foll-

precht, Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków 2007.
5 J. Ptaśnik, Miasta..., s. 324.



441

Reskrypt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołujący Komisje Boni Ordinis...

ście, a drugi przesyłano do Warszawy do „zatwierdzenia lub poprawy”6. Ze swych czynno-
ści komisja winna sporządzić raport (diariusz czynności) przedstawiany Departamentowi 
Policji Rady Nieustającej.

Oczywiście koniecznym elementem każdego reskryptu powołującego Komisję Boni 
Ordinis było imienne mianowanie komisarzy. Posiadali oni ważną kompetencję do no-
welizacji obowiązującego ustroju miejskiego, czyli „moc nawet odmiany dawnych praw 
miejskich gdyby te, na czas teraźniejszy, zdawały się mniej użyteczne”. Nominacja nastę-
powała zwykle w początkowej części reskryptu. Dodać także wypada, że we wstępie do 
reskryptu król uzasadniał powołanie poszczególnych komisji swoją troską o stan miast; 
potrzebą „poprawy i podźwignienia miast upadłych”.

Jak widać, w reskrypcie powołującym Komisje Boni Ordinis jasno zostały określone 
powierzone im zadania. Były one dwojakie. Po pierwsze, zadaniem komisji było zbada-
nie – na wielu płaszczyznach – sytuacji istniejącej w mieście, po drugie – niezwłoczne 
podjęcie działań reformujących w wybranych obszarach. Działające w miastach Rzeczy-
pospolitej Komisje Boni Ordinis w różnym stopniu wywiązały się z postawionych przed 
nimi obowiązków.

* * *

Rękopis reskryptu znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w ze-
spole „Tzw. Mertyki Litewskiej”7. Reskrypt jest fragmentem księgi oprawnej w tekturę 
o wymiarach około 24 cm szerokości i 39 cm wysokości, liczącej 531 stron. Paginacja jest 
współczesna. Księga zawiera zszyte papierowe karty różnych rozmiarów, pisane różnymi 
rękami, jak również druki z XVIII wieku. Na grzbiecie księgi znajduje się napis: „N 17. 
непр. сов. 1776. 1794.” oraz naklejka z sygnaturą (IX/17). Na stronie 1 widnieje wykonany 
ołówkiem napis o treści: „Постановления непременного совета с 1776 по 1794 год”.

Interesujący nas reskrypt znajduje się na stronach 379–385. Jest to kopia spisana 
w języku polskim z nielicznymi łacińskimi słowami. Reskrypt jest pisany dwustronnie 
jedną ręką, a charakter pisma jest staranny.

Edycja niniejsza została przygotowana zgodnie z obowiązującymi zasadami wydaw-
niczymi8. Pisownię zmodernizowano przy zachowaniu swoistych cech języka staropol-
skiego. Skrócenia zostały rozwiązane. Odnośnie do interpunkcji oraz użycia wielkich 
i małych liter wprowadzono zasady nowoczesne. Aby oddać właściwe znaczenie nie-
których przepisów, długie zdania podzielono na krótsze. Z tej samej przyczyny została 
wprowadzona alineacja.

6 W istocie król korzystał ze swego uprawnienia do dokonywania zmian w ordynacji. Przykładem tego 
jest sporządzona przez Komisję Boni Ordinis ordynacja miasta Krakowa z 1778 roku. Przy okazji zatwierdze-
nia ordynacji Stanisław August zmienił niektóre przepisy, precyzując je lub nadając im odmienne brzmienie. 
Por. Ordynacja dla miasta Krakowa..., s. VII.

7 AGAD, Tzw. Metryka Litewska, sygn. IX/17.
8 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 

1953.
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* * *

Tekst źródłowy.

[s. 379] Kopiaa Reskryptu Jego Królewskiej Mości na Komisyje Boni Ordinis.
Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski etc.
Wielmożnym urodzonym N.N., tudzież U.U. starostom każdego starostwa grodowego 

i nie grodowego posesorom, lub od nich umocowanym przez substytucyją w grodowych – 
podstarostom lub sędziom, w niegrodowych – któremukolwiek urzędnikowi ziemskiemu, 
uprzejmie i wiernie nam miłym łaskę naszą królewską.

W.W. i U.U. uprzejmie i wiernie nam mili. 
Przełożone nam jest przez Panów rad przy boku naszym byłych, że miasta większe 

i mniejsze, celem nie tylko pomnożenia obywatelstwa, ale i dla wygody powszechnej 
handlów i innych rękodzieł od przodków naszych założone, siedliskami i włościami 
miejskiemi opatrzone, do ostatecznego prawie przychodzą upadku. A te gdy w zamiarze 
instytucyi swej początkowej zostawały, jaka w nich dla wojska w werbunkach, konsysten-
cyi i rynsztunkach wojennych, jaka dla szlachty i ich kmieci w konsumpcyi produktów, 
jaka nad to w publiczności wygoda i ozdoba z nich jestestwa doznawane były, dawniej-
sze dzieje są w tym zupełnym przeświadczeniem. Staraniem było naszym od początku 
panowania takie pożytki z miast porządnych wynikające, od czasu znacznego z różnych 
przyczyn przytłumione, w pierwszym postawić stanie. I dlatego przez uchwałę publiczną 
roku 17689 i w pośledniejszych sejmach, Komisyje Boni [s. 380] Ordinis do tychże miast 
z mocą nawet odmiany dawnych praw miejskich gdyby te, na czas teraźniejszy, zdawa-
ły się mniej użyteczne, wyznaczać umyśliliśmy. Z powodu więc potrzeby tej poprawy 
i podźwignienia miast upadłych, a z mocy samowładnej nad miastami zwierzchności 
i z oświadczeń sejmowych, uprzejmości i wierności wasze, z cnót przymiotów zaleconych, 
a wraz i o dobro powszechności gorliwych, do tej Komisyi Boni Ord[ini]s, po miastach 
większych i mniejszych w województwie N.N. będących, zachodzić mianej, za komisa-
rzów obrać i wyznaczyć umyśliliśmy.

Jakoż niniejszym listem naszym obieramy, postanawiamy i wyznaczamy, dając moc 
i władzę w niniejszym instrumencie zawartą, aby uprzejmość i wierności wasze, umó-
wiwszy między sobą czas sposobny, za poprzedzającemi innotescencyami10 swemi, na 
niedziel cztery, przed terminem zjazdu zachodzić mianemi, do miasta większego N., jako 
województwa N. stołecznego zjechali. I tam niezważając na nieprzytomność z pomiędzy 
siebie niektórych, aby tylko w liczbie trzech, rachując w tę liczbę i starostę miejscowego 
lub na miejscu jego zasiadającego, ale tylko w kategoryjach, które nie dotykają się samego 
starosty, albo w których przez miasto promowowana, do niego nie ściąga się pretensyja 
– w tych albowiem ani kreski, ani miejsca mieć niepowinie[n] w liczbie sędziów – na 
miejsce ratusza lub które im się wygodniejsze zdawać będzie, zasiadłszy, jurysdykcyją swą 

a Wyraz podwójnie podkreślony
9 Mowa o konstytucji sejmu ekstraordynaryjnego z 1768 roku Warunek miast i miasteczek naszych kró-

lewskich w Koronie i w W. X. Litewskim. Volumina Legum, nakł. i druk J. Ohryzko, t. VII, Petersburg 1860, 
s. 351−353.

10 Innotestencyja, od łac. innotescentia – tu: oznajmienie, zawiadomienie.
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zafundowali. Po zafundowaniu magistratowi i od kogo [s. 381] należeć będzie, kompor-
tacyją11 przywilejów, reskryptów, ordynacyi, uniwersałów, rezolucyi Rady Nieustającej, 
i innych wszelkich praw miastu służących, pod przysięgą na rzetelność komportowanych, 
przez kogo zachodzić będzie potrzeba, nakazali. Tak komportowane względem daty swych 
treści, co w sobie zawierają, w akt swój sposobem sumaryjuszu dostatecznie wpisali. 

Po opisaniu tych dokumentów, do wizyi placów, ogrodów, zabudowanych i pustują-
cych, przystąpili, tych wszystkich domów, ratusza oraz pustujących placów, ogrodów, 
także pola i ról, jakie są? w czyjej posesyi zostają? które zarośli? a które orne i używane? 
Inwentarz z wymienieniem posesorów porządnie opisali i wezwawszy ku temu geometrę 
przysięgłego, z wymiarem pola miejskiego, z wyrażeniem pozycyi miasta, przedmieść 
i ulic, w nich domów, tudzież dyferencyi12 granicznych, jeżeli jakie w polach zacho-
dzić będą, geometrycznie delineować13 kazali. Te zweryfi kowawszy podpisali, a mając 
inwentarz i mapę, dopiero z przywilejów funduszowych i innych dokumentów całości 
funduszów dawnych miasta dochodzili, i o takie awulsa14, bądź to wsie miejskie, bądź 
grunta, bądź domy, place, bądź role, przez osoby duchowne lub stanu szlacheckiego 
jakimkolwiek tytułem posiadane, miastu do sądu swego posesorów przypozwać kazali. 
Z tak przypozwanemi sprawy wspomnione graniczne, lub o oderwanie, lub przywłasz-
czenie dóbr miejskich, a nawet i te, które niż [s. 382] do sądów naszych asesor[skich] 
zostały wprowadzone, z mocą poznawania i rezolwowania15 przywilejów i dokumentów 
wszelakich, niedopuszczając żadnych wybiegów, ani na mandaty zważając, ostatecznie, 
z wolną jednak apelacyją, i to od fi nalnego dekretu, do sądów asesorskich każdemu po-
krzywdzenie mieć zadającemu, rozsądzili. A nie apelowane dekreta w tej okoliczności, 
do egzekucyi przyprowadzili i one uskuteczniali.

Zaś po rezolucyi praw wspomnionych posesorskich i granicznych, do indagacyi16 
dochodów i prowentów17 miejskich, jakie tylko z przywilejów i praw wszelkich, od Naj-
jaśniejszych antecesorów naszych lub przez konstytucyje mają nadane, przystąpią. Tych 
z przywilejów i innych dokumentów dochodzić będą, jak są też prowenta miejskie, oraz 
z propinacyi prawem 1776 roku18 po mniejszych miastach na pożytek publiczny każdego 
miasta rozrządzone, wybierane i na co obracane, roztrząsną. Kontrakty lub inne dyspozy-
cyje miejskie, względem dochodówb miejskich publicznych, gdy się z pokrzywdzeniem 
kasy publicznej miejskiej pokażą, uchylą. Przez kogo, które i jak są odjęte miastu, opiszą. 
Odebrane i przez kogokolwiek odjęte, za przypozwem o to wydanym, nazad miastu, jako 
funduszowe, przysądzą i do nich miasto przywrócą. Każdy rodzaj prowentu i onego tabelę 
ułożą. Sposób napotym administracyi i wybierania prowentów tychże przepiszą, a gdy 

b Następuje skreślony napisany tą samą ręką wyraz: publicznych
11 Komportacyja, od łac. comportatio – tu: zbieranie, gromadzenie.
12 Dyferencyja, od łac. differentia – różnica; tu: niezgodność, rozbieżność.
13 Delineować, od łac. delineo – narysować, nakreślić.
14 Awuls – folwark w dużym majątku ziemskim, przeważnie bez włościan.
15 Rezolwować, od łac. resolvo – tu: unieważniać.
16 Indagacyja, od łac. indagatio – dochodzenie, poszukiwanie.
17 Prowent – dochód, przychód, zysk.
18 Stanisław August wydał uniwersał określający warunki uzyskania prawa propinacji w miastach kró-

lewskich 7 marca 1777 roku. Odpis uniwersału znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, Akta 
miasta Pobiedziska, sygn. I/60 (dostępne w wersji elektronicznej: www.wbc.poznan.pl).
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się co z tych prowentów, u którego lub których ofi cyjalistów19 mieysk[ich], albo obcych 
osób pozostałego [s. 383] lub ukrytego bądź pokaże, wrócić do kasy publicznej nakażą. 
Sumy, jeżeli jakie miasto i od kogo zaciągnęło, zlikwidują. Na co zaś zaciągnione były, 
dochodzić będą i wydatek z tych, za poprzedzającą przysięgą, przez kogo należeć będzie, 
w akcie swym wyrażą.

Gospodarzów z osobna nie osiadłych, który z nich literat?20 a który nie? który z rze-
miosła? który z handlów? który z rolnictwa? który z propinacyi? Po miastach większych 
szczególnej, a po mniejszych ogólnej sposobów, do utrzymywania się używa[nych] 
w liczbie swej, w jakiej się znajdują, tabelę ułożą. Jeżeli jakie zaskarżenie pospólstwa 
przeciwko magistratowi lub mieszczanina przeciwko mieszczaninowi, także przeciwkoc 
innego stanu gruntów miejskich posesorów, et e converso, o jakieżkolwiek pokrzywdzenia, 
bądź to osobiste, bądź publiczne miejskie zachodzić będą, w te wnijdą, wyegzaminują, 
inkwizycyi gdzie potrzeba będzie, wysłuchają, satysfakcyją, jaka i od kogo uznana będzie, 
czynić nakażą.

Nad to czynsze, spyd, zgoła wszystkie daniny i powinności, jakie sobie funduszami 
N.N. przodkowie nasi zostawili i jakie dotąd z szafunku21 łask miasto posesorom opłaca, 
roztrząsną, i każdy rodzaj takowych datków i powinności szczególnie wyrażą. Sposobność 
odbywania tych, albo większych, lub uciążliwość w nich egzaminować będą i zdanie swe 
w tym wyrażą. 

Pozycyją miejsc, traktów, gatunek ziemi, zdatność handlów i [s. 384] rzemiosł, tudzież 
mierności borów, lasów, rzek i strumyków lub jezior opiszą. Przywileje także szczególnie 
cechom i bractwom od N.N. przodków naszych nadane przejrzą i w dziele swoim con-
tenta onych umieszczą. A jeżeli się bezprawia jakie w te towarzystwa z krzywdą miast 
lub kogożkolwiek cisnęły, takowe bezprawia zniesą i uchylą. 

Niemniej pacta, jakie między miastem i Żydami nastąpiły, względem daty ich i istoty 
wyrażą. Pokrzywdzeń wszelakich między mieszczany katolikami i Żydami zachodzących, 
wysłuchają. Tych podług punktów od miasta, et e converso mających być podanych, przez 
inkwizycyje dochodzić będą. I jeżeli Żydzi podług praw swych i paktów są miastu do 
powstania na zawadzie lub osiadaniu przez chrześcijan przeszkodą, zdanie swe na piśmie 
w osobnym rotkule od inkwizycyi zapieczętowanym wyraziwszy, do sądów naszych 
asesor[skich] odeślą.

A tak skończywszy wzwyż wspomnione zlecone czynności w przerzeczonym mieście 
pryncypalnym, do innych miast mniejszych tego województwa królewską jurysdykcyją 
swą przenosić będą, gdzie podobnież funkcyją swą komisarską, jak i w pryncypalnym 
mieście odbywać mają, po czym do pryncypalnego miasta powróciwszy, z miast pomniej-
szych burmistrzom tamże na czas determinowanym stawać nakazawszy. Projekt ordynacyi 
w tych miastach, [s. 385] które przez świeże dekreta za panowania naszego przepisane 
nie mają, względem sprawowania sądów w każdym mieście, tudzież zachowania rządów 
i porządków miejskich, podług zdania swego, conformiter jednak z ordynacyjami już 

19 Ofi cyjalista – urzędnik.
20 Literat – tu: osoba umiejąca czytać i pisać.
21 Szafunek – gospodarność.
c Następuje skreślony napisany tą samą ręką wyraz: innemu
d  Rozwiązanie skrócenia wątpliwe, prawdop. suscepty, od łac. susceptio – pobieranie, ściąganie podat-

ków, dochodów publicznych.
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przez dekreta nasze wzwyż wspomnione sprawionemi, ułożą. A takowego dzieła swego 
dwa egzemplarze, jeden przy mieście zostawią, drugi quo ad iudiciaria, do sądów na-
szych zadwor[nych] dla z[a]twierdzenia lub poprawy, a do Departamentu Policyi [Rady 
Nieustającej] raport dokładny, czyli diaryjusz czynności swoich, przyślą. 

Uczynicie te uprzejmości i wierności wasze dla łaski naszej królewskiej i z powinności 
włożonej na siebie funkcyi. Na co dla lepszej wiary przy podpisie ręki naszej, pieczęć 
koronną przycisnąć rozkazaliśmy.

Dan w War[szawie] dnia 12 m[iesią]ca sierpnia roku 1778, panowania naszego [roku] 14.
Stanisław August Król.

SUMMARY

King Stanisław August Poniatowski’s royal rescript establishing 

the 1778 Boni Ordini Commissions

The Boni Ordini Commissions were set up in Poland in the last quarter of the 18th century. Devised as part 
of the central administration, they were charged with auditing the major royal towns and initiating reforms, 
primarily in the sphere of government and socio-economic relations. The commissions were established 
by virtue of royal rescripts in which the monarch appointed the commissioners and outlined individual 
plans of action and remits for each commission. The model rescript was issued by King Stanisław August 
Poniatowski on 12 August 1778. It contained a list of principal tasks which all subsequent commissions 
were to be committed, i.e. collate all the privileges of the given town, prepare a fi rst-hand description of 
the houses and land that made up the urban estate, compile a survey of the civic revenue, examine the 
status of the burghers, take action to help settle confl icts and disputes that threaten the fabric of urban 
life, assess the state of relations between the Christian and the Jewish population, review the state of 
trade and manufacturing. The model rescript establishing the Boni Ordini Commissions can be found 
in the Central Archives of Historical Records (Archiwum Główne Akt Dawnych) in the collection Tzw. 
Metryka Litewska (S. IX/17, pp. 379–385). 
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