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Wprowadzenie do przedmiotu 

 

(slajdy 4-21) 



Pojęcie administracji i biurokracji 
 

Pojęcie sięga pocz. XIX w. i wiążę się z: 
rządzeniem (rząd), policją. 

W okresie XV-XVIII w. termin miał znaczenie 
prywatno-prawne i wiązał się z osobą 
panującego. 

Do XVIII w. istniała synonimiczność pojęcia 
„zarządzać, „rządzić”. Punktem wyjścia było 
łacińskie „administrare”  - zarządzać, kierować. 

Rządzenie zaczęło wiązać się z kierowaniem 
państwem, stąd „rząd” w sensie wykonawczego 
aparatu rządowego stawał się synonimem 
ustroju. 



Policja 
                                      Robert Mohl 

Od gr. politeia, politia – oznaczało wtedy ustrój państwa. 
Jeszcze w nowożytnej Francji oznaczała stan spraw 
państwowych, W Niemczech –z dobrym rządem. Na pocz. 
XIX w. zbliżało się do zadań kierowania państwem, potem 
– „policji administracyjnej”. 
Dopiero w połowie XIX w. nastąpiło rozejście się pojęć: 
rząd, policja, administracja. Stało się to za przyczyną 
dwóch niem. uczonych: Mohla i Steina. 



Pojęcie administracji w nauce Lorenza Steina 

 W II połowie XIX w. Stein administrację rozumiał jako 
zarząd sprawami wewnętrznymi, finansami i 
administrowaniem wymiaru sprawiedliwości. 

 To on stworzył pojecie: „administracja to pracujące 
państwo”. 



Czym jest współczesna administracja? 

 Jest zarząd sprawami publicznymi i oznacza działania 
wykonawcze w stosunku do decyzji politycznych bądź 
w szerszym ujęciu – organizatorską działalność 
państwa. 



Pojęcie biurokracji 

 Pojawiło się w poł. XVIII w. za przyczyną Vincenta de 
Gournay, który dostrzegł w niej nową formę ustrojową, 
poza monarchią i demokracją. 

 Do dziś to pojęcie funkcjonuje, także o wydźwięku 
pejoratywnym, czyli rządów aparatu urzędniczego. 

 W istocie chodzi o wady korpusu urzędniczego, 
niektórzy mówią nawet o „urzędomanii”. 

 M. Weber uznał, że „biurokracja ma charakter 
emocjonalnie neutralny”, oznacza określony typ 
organizacji  i nie przesądza o jego wadach. 



Modelowy typ administracji wg M. Webera 
(1864-1920) 

1. Wyraźny podział kompetencji; 

2. Hierarchiczna struktura urzędów; 

3. Pionowy i poziomy podział pracy ze specjalizacją; 

4. Zawodowy charakter administracji; 

5. Obowiązywanie generalnych reguł dot. obowiązków  
urzędniczych. 

 



 

Państwo publiczne i jego reformy  

w czasie absolutyzmu 
oświeceniowego 



Merkantylizm  
i absolutyzm 
 Głównie w okresie rządów fr. króla Ludwika XIV (1643-

1715).  

 Merkantylizm: głównym źródłem bogactwa jest 
pieniądz i obrót towarowy. 

 Absolutyzm: skupienie władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i sądowej w jednym ręki; zasada Ludwika 
XIV „państwo to ja”. Zasady wiązały poddanych a nie 
administrację królewską. 



Absolutyzm oświeceniowy 

 Celem była przebudowa państwa: 1)uznanie państwa jako 
dobro nadrzędne, 2) centralizacja państwa, 3) utożsamianie  
monarchy z najwyższym organem państwa. 

  Najpełniej realizowany był w Prusach (Fryderyk II Wielki) i 
Austrii (Maria Teresa i Józef II), także Rosji, częściowo Hiszpanii i 
Portugalii. 

 A. ominął Francję, gdzie krytyka reżimu absolutnego i konflikt 
między monarchą a opinią publiczną doprowadziła do 
rewolucji 1789 r. i uchwalenia w tym samym roku przez 
Konstytuantę Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, która 
wytyczyła nowe kierunki przemian. 



Pruskie reformy administracyjne 

 Fryderyk I Wilhelm i Fryderyk II Wielki (wiek XVIII) 

 Utworzono: 1) kolegialne instytucje centralne, 
kierowane przez ministrów; 2)państwo podzielono na 
departamenty, kierowane przez organy kolegialne; 
3)departamenty podzielono  na powiaty, kierowane 
przez landratów.  

 Landrat (starosta)pochodził z nominacji królewskiej, 
był więc urzędnikiem państwowym monarchy. 



Austriackie reformy 
 administracyjne 
 Maria Teresa i jej syn Józef II (wiek XVIII). 

 Stworzenie jednolitej administracji, centralistycznej i 
biurokratycznej oddzielonej od sądownictwa. 

 Utw.: Zjednoczona Kancelaria Nadworna; Kancelaria 
Stanu, Izba Skarbowa, Najwyższa Izba Sprawiedliwości, 
Rada Stanu jako organ doradczy panującego. 

 Kraj podzielono na 6 guberni, gubernie zaś na cyrkuły 
ze starostami, samorząd miejski na czele z magistratem i 
burmistrzem. 

 

 



Reformy absolutyzmu  
oświeceniowego w Rosji 
 Car Piotr I w 1717 r. tworzy Senat Rządzący – centralny 

i biurokratyczny organ doradczy prze cesarzu: nadzór 
na administracją, zarząd finansami , sprawami handlu 
zagranicznego i funkcje sądu najwyższego. 

 1722 r. przy Senacie tworzy się  urząd Prokuratury. 

 1708 r.– podział kraju na gubernie, dzielone na 
powiaty. 

 1772 r.– caryca Katarzyna II  reguluje funkcje policji a 
w 1785 r. tworzy samorząd  szlachecki. 



 

 

 

Konstytucjonalizm europejski  

XIX wieku 



Konstytucjonalizm stał się w XIX w. fundamentem klasycznej 
administracji europejskiej 

 Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza określająca 
kompetencje  i wzajemne relacje organów państwa, 
katalog  spraw i wolności obywateli. 

 Koniec XVIII w. Anglia była kolebką rządów 
parlamentarnych. 

 3 IX 1791 pierwsza rewolucyjna konst. Francji, 
włączono do niej tekst DPCziO z 26 VIII 1789 r. 

 Jednocześnie w 1830 r. Rosja, Austria i Prusy (83 mln 
poddanych) nie miały konstytucji. 



Dwa nurty konstytucjonalizmu w Europie 
XIX wieku: 

1. K. monarchiczny, 

2. K. republikański. 

Ad. 1. Kres tej pierwszej położyła głównie I wojna: Rosja, 
Niemcy, Austro-Węgry. 

Ad. 2. Poza Stan. Zjednoczonymi, były to: Francja (1792-
1804) i okres II Republiki (1848-1852) i od 1870 r. do 
chwili obecnej, Szwajcaria  , od 1910 – Portugalia, po I 
wojnie dołączyły: Niemcy, Austria, Czechosłowacja, 
Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. 



Republika prezydencka 

 Wyznaczony głównie przez konstytucję amerykańską: 
prezydent pochodzący z wyborów z upr. 
wykonawczymi, on i jego ministrowie odpowiadają 
wyłącznie konstytucyjnie. 

 Parlament posiada pełnię władzy ustawodawczej. 

 Tym samym system prezydencki zakłada podział 
władzy opary na separacji z mechanizmami 
wzajemnego  równoważenia i hamowania. 



Stany Zjednoczone Ameryki 



Republika parlamentarno-gabinetowa 

 Stworzona przez II Republikę Francuską w 1875 r. 

 Władza ustawodawcza należała do Senatu i Izby 
Deput., władza wykonawcza w rękach prezydenta i 
ministrów. 

 Prezydent odpowiada jedynie przed konstytucją i to w 
ograniczonym zakresie (zdrada stanu). 

 Model ten stał się atrakcyjny dla wielu państw, przyjęty 
także przez polską Konstytucję z marca 1921 r. 



Ustrój totalitarny 

 Ruch faszystowski we Włoszech od 1922 r., 

 Niemcy hitlerowskie w okresie III Rzeszy (1933-1945), 

dyktatura partii wodzowskiej NSDAP, 

 ZSRR (1924-1953) J. Stalina, mimo że w 1936 r. weszła 
konstytucja, zw. stalinowską z Radą Najwyższą. 



 

Zasady organizacji  

i działania administracji  

państwa konstytucyjnego.  

 

Ukształtowanie się prawa 

administracyjnego 



Konstrukcja państwa prawa 

1. Prymat konstytucji i ustaw, 
2. Związane aparatu państwowego ustawami, 
3. Sądowo-konstytucyjna kontrola ustaw, 
4. Suwerenność narodu, 
5. Podział władz, 
6. Niezależność sądownictwa, 
7. Niezawisłość sędziów, 
8. Katalog praw i wolności obyatelskich, 
9. Odpowiedzialność cywilno-prawna państwa, 
10. Samorządowa struktura państwa, 
11. Sądownictwo administracyjne. 



Zasady funkcjonowania administracji publicznej w 
znaczeniu Weberowskim (M. Weber) : 

Resortowości, 

Centralizacji, 

Koncentracji, 

Hierarchicznego podporządkowania, 

 Jednoosobowości, 

Kolegialności, 

Dekoncentracji, 

Decentralizacji. 
(zob.  W. Witkowski, Historia administracji, Warszawa 2021, s. 37-42). 



Samorząd i jego podział na grupy formalne 

 W XIX w. zasadniczą postacią decentralizacji stał się 
samorząd. 

Rodzaje:  

 1) korporacyjny: gospodarczy i zawodowy,  

 2) terytorialny,   

 3) wyznaniowy, 

 4) etniczny. 



Cezury kształtowania się prawa administracyjnego 

 Rewolucja francuska – 1789 i pierwsza w Europie 
konstytucja. 

 W Europie centralnej w drodze ewolucyjnej w II poł. XIX 
w. 

 Zespół przepisów regulujących działalność organów 
państwowych powstawał już w wieku XVII, zwłaszcza w 
wieku XVIII, by w XIX w. ulec rozwinięciu i 
rozbudowaniu. 



Cechy prawa administracyjnego  
w państwie prawnym 
 Przepisy nie mogą być narzucane przez panującego, ale 

tworzone w drodze ustawodawczej. 

 Charakter norm musi być dwustronny, tj., wiązać obywateli i 
aparat administracyjny. 

 Organy administracji ni mogą ingerować w sferę praw 
obywateli  w dowolnych przypadkach i formach. 

 Ingerencja administracji musi być oparta w normach prawa. 

 Ten system prawa odznacza się nieskodyfikowaniem z racji 
bardzo szerokiego zakresu jego postanowień. 

 Konieczne jest istnienie sądownictwa administracyjnego. 

 



Sądownictwo administracyjne i inne formy 
zewnętrznej kontroli administracji 

 W europejskim państwie konstytucyjnym już od II poł. XIX w.  
Zagadnienie kontroli administracji stawało się problemem 
centralnym. 

 Najpierw należy mówić o kontroli administracji, a następnie 
szerszym pojęciu – nadzorze. 

 Sądowa kontrola nad administracją narodziła się w Anglii, a w 
II poł. XIX w. przyjęły go kraje skandynawskie, Belga i Włochy, 
nazywane wtedy „państwami wymiaru sprawiedliwości”. 

 Zasadniczo na obraz kontynentalnego sądownictwa adm. 
wpłynęły: Francja, Prusy, Austria. 



 
Nauka administracji  

i prawa administracyjnego (1) 

  W XVIII stuleciu u podstaw nauki administracji leżała 
europejska nauka policji, stanowiąca cześć doktryny, 
tzw. kameralistycznej. 

 Z kameralistyki wyodrębniła się policystyka, której 
przedstawiciele był Niemiec Christian Wolf (połowa 
XVIII w.), który rozróżniał policję dobrobytu i policję 
bezpieczeństwa. 

 We Francji znanym policystą był Nicolas Delamere, 
twórca „Traktatu o policji (1722). 



Nauka administracji  
i prawa administracyjnego (2) 

 Nowoczesne nauki administracji rozwinęły się w 
państwach konstytucyjnych: Francji i Niemczech (XIX 
w.):  1) Charles Bonnin (1808) – autor „Zasad 
administracji publicznej”; 2) Edouard Laferrie „Traktat o 
sądownictwie administracyjnym (1888); 3) Robert von 
Mohl „Nauka policji jako podstawa państwa prawa” 
(1832-1834); 4) Lorenz von Stein „Nauka administracji” 
(3 części, 1865-1884). 



 
Dział II wykładu 

 
 

Ustrój Polski w okresie kształtowania się 
monarchii konstytucyjnej (1764-1795) 

(z wprowadzeniem z okresu Polski 
szlacheckiej). 

Administracja na ziemiach Polski  

pod zaborach (1795-1918) 



Polska szlachecka „oświeconą republiką” 
(1) 

 1573 r. Artykuły henrykowskie zapewniły wzrost 
znaczenia szlachty: sejm, sejmiki, urzędy centralne i 
lokalne;  okres tzw. złotej wolności  szlacheckiej. 

 Rzeczp. składała się z województw i ziem o charakterze 
samorządowym. 

 Po Unii lubelskiej 1569 r., Polska była państwem 
federacyjnym: Korona KP, WKL, Księstwo Inflant 



Urzędy i urzędnicy w I RP 
(2) 

 Wojewodowie i kasztelanowie  jako członkowie Senatu. 
Wojewoda zwoływał pospolite ruszenie. 

 Podkomorzy  (spory o rozgraniczenie dóbr) i sędzia 
ziemski.  

 Podsędek i pisarz ziemski. 

 Starosta był urzędnikiem królewskim. 

 Ograniczony był samorząd miejski  (rada miejska, 
burmistrz) i wiejski (wójt, przysięgli). 



Reformy administracji centralnej 
 (1764-1775) 

 Zawarcie kompromisu szlachecko-mieszczańskiego (bez rewolucji, 
jak np. we Francji). 

 Po 1764 r. program tzw. Familii (Czartoryscy, Potoccy) Poniatowscy, 
Zamoyscy) zakładał  obalenie przemocy magnatów, podźwignięcie 
miast, opieka nad chłopstwem – bez nadania im ziemi. 

 Rok 1764 r. pierwsze reformy: ograniczenie liberum veto, pierwsze 
reformy znane z okresu republiki oświeceniowej, powołanie komisji 
skarbowych i wojskowych (wybieranych przez Sejm)  na czele z 
ministrami oraz KEN. 

 1776 r. Komisja mennicza, 1775 – Komisja szpitalna. 

 

 



Powołanie trzeciej komisji – KEN) 
(wspólnej dla całego państwa polsko-litewskiego) 

 14 X 1773 r. w czasie sejmu rozbiorowego 1773-1775 
jako drugie w Europie (po austriackim 
Studienhofkommission z 1760 r.) ministerstwo oświaty 
na mieniu przejętym ze skasowanego w 1773 r. zakonu 
jezuitów. 

 KEN stworzyła jednolitą strukturę oświaty: komisja – 
uniwersytety (szkoły główne),  –szkoły wydziałowe,  - 
podwydziałowe, - parafialne 



 
Rada Nieustająca 

 
 1775 r. jako 26-osobowy pierwszy kolegialny organ 

rządowy i od 1776 r. stojący ponad powołanymi 
wcześniej komisjami; król miał przewodniczyć Radzie, 
mając w niej tylko jeden głos. 

 Dzieliła się na pięć departamentów . 

 Miała kierować administracją kraju oraz sprawować 
nadzór na działalnością ministrów. 

 Przedstawiła sejmowi projektów aktów prawa. 

 Sformułowano przepisy antykorupcyjne. 



Administracja lokalna - KDP 

 W l. 1765-68 powoływanie komisji dobrego porządku 
(boni ordinis), dla uporządkowanie  sytuacji 
gospodarczej w miastach. 

 Składała się z miejscowej szlachty  z udziałem starosty 
pod przewodnictwem  senatora. 

 Wprowadziła wiele dobrych rozwiązań w dużyxh 
miastach: Warszawa, Kraków, Lwów, Lublin. 



Sejm Wielki (1788-1792) w ustroju 
administracyjnym 

 Konstytucja 3 Maja 1791r. jako Ustawa Rządowa, 
określana mianem „łagodnej rewolucji”. 

 W 11 artykułach normowała prawa stanu, ustrój 
polityczny państwa oraz pozycję obywateli. 

 Nie było w niej mowy o „Rzecz. Obojga Narodów”, 
zatem deklarowała jedność państwa polskiego. 

 Konst. podnosiła kwestię zwierzchnictwa narodu  i 
podział władzy (na wzór konst. amer. z 1787 r. i franc. z 
1789 r.). 



Oryginalny egz. Konstytucji 3 Maja 



Organy władzy w Konstytucji 3 Maja 
 

 Król przewodniczącym Senatu, ale nie byłoddzielnym 
stanem. Stał na czele władzy wykonawczej. 

 Organem władzy wykonawczej była Straż Praw jako 
organ zarządu ogólnego państwa. Stan owiła radę 
królewską: król jako przew., prymas jako głowa duch., 
prezes KEN i 5 ministrów: policji, pieczęci, wojny, 
skarbu, spraw zagranicznych. 

 Decyzje w Straży Praw podejmował króla, ale 
wymagały kontrasygnaty jednego z ministrów. 



Cechy ustroju „3 maja”  
(od maja 1791 r. do maja 1792 r.) 

 Stanowiła istotny wkład w budowę nowożytnego ustroju 
konstytucyjnego i administracyjnego państwa; wprowadziła 
zasadę zwierzchnictw narodu i podziału władz, znane z 
konst. amer.  z 1787 r. i franc. z 1789 r.) 

 Stworzyła hierarchiczność władzy: król, Straż Praw, komisje 
rządowe, lokalne organy zarządu; wszystkie powoływane  
ustawami sejmowymi. 

 Administracja związana została z prawem. 

 Powstały normy prawa administracyjnego. 

 Utrzymała unię polsko-litewską. 

 Słabością był brak zawodowej warstwy urzędniczej. 



Obalenie „ustroju 3 maja”  

 Zawiązanie Konfederacji Targowickiej w Targowicy w 
maju 1792 r. pod protektoratem carycy Katarzyny II. 

 Konfederaci, posuwając się za wojskami carskimi, do 
prowadzili do zwołania w czerwcu 1792 r. Sejmu w 
Grodnie, który naciskiem ros. amb. Jakoba Sieversa 
obalił uchwalone zasady ustrojowe w Konstytucji 3 
Maja. 



Zasady ustrojowe Sejmu Grodzieńskiego 
1792 r.  Rada Nieustająca 

 Przywrócono zasady ustrojowe sprzed Konstytucji 3Maja, w 
tym częściowo liberum veto. 

 Centralna władza wykonawcza miała należeć do Rady 
Nieustającej (król plus 24 konsyliarzy); organ niekontrolowany 
przez Sejm w czasie miedzy sesjami; stąd faktycznym władcą 
kraju miał być ambasador carowej. 

 Radę podzielono na 6 departamentów, w tym: skarbu i wojska. 

 Kontrolę nad Radą miała sprawować deputacja sejmowa (raz 
na 4 lata), co było w było kontrolą iluzoryczną. 

 Ustrój administracyjny ustalony na Sejmie grodzieńskim w 
istocie nie wszedł w życie. 



Administracja w okresie powstania 
kościuszkowskiego 1794 r. 

 24 III 1794 r. wybuch powstania – T. Kościuszki Naczelnikiem Siły 
Zbrojnej Narodowej, w istocie jako dyktator, nie detronizował króla, 
ale odsunął go od władzy. 

 Władza miała mieć charakter tymczasowy, a w przysiędze K. użył 
stwierdzenia, iż władzy „na niczyj prywatny ucisk nie użyje”. 

 Naczelna władza adm.: Rada Najwyższa Narodowa (naczelnik, 8 
doradców i 32 zastępców). Podzielona na 8 wydziałów, w tym 
skarbu, porządku, bezpieczeństwa. Wydział skarbu odp. Był  

 za druk pieniędzy papierowych. Zniesiono dawne komisje rządowe. 

 Charakterystyka:  1) utworzenie administracji wiejskiej : dozór 
jeden na 1-1,2 tys. gosp., na czele z dozorcą; 2)scentralizowanie 
władzy  na wzór franc. i amer. 



 

 

Administracja na ziemiach Polski  

w okresie zaborów  

(1795-1918) 
 



Administracja w zaborze pruskim  
(do 1807 r.) 

 Ziemie podzielono na departamenty, gdzie od 1797 r. władze 
sprawowały kolegialne organy w postaci tzw. kamer wojenno-
ekonomicznych. 

 Na czele powiatów stali landraci, podlegający kamerom, 
zarządzający wyłącznie terenami wiejskimi. Na wsi władzę - 
w imieniu landrata - sprawował pan. Wieś stanowiła 
gromadę na czele z sołtysem i ławnikami. 

 Obok landratów powiatów istniały szlacheckie sejmiki 
powiatowe. 

 W miastach władzę adm. sprawowała kamera. 



Pruski Landrecht z 1797 r. 

 W 1797 r. wprowadzono przepisy Powszechnego 
Prawa Krajowego dla Państw Pruskich, jako zbioru 
całości prawa materialnego. 

 Jego idea sprowadzała się do założenia, oświecony 
władca ma prawo regulować całokształt życia swych 
poddanych. Składał się on z blisko 20 tys. paragrafów i 
nawiązywał do filozoficznych założeń Samuela 
Pufendorfa z 1672 r. o podwójnej naturze ludzkiej: 
jednostki i członka społeczeństwa. 



Administracja w zaborze austriackim  
do 1809 r. 

 System, opierał się na absolutyźmie i nieograniczonej 
roli monarchy na czele z Nadworną Kancelarią 
Galicyjską. 

 Na czele prowincji, we Lwowie, urzędował gubernator z 
Gubernium, powoływany przez cesarza. 

 Na mocy patentu z 1782 r. prowincja galicyjska 
podzielona została na 18 cyrkułów na czele ze 
starostami, a po III rozbiorze na kolejnych 6. 



Zarządzanie miastami w zaborze austriackim 

 W 1785 r. w miastach wprowadzono magistraty, czyli 
organy samorządu miejskiego, podlegające cyrkułom. 

 Magistrat: burmistrz (prezydent), asesorzy (rajcowie, 
syndyk i kasjer. 

 Magistrat dzielił się na 3 senaty: cywilny, karny i 
admininistracyjny. 



Dominium austriackie 

 Wieś lub grupa wsi należące do jednego właściciela 
tworzyły jednostkę administracyjną, zwaną dominium. 
Dziedzic miał  w nim władzę podwójną: 
1)zwierzchnictwo nad poddanymi, 2) realizowała 
uprawnienia władzy państwowej, tj. kompetencje 
administracyjno-policyjne i sądowe. 

 W ten sposób rządowo-dominialna administracja w 
Galicji była podstawową ustroju na tej części ziem 
Polski, zagrabionych przez Austrię. 



Mapa Księstwa Warszawskiego  
Władcą suwerennym księstwa był król Saksonii, która wchodziła w skład Związku Reńskiego,  

będącego protektoratem I Cesarstwa Francuskiego. 



Powstanie i ustrój Księstwa Warszawskiego 
(1807-1813)  

 7 VII 1807 r. w Tylży z ziem polskich z II i III zaboru pruskiego 
utworzono Księstwo Warszawskie , które istniało do marca 1813 r., 
czyli do klęski Napoleona  w wojnie w Rosją. 

 22 VII 1807 r. w Dreźnie Napoleon nadał dla Księstwa Konstytucję, 
liczącą 89 artykułów, gwarantującą: 

1) równość wobec prawa, 

2) wolność religijną, 

3) prawa polityczne, tj. udział w wyborach i w sprawowaniu 
urzędów. 

 Władza wykonawcza otrzymywała pierwszeństwo przed władzą 
ustawodawczą: sejmem, składającym się w senatu i izby poselskiej. 



Ustrój Księstwa Warszawskiego – c.d. 

 Art. 6 Konstytucji KW określał króla jako „rząd”.’ 

 Poza Sejmem i sądami pozostałe władze miały charakter 
organów królewskich. 

 Akty prawne nabierały mocy dopiero po ich ogłoszeniu w 
„Dzienniku Praw”. 

 Trójstopniowa struktura władz. 

 Jednoosobowość urzędów na czele jednoosobowym organem, 
jakim był minister. 

 Istniała Rada Ministrów oraz organu doradczy króla – Rada 
Stanu. 



Podział administracyjny Księstwa 
Warszawskiego 

 Na mocy Konstytucji KW i dekretu z 19 XII 1807 r. 
Księstwo podzielono na 6 departamentów: 
warszawski, kaliski, poznański, bydgoski, płocki i 
łomżyński, a po dołączeniu Galicji Zachodniej (1810) 
powołano 4 nowe departamenty: krakowski, radomski, 
lubelski i siedlecki. 

 Departamenty dzielono na powiaty. 

 Na czele departamentu stał prefekt, który sprawował 
pieczę nad wszelkimi org. administ. Adm. powiatu 
należała do podprefekta. 



Organy samorządowe  
w Księstwie Warszawskim 

 Rady departamentowe i powiatowe mianowani przez 
króla spośród kandydatów przedstawionych przez 
sejmiki. 

 Ich znaczenie było niewielkie, m.in. dokonywały 
rozkładu na powiatu podatków i innych ciężarów. 

 Ich uchwały wymagały zatwierdzenia przez organy 
administracyjne. 



Municypalność Księstwa Warszawskiego 

 Miała ona dotyczyć  zarówno miast jak i wsi. 

 W istocie okazała się iluzoryczna bowiem 
wprowadzono municypalność jedynie  w 6 głównych 
miastach KW, na czele z prezydentami miast. 

 W utworzonych miastach municypalnych utworzono 
rady municypalne. 

 W pozostałych miastach i wsiach wprowadzono w 
1809 r. nie znaną w Konstytucji organizację gmin 
miejskich i wiejskich. 



Sądownictwo administracyjne  
w Księstwie Warszawskim 

 Nazywane wtedy „sądownictwo sporu administracyjnego”, 
co wynikało z Konstytucji z 1807 r. oraz dekretów z 1809 i 
1811 r., gdzie wyliczano kompetencje sporów. 

 Spory rozstrzygano dwuinstancyjnie: 1) rada prefekturalna, 
2)Rada Stanu. 

 Brakowało jednak przepisów  dot. rozstrzygania sporów. 

 Nadto  istniało administracyjne sądownictwo karne, w 
sprawach karnoskarbowych. 



Kształtowanie się aparatu urzędniczego  
w Księstwie Warszawskim 

 Administracja KW miała charakter zawodowy i w 1811 r. 
liczyła ta grupa 9191 etatów. 

 Istniało związanie z prawem, ale wobec małej rozbudowy 
przepisów prawa materialnej było w istocie niewielkie. 

 Zaczęły kształtować się przepisy określające prawa i 
obowiązki urzędników. 

 Istniała duża rozpiętość płac urzędniczych. 

 Urzędnicy podlegali odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w 
poważniejszych przewinieniach – karnej. 



 
Królestwo Polskie podporządkowane carowi Rosji, 

utworzone na Kongresie Wiedeńskim w 1915 r.  
„Polacy poddani mocarstw…”. 



Obszar Królestwa Polskiego 

 127.321 km, czyli o 30 tys. km kwadr. mniejsze od 
Księstwa Warszawskiego. 

 Część Ks. W-wskiego dep. bydgoski i poznański do Prus;  
Galicja Zachodnia – do Austrii, Kraków  okręgiem – 
„wolne i niezależne i ściśle neutralne” miasto. 

 Ludność – 3,5 mln w stosunku do 45 mln w Rosji. 



Konstytucja Królestwa Polskiego  
z  27 XI 1815 r. 

 Władca Rosji każdorazowo miał być królem Polski: 
zwierzchnictwo nad władzą i wojskiem, inicjatywa 
ustawodawcza, zwoływanie i rozwiązywanie sejmu, 
prawo weta wobec jego uchwał, mianowanie wyższych 
urzędników. 

 W czasie nieobecności monarchy w Królestwie miał go 
reprezentować namiestnik, będący zwierzchnikiem 
rządu, czyli Rady Administracyjnej. 



Władza ustawodawcza w Królestwie Polskim 
 i prawa obywateli w Konstytucji  

(do 1819-1821) 
 Sejm miał prawo uchwalania ważniejszych ustaw, łącznie z 

budżetem 

 Senat jako Sejm Sejmowy wyrokował w sprawach o 
zbrodnię stanu. 

 Konstytucja zapewniała wiele praw obywatelskich: 
równość wobec prawa, nietykalność osobista i majątkową, 
wolność słowa i druku, wolność wyznań, prawa polityczne 
(wyborcze); autonomię Królestwa. 

 Sprawy zagraniczne w ramach unii z Rosją należały do tej 
ostatniej. 



Ograniczenie swobód w Królestwie  
w latach 1819-1821 

 1819 r. zniesiono wolność druku i wprowadzono 
cenzurę. 

 Namiestnik W.K. Konstanty wraz z Nowosilcowem 
tworzyli tajną policję 

 1819 r. Walerian Łukasiński tworzy Wolnomularstwo 
Narodowe, a w 1821 r. Towarzystwo Patriotyczne 

 18182 r. Piotr Wysocki tworzy w Szkole Podchorążych 
tajny związek, który w 1830 r. doprowadzi do wybuchu 
powstania listopadowego. 


