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JACEK GOCLON (Wroc³aw)

Prezydium Rady Ministrów w latach 1918-1939.
Struktura, zakres kompetencji i dzia³alnoœæ projektodawcza.
(Zarys problemu)
Prezydium Rady Ministrów zosta³o utworzone z koñcem 1917 r. przez
Radê Regencyjn¹ z chwil¹ powo³ania pierwszego premiera i przejê³o funkcje
istniej¹cego Biura Prezydialnego Tymczasowej Rady Stanu. Jednak dzia³alnoœæ tego organu nie uzyska³a dotychczas bardziej wyczerpuj¹cego opisu w literaturze naukowej. Opracowanie to jest prób¹ ukazania struktury, zakresu
kompetencji i roli projektodawczej tego pomocniczego organu rz¹du. Podstaw¹ sta³y siê g³ównie materia³y archiwalne zgromadzone w Archiwum Akt
Nowych w Warszawie i bardzo nieliczne opracowania1.
Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e w omawianym okresie organizacja Rady
Ministrów nie zosta³a w ¿adnym akcie ustawowo uregulowana, a jedyn¹ podstaw¹ prawn¹ by³ dekret Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r., „o tymczasowej organizacji w³adz naczelnych w Królestwie Polskim”2.
1

R. Hausner, Poczynania organizacyjno-oszczêdnoœciowe w Polsce w latach 1918-1934, Warszawa 1935, s. 154-157; idem, O trybie przygotowania obowi¹zuj¹cych przepisów, Warszawa 1932,
s. 32-33; J. Stojanowski, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, (w:) Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rêkopiœmiennych Ÿróde³ historycznych, Warszawa 1956, t. 2, s. 283-285.
2 Nale¿y podkreœliæ, ¿e najwa¿niejsze dekrety i ustawy, tj. dekret Naczelnika Pañstwa
z 22.11.1918 r. „O najwy¿szej w³adzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”, ma³a konstytucja
z 20.02.1919 r. „O organizacji i zakresie dzia³ania w³adz najwy¿szych” (która zast¹pi³a dekret
z 22.11.1918 r.), Konstytucja marcowa (dok³adnie art. 63, w którym mowa o liczbie, zakresie
dzia³ania i wzajemnym stosunku ministrów oraz o zakresie kompetencji rz¹du), „Nowela sierpniowa”, tj. ustawa z 2.08.1926 r. zmieniaj¹ca postanowienia Konstytucji marcowej, Konstytucja kwietniowa, gdzie w art. 25 zapowiadano wydanie dekretu Prezydenta RP o organizacji rz¹du i zakresie
kompetencji premiera, Rady Ministrów i ministrów – nigdy nie zosta³y uzupe³nione o rozporz¹dzenia wykonawcze. ¯aden z wy¿ej wymienionych aktów nie zawiera³ pojêcia „Prezydium Rady Ministrów”. Jedynymi aktami normuj¹cymi zasady funkcjonowania PRM by³y czêsto zmieniaj¹ce siê
rozporz¹dzenia i uchwa³y rz¹du. Warto tutaj zacytowaæ s³owa sprawozdawcy Komisji Bud¿etowej
Sejmu dr. Waleriana Zaklika, który w 1936 r. podsumowa³: „Konstytucja kwietniowa, tak samo
zreszt¹ jak marcowa nie zna organu: Prezydium Rady Ministrów. Pojêcie Prezydium by³oby w³aœciwe dla emanacji jakiejœ instytucji kolegialnej. Tak¹ instytucj¹ kolegialn¹ jest Rada Ministrów, ale nie
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Wed³ug R. Hausnera, Prezydium Rady Ministrów powsta³o w koñcu
1917 r., a wiêc jeszcze w okresie funkcjonowania gabinetów w dobie Rady Regencyjnej3. Organ ten podlega³ bezpoœrednio premierowi i zosta³ zorganizowany jako oddzielna jednostka administracyjna, na czele której sta³ podsekretarz
stanu, w randze wiceministra (któremu podlega³y wszystkie biura PRM); stanowisko to zosta³o utrzymane (z niewielkimi przerwami) do koñca II Rzeczypospolitej4.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zakres kompetencji Prezydium Rady Ministrów wynika³ z uprawnieñ szefa rz¹du i st¹d ca³a organizacja PRM musia³a zostaæ
dostosowana do prerogatyw premiera, aby usprawniæ wszelkie dzia³ania koordynacyjne i organizacyjne. Z tej zale¿noœci wynika koniecznoœæ ukazania zakresu kompetencji Prezesa Rady Ministrów, do których nale¿a³y: reprezentowanie rz¹du, zwo³ywanie posiedzeñ i kierowanie jego pracami, nadzorowanie
jednolitej polityki rz¹du, nadzór nad dzia³alnoœci¹ ministrów i przestrzeganiem
zakresu ich kompetencji, a szczególnie nadzór nad przygotowywaniem projektów ustaw, które mia³y normowaæ organizacjê naczelnych organów pañstwowych i ich wzajemne relacje, nadzór nad przebiegiem prac w ramach inicjatywy
ustawodawczej rz¹du oraz nad pracami w tworzeniu projektów rozporz¹dzeñ
rz¹dowych, czuwanie nad organizacj¹ administracji pañstwa, w tym nad procesem podnoszenia kwalifikacji urzêdników, czy urzêdami podlegaj¹cymi
bezpoœrednio premierowi, a tak¿e informowanie g³owy pañstwa o wykonaniu
programu rz¹du i pozostawanie w zgodnoœci pogl¹dów na ogóln¹ politykê pañstwa z prezydentem RP, informowanie parlamentu o programie politycznym
Rady Ministrów, „czuwanie nad stosunkiem cia³ ustawodawczych do rz¹du
i nad biegiem prac ustawodawczych Sejmu i Senatu oraz nad wspó³dzia³aniem
w tej pracy z rz¹dem”, czy informowanie prasy o podstawowych za³o¿eniach
polityki rz¹du i wydawanie gazety jako organu prasowego Rady Ministrów5.
wy³ania ona z siebie Prezydium; kieruje Rad¹ jednoosobowo Prezes Rady Ministrów. Pojêcie Prezydium Rady Ministrów nie opiera siê na Konstytucji, na jakimkolwiek akcie ustawodawczym, a jedynie uchwa³y Rady Ministrów to pojêcie tworzy³y, ostatnio uchwa³a z 12 III 1930 r., która uchwali³a
statut organizacyjny Prezydium Rady Ministrów”, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (cyt. dalej
AAN), Akta Prezydium Rady Ministrów (cyt. Akta PRM), t. 8, p. 1 (opracowanie archiwalne w maszynopisie); Dziennik Praw Królestwa Polskiego, nr. 1, poz. 1; Dziennik Praw RP nr 1, poz. 41,
nr 15, poz. 226.
3 R. Hausner, op. cit., s. 26; B. Hutten-Czapski, 60 lat ¿ycia politycznego i towarzyskiego, Warszawa 1936, t. 2, s. 517.
4 W okresie funkcjonowania rz¹du Jêdrzeja Moraczewskiego, przez krótki czas, na prze³omie
1918 i 1919 r. w PRM istnia³o stanowisko ministra bez teki, zlikwidowane po ust¹pieniu tego gabinetu, J. Goclon, Rz¹d Jêdrzeja Moraczewskiego 17 XI 1918 – 16 I 1919 r., struktura, funkcjonowanie,
dekrety, „Przegl¹d Nauk Historycznych”, R. VIII, nr 2, £ódŸ 2009, s. 99-137.
5 M. Pietrzak, Rz¹dy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969, s. 203 i in.;
J. Kuncewicz, Przebudowa. Rzecz o ¿yciu i ustroju Polski, Kraków, b. r. wyd., s. 122 i in.; Z. Cybichowski, Polskie Prawo Pañstwowe, Warszawa 1925, t. 2, s. 176 i in.; P.A. Leszczyñski, Centralna
Administracja Wyznaniowa II RP. Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego,
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Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ rola premiera systematycznie wzrasta³a przez
ca³e dwudziestolecie, co wi¹za³o siê ze wzrostem znaczenia organów, które
jemu podlega³y, lub okresowemu zmniejszaniu siê znaczenia samej Rady Ministrów, której pracami kierowa³.
Nale¿y dodaæ, ¿e poza funkcj¹ szefa gabinetu, premier w roku 1921 obj¹³
tak¿e funkcjê przewodnicz¹cego Komitetu Politycznego Ministrów, a w 1926 r.
stan¹³ na czele Komitetu Ekonomicznego Ministrów6.
Pocz¹tkowo do „bud¿etu Prezydium Rady Ministrów wchodzi³y w roku
1918, oprócz centralnego zarz¹du, ponadto: Departament Stanu, Komisja Wojskowa, Drukarnie Pañstwowe, Monitor Polski i Komisja Urzêdnicza. Departament Stanu przeorganizowano w roku 1918 na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z Komisji Wojskowej powsta³o w r. 1919 Ministerstwo Spraw Wojskowych”, a agendy Komisji Urzêdniczej, która szybko zakoñczy³a swoj¹
dzia³alnoœæ przej¹³ Wydzia³ Personalny Rady Ministrów7.
Na prze³omie 1918/19 r. PRM sk³ada³o siê z dwóch sekcji: administracyjnej i legislatywnej, z tym ¿e przy tej drugiej istnia³a tak¿e Miêdzyministerialna
Konsultacja Prawna8 oraz cztery wydzia³y: prasowy, osobowy, gospodarczy
Warszawa 2006, s. 121 i in.; idem, Konstytucyjna regulacja statusu Rady Ministrów w II Rzeczypospolitej, (w:) Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, red. P. Sarnecki, Kraków
2006, s. 222 i in.; E. Brodacka-Adamowicz, Ministrowie oœwiaty Drugiej Rzeczypospolitej. Okres
rz¹dów parlamentarnych (1918-1926), Siedlce 2010, s.16 i in. O wspó³pracy parlamentu i rz¹du
w zakresie „biegu prac ustawodawczych” i znaczenia w tych relacjach Prezydium Rady Ministrów
du¿o mówi pismo Ministra Zdrowia (z 30 czerwca 1920 r.) skierowane do Marsza³ka Sejmu Ustawodawczego, i¿ „ustawa o zdrojowiskach i uzdrowiskach opracowana przez Ministerstwo przes³ana zosta³a do Prezydium Rady Ministrów”, co wyraŸnie ukazuje znaczenie tego organu równie¿ w zakresie prac projektodawczych, AAN, Akta PRM, t. 8, s. 2; sygn. 21941/598.
6 Zob. Protoko³y Komitetu Politycznego Rady Ministrów, wstêp, wybór, opracowanie M. Jab³onowski, W. Janowski, Warszawa–Pu³tusk 2004, s. 6 i in.
7 R. Hausner, op. cit., s. 26.
8 Organ ten zosta³ utworzony 30 grudnia 1918 r. drog¹ uchwa³y rz¹du (przy Sekcji Legislatywnej Rady Ministrów), której sk³ad stanowili przedstawiciele sekcji i wydzia³ów ustawodawczych
i prawnych resortów. Rola tego organu nie by³a zbyt znacz¹ca i jej dzia³alnoœæ sprowadza³a siê g³ównie do uzgadniania tekstu poprawek, które zg³asza³y poszczególne resorty, choæ nale¿y podkreœliæ,
¿e nawet w samej instrukcji ustalonej dla tego organu (z pocz¹tkiem 1919 r.) stwierdzono, ¿e „Konsultacja ma na celu ustalenie zasad dla jednakowego rozstrzygania powstaj¹cych w poszczególnych
ministerstwach kwestii prawnych oraz dla ujednostajnienia techniki redakcyjnej projektów ustaw”
oraz ¿e „Konsultacja sk³ada siê z przedstawicieli Prezydium Rady Ministrów i wszystkich ministerstw, po jednym z ka¿dego i obraduje na posiedzeniach pod przewodnictwem przedstawiciela Prezydium Rady Ministrów. Sprawy wymagaj¹ce porozumienia niektórych Ministerstw mog¹ byæ rozpatrywane na posiedzeniach bez udzia³u przedstawicieli Ministerstw niezainteresowanych.
Posiedzenia Konsultacji odbywaj¹ siê w miarê potrzeby. Konsultacja wydaje opinie w kwestiach
przytaczanych w art. 1 b¹dŸ na ¿¹danie poszczególnych Ministerstw, b¹dŸ na wniosek jednego ze
swych cz³onków. Wszelkie czynnoœci kancelaryjne Konsultacji za³atwia Sekcja Legislacyjna Prezydium Rady Ministrów”. Do jednych z bardziej istotnych spraw uzgodnionych przez tê Miêdzyministerialn¹ Konsultacjê Prawn¹ nale¿a³ projekt „rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie rozci¹gniêcia na ziemie przy³¹czone do obszaru RP na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju
i rozejmie podpisanym w Rydze 12 paŸdziernika 1920 r., przepisów normuj¹cych meldowanie i zapi-
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i ogólny. W tym te¿ okresie zosta³o utworzone Biuro Konstytucyjne (przy Prezydium), którego zadaniem mia³o byæ przygotowywanie i opracowywanie materia³ów dla Komisji Konstytucyjnej Sejmu (z tym ¿e biuro to zosta³o w po³owie 1919 r. przeniesione do Biura Sejmu)9.
W tym miejscu nale¿y z ca³ym naciskiem podkreœliæ, ¿e Biuro Konstytucyjne Prezydium Rady Ministrów okaza³o siê organem w du¿o wiêkszym
stopniu projektodawczym od sejmowej Komisji Konstytucyjnej! Na posiedzeniu rz¹du w dniu 18 lutego 1919 r., a wiêc ju¿ w okresie premierostwa
Ignacego Paderewskiego, ustalono, i¿ „wobec tego, ¿e Sejmowa Komisja
Konstytucyjna zwróci³a siê do Rz¹du z zapytaniem, jaki charakter nosiæ
ma zwo³ana przez Rz¹d Komisja Konstytucyjna, postanowiono wyjaœniæ, ¿e
komisja ta nosiæ ma charakter ankiety i odroczyæ jej ukonstytuowanie do
chwili osi¹gniêcia w tej sprawie porozumienia z Sejmow¹ Komisj¹ Konstytucyjn¹”10.
W okresie kierowania rz¹dem przez Ignacego Paderewskiego (druga po³owa 1919 r.) struktura Prezydium mia³a ju¿ trzy sekcje prezydialne: legislacyjn¹, prezydialn¹ (z podzia³em na Wydzia³ personalny, Intendenturê i Rachubê),
administracyjn¹ (która dzieli³a siê na trzy wydzia³y: ekonomiczny, polityczny
i kultury spo³ecznej) oraz kancelariê11.
Struktura organizacyjna by³a wówczas jeszcze niezbyt ustabilizowana; dowodem na to mo¿e byæ fakt, i¿ w Prezydium nie obs³ugiwano spraw zwi¹zasywanie faktów ruchu naturalnego”, czy zaakceptowana wspólnie opinia Departamentu Legislacyjnego w sprawie „projektu ustawy o zmianie niektórych przepisów aktów stanu cywilnego”, a tak¿e
projekt rozporz¹dzenia rz¹du „w sprawie zmiany niektórych postanowieñ rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 18 paŸdziernika 1920 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludnoœci”,
AAN, Akta PRM, t. 8, za³. 1; sygn. 1858/23.
9 Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 grudnia 1918 r. z inicjatywy premiera Jêdrzeja Moraczewskiego podjêto decyzjê o przygotowaniu projektu powo³ania Biura Konstytucyjnego, które
ostatecznie utworzono w po³owie stycznia 1919 r., którego g³ównym zadaniem mia³o byæ przygotowywanie materia³ów dla prac Komisji Konstytucyjnej w Sejmie. W trakcie swojej dzia³alnoœci Biuro
Konstytucyjne przygotowa³o kilka projektów konstytucyjnych, ale o bardzo zbli¿onej do siebie treœci, w czym uczestniczyli tak¿e profesorowie J. Buzek i M. Waliniak. Pracami Biura kierowa³ Mieczys³aw Niedzia³kowski, AAN, Akta PRM, t. 8, za³. 2; Protoko³y Posiedzeñ Prezydium Rady Ministrów, mf. 20048. p. 476; J. Goclon, op. cit., s. 115.
10 Ankieta Konstytucyjna funkcjonowa³a do po³owy 1919 r. i na posiedzeniach, którym przewodniczy³ prof. Micha³ Bobrzyñski, analizowano materia³y opracowane przez pracowników Biura
Konstytucyjnego (zastêpc¹ by³ prof. Zygmunt Chrzanowski, sekretarzem prof. Zygmunt Cybichowski). Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 29 marca 1919 r. „postanowiono wypracowany, przez
zwo³an¹ przez p. Prezydenta Ministrów ankietê, projekt konstytucji pañstwa przed³o¿yæ Sejmowi nie
jako projekt rz¹dowy, a jako wynik ankiety”, ale nie zmienia to faktu, ¿e wiêkszoœæ prac na ustaw¹
zasadnicz¹ mia³a miejsce w Biurze Konstytucyjnym Prezydium Rady Ministrów (które zarz¹dzeniem premiera z dnia 20 maja 1919 r., zosta³o „przydzielone” do Biura Sejmu), AAN PRM, t. 8,
za³. 2.
11 Ibidem, t. 8, za³. 3. Zob.: J. Goclon, Rz¹d Ignacego Paderewskiego. Geneza, sk³ad osobowy
i dzia³alnoœæ (16.01 – 9.12.1919), „Acta Universitatis Lodzienzis, Folia Historica” 86, 2011,
s. 93-145.
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nych, z powo³anym uchwa³¹ rady Ministrów 1 sierpnia 1919 r., Komitetem
Ekonomicznym Ministrów12.
W grudniu 1920 r. PRM, po powo³aniu rz¹du Leopolda Skulskiego, ponownie sk³ada³o siê tylko z dwóch sekcji: administracyjnej i legislatywnej oraz
dwóch wydzia³ów: organizacyjnego i prasowego.
Sekcja administracyjna dzieli³a siê na: sekretariat premiera („prezydialny”), Wydzia³ ogólny i Wydzia³ finansowo-gospodarczy. Sekretariat obs³ugiwa³ gabinet premiera, udziela³ pos³uchañ, przyjmowa³ memoria³y, petycje, odbiera³ raporty, odpowiada³ za sta³¹ ³¹cznoœæ z parlamentem oraz nadzorowa³
przestrzeganie etykiety urzêdowej w trakcie spotkañ najwy¿szej rangi. Wydzia³ ogólny zajmowa³ siê og³aszaniem rozporz¹dzeñ i ustaw oraz sprawami
rz¹du Komitetu Ekonomicznego Ministrów i Rady Obrony Pañstwa (w stosunkowo krótkim okresie jej funkcjonowania), sprawami personalnymi, spo³ecznymi, politycznymi, sejmowymi, ekonomicznymi jednostek urzêdowych przy
PRM oraz sprawami gdañskimi. Wydzia³ finansowo-gospodarczy dzieli³ siê
na: Dzia³ finansowy, któremu podlega³y sprawy bud¿etowe, rachunki i kasa,
Referat osobowy, Kancelariê (prowadz¹c¹ dziennik podawczy i nadzoruj¹cy
oddzia³ ekspedycyjny i odzia³ maszyn) oraz Dzia³ gospodarczy, którego zakres
12 Inicjatorem utworzenia Komitetu Ekonomicznego Ministrów by³ minister Skarbu Leon Biliñ-

ski, który uwa¿a³, ¿e taki organ przyczyni siê do uzdrowienia systemu skarbowego pañstwa. Pierwsze posiedzenie odby³o siê 30 sierpnia 1919 r., pod przewodnictwem L. Biliñskiego. Sk³ad osobowy,
regulamin pracy i zakres kompetencji rz¹d zatwierdzi³ 19 lutego 1920 r. Sk³ad Komitetu stanowili
ministrowie: Skarbu, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Przemys³u i Handlu, Rolnictwa,
Kolei ¯elaznych, Robót Publicznych, Aprowizacji i Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, a tak¿e Generalny Komisarz Ziem Wschodnich. Pozostali ministrowie mogli uczestniczyæ w tych posiedzeniach, na których rozpatrywane by³y sprawy ich resortów. Premier móg³ zawsze uczestniczyæ w posiedzeniach wed³ug w³asnej woli lub delegowaæ swego reprezentanta. Zadaniem Komitetu by³o
ustalanie zasad polityki ekonomicznej rz¹du, rozpatrywanie wszystkich wniosków o zmiany w prawie zwi¹zanych z polityk¹ gospodarcz¹ oraz sprawy ekonomiczne wymagaj¹ce uzgodnienia pomiêdzy szefami resortów (wnioski te mog³y zostaæ wniesione tak¿e na posiedzenie rz¹du, ale wczeœniej
musia³y byæ rozpatrzone przez Komitet Ekonomiczny). Ponadto Komitet rozstrzyga³ w sprawach:
umów o „zagranicznych dostawach rzêdowych”, umów „eksportowych rz¹dowych”, po¿yczek
rz¹dowych dla spó³ek i towarzystw (w wysokoœci ponad 500 tys. marek), udzielania koncesji wywozowych i eksploatacyjnych oraz gwarancji rz¹dowych; dalej: rozpatrywa³ i uchwala³ zarz¹dzenia
i rozporz¹dzenia maj¹ce du¿e znaczenie gospodarcze. W dniu 18 stycznia 1920 r. Komitet utworzy³
swój sekretariat generalny, którego zakres kompetencji obejmowa³: rozpatrywanie i przedk³adanie
przewodnicz¹cemu Komitetu wniosków resortowych i przygotowywanie wniosków zbiorczych (po
uzgodnieniu ich treœci z w³aœciwymi ministerstwami), nadzór nad prowadzeniem stenogramów posiedzeñ i protoko³ów, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³ Komitetu oraz ustalanie zakresu kompetencji tych resortów, do których nale¿a³y sprawy gospodarcze pañstwa. Regulamin
KEM zosta³ zmieniony 21 lutego 1923 r., ale podstawowe ustalenia jego struktury i kompetencji pozosta³y w zasadzie te same. Zmiany zasz³y w wyniku uchwa³y rz¹dowej z dnia 29 paŸdziernika
1926 r., kiedy zadecydowano o przeniesieniu sekretariatu Komitetu do Prezydium Rady Ministrów;
natomiast nowy statut PRM z 13 grudnia 1930 r. nie zawiera³ ju¿ wzmianki o istnieniu sekretariatu
Komitetu Ekonomicznego Ministrów (wówczas uchwalono tak¿e kolejny regulamin KEM, obowi¹zuj¹cy do koñca II RP), ibidem, t. 8, za³. 4.
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kompetencji obejmowa³ dostawy i zamówienia, magazyny, nadzór nad gmachami rz¹dowymi oraz sprawy œrodków lokomocji, a tak¿e aprowizacja
urzêdników i telefony. Sekcja legislatywna dzieli³a siê na Wydzia³ Kodyfikacyjny i Wydzia³ Konsultatywny; pierwszy zajmowa³ siê przygotowywaniem
na posiedzenia rz¹du oraz uzgadnianiem i rozpatrywaniem na konferencjach
miêdzyministerialnych, projektów i wniosków resortowych, które dotyczy³y
organizacji urzêdów i stosunków urzêdniczych; drugi zajmowa³ siê opracowywaniem aktów prawnych (ustaw i rozporz¹dzeñ), które mia³y normowaæ organizacjê s³u¿by urzêdniczej.
Jednym z donioœlejszych projektów opracowanych przez PRM by³ projekt
„O tymczasowym sprawowaniu w³adzy ustawodawczej i naczelnej w³adzy
wykonawczej w Województwie Œl¹skim, z uzasadnieniem”, czy projekt Statutu Organizacji Ministerstwa Poczt. Wa¿n¹ rolê odgrywa³o PRM równie¿
w sprawach opiniowania projektów ustaw nadsy³anych z poszczególnych resortów, jak na przyk³ad projekt ustawy Ministerstwa Spraw Wojskowych
„w przedmiocie poddania s¹dom doraŸnym spraw o przestêpstwa z chêci zysku, pope³nione przez wojskowych”. O roli PRM w procesie projektowania
ustaw dobitnie œwiadczy rezolucja sejmowa uchwalona w lipcu 1920 r., która
pilnie wzywa³a rz¹d, a¿eby „przed³o¿y³ Sejmowi projekt ustawy o reprezentacji wojskowej”. Wielokrotnie równie¿ poszczególne resorty zwraca³y siê do
PRM o ró¿nego rodzaju interwencje, np. MSZ apelowa³ do Prezydium, „aby
telegraficznie wywar³o odpowiedni nacisk na Tymczasow¹ Komisjê Rz¹dz¹c¹
w Cieszynie, celem natychmiastowego wstrzymania rugów mieszkaniowych
i aby mo¿liwie najszybciej powiadomi³o MSZ, czy Tymczasowa Komisja
Rz¹dz¹ca nie przekroczy³a granic swoich kompetencji” (sprawa dotyczy³a
usuwania czeskich urzêdników ze s³u¿bowych mieszkañ w Cieszynie, które
otrzymali od w³adz Austro-Wêgier, jeszcze przed 1914 r.). O znaczeniu projektodawczej roli PRM mo¿e te¿ wiele mówiæ przesy³anie do Sejmowej Komisji Konstytucyjnej w³asnych projektów ustaw, jak np. „w przedmiocie tymczasowej w³adzy ustawodawczej w Województwie Œl¹skim”13.
13 W Sekcji legislacyjnej PRM opracowano m.in. równie¿ wa¿ne (dla tak bardzo wówczas rolni-

czego kraju, jak Polska) projekty ustaw w dziedzinie melioracji; „o popieraniu robót melioracyjnych”, „o popieraniu przedsiêbiorstw ulepszeñ wodnych w interesie kultury krajowej” i „o popieraniu przedsiêbiorstw melioracyjnych przez pañstwa i cia³a samorz¹dowe drugiej instancji”. Sprawy te
musia³y byæ znacznej wagi skoro to PRM Sejm powierzy³ przygotowanie projektów ustaw wodnych,
wzywaj¹c jednoczeœnie do przed³o¿enia „programu regulacji rzek niesp³awnych, zabudowañ potoków górskich i melioracji pierwszorzêdnych”. Z Sejmu nadchodzi³y do PRM równie¿ pisma w sprawie wykonywania rezolucji sejmowych, jak np. „w przedmiocie rejestracji rodzin, których ¿ywiciele
zostali przez bolszewików pomordowani, pomocy doraŸnej dla takich rodzin i sta³ej pomocy dla
osób cywilnych poszkodowanych wskutek dzia³añ wojennych”. PRM opracowywa³o równie¿ takie
pisma, jak np. „Motywy do projektu Rozporz¹dzenia Rady Obrony Pañstwa o budowie linii kolejowej Kokoszki – Ma³y Kock lub Kokoszki – Gdynia” (która mia³a omijaæ Gdañsk), ibidem, sygn.
1941/22, 4766/21, 7649/21, 24163/21, 1941/22, 5645/21, 2400/22 t. 8, za³. 5.
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Wydzia³ organizacyjny by³ organem pomocniczym premiera, który u³atwia³ mu nadzór nad przebiegiem procesu organizacji wszystkich naczelnych
urzêdów. Wydzia³ prasowy zajmowa³ siê sprawami oœwiadczeñ rz¹dowych
i kontaktami z dziennikarzami.
Poza tym funkcjonowa³y jeszcze dodatkowe komórki:
a/ Biuro Plebiscytowe14,
b/ referat gdañski15,
c/ biuro nadzwyczajnych Komisji oszczêdnoœciowych16,
d/ delegat PRM, do spraw m.in. „zdobyczy wojennych”17.
14 Biuro Plebiscytowe (nazywane te¿ referatem plebiscytowym) by³o komórk¹ organizacyjn¹
utworzon¹ jedynie czasowo, tj. do za³atwienia konkretnych spraw, zwi¹zanych z prowadzonymi akcjami plebiscytowymi i jego dzia³alnoœæ by³a pomocnicza wobec Komisji do spraw likwidacji Komitetów plebiscytowych na Spiszu i Orawie, w Cieszynie, Kwidzynie i Olsztynie (utworzon¹ 29 lipca
1920 r. uchwa³¹ Rady Ministrów, której sk³ad stanowili reprezentanci PRM, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wewnêtrznych, Wojskowych i Skarbu). Zakres kompetencji Biura plebiscytowego
uleg³ poszerzeniu po przekazaniu PRM spraw poza wojskowych przez Wydzia³ Plebiscytowy Górnego Œl¹ska przy oddziale II Sztabu Generalnego (zlikwidowany 11 stycznia 1922 r.). Dzia³alnoœæ
Biura Plebiscytowego, utworzonego w 1920 r., trwa³a do 1924 r. Ibidem, t. 8, za³. 6.
15 „Sprawy gdañskie”, tj. sprawy Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieœcie Gdañsku,
pocz¹tkowo podlega³y w ca³oœci Prezydium Rady Ministrów (o czym wyraŸnie mówi³a instrukcja
s³u¿bowa z 31 maja 1920 r. odnosz¹ca siê do kwestii za³atwiania spraw gdañskich przez urzêdników),
jednak ju¿ na posiedzeniu rz¹du 6 wrzeœnia 1920 r. uchwalono wy³¹czenie „spraw natury dyplomatycznej” z referatu gdañskiego PRM, polecaj¹c, aby w sprawach dyplomatycznych Komisarz Generalny
kontaktowa³ siê wy³¹cznie z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Natomiast sprawy zwi¹zane z korzystaniem z portu w Gdañsku przekazano, uchwa³¹ rz¹du z 12 kwietnia 1922 r., Ministerstwu
Przemys³u i Handlu. Referat gdañski uleg³ likwidacji decyzj¹ uchwa³y rz¹dowej z 21 lutego 1923 r.
i wszystkie sprawy gdañskie przesz³y do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ibidem, t. 8, za³. 7.
16 W dniu 29 lipca 1920 r. rozporz¹dzeniem premiera utworzono Komisjê do spraw oszczêdnoœci pañstwowych, co by³o wynikiem rezolucji sejmowej z 16 lipca tego¿ roku, która wzywa³a rz¹d do
wprowadzenia w ca³ej administracji pañstwa mo¿liwie najwiêkszych oszczêdnoœci; wi¹za³o siê to
niew¹tpliwie z gwa³townymi wydatkami wojennymi, w wyniku narastaj¹cego lawinowo zagro¿enia
ze strony nacieraj¹cej w kierunku Warszawy Armii Czerwonej. W rezolucji sejmowej polecono
wstrzymanie wszystkich wydatków, które nie wi¹za³y siê z obron¹ Rzeczypospolitej, natomiast do
zakresu powo³anej Komisji nale¿a³o: redukcja stanowisk urzêdniczych, opracowanie metod uproszczenia administracji pañstwowej i zwiêkszenie sprawnoœci dzia³ania wszystkich urzêdów. Podobn¹
Komisjê organizacyjno-oszczêdnoœciow¹ pod przewodnictwem premiera, powo³ano 28 grudnia
1922 r. W dniu 26 marca 1923 r. uchwa³¹ rz¹du zast¹piono tê Komisjê instytucj¹ Nadzwyczajnego
Komisarza Oszczêdnoœciowego przy premierze, któr¹ jednak zlikwidowano ju¿ w koñcu 1925 r. i na
posiedzeniu rz¹du w dniu 16 grudnia 1925 r. postanowiono utworzyæ trzyosobow¹ Komisjê reorganizacji biurowoœci, której dzia³alnoœæ dzieli³a siê na: a) projekty instrukcji biurowej dla w³adz I, II
i III instancji oraz b) projekty: kompilacji obowi¹zuj¹cych przepisów i trybu urzêdowania organów
administracji (dzia³alnoœæ zakoñczy³a siê w 1929 r.). Zadania reorganizacji administracji kontynuowa³a, powo³ana w 1928 r., Komisja dla usprawnienia Administracji Publicznej, ibidem, t. 8, za³. 8.
17 W dniu 18 lipca 1919 r. rz¹d przekaza³ wszelkie sprawy „zdobyczy wojennej” (dotyczy³o to
mienia przejmowanego od niemieckich i austriackich wojsk okupacyjnych) Komisarzowi Generalnemu Ziem Wschodnich, który na mocy otrzymanych pe³nomocnictw rz¹dowych ustanowi³ w dniu 25 lipca
1919 r. Urz¹d Zdobyczy Wojennej, przy reprezentancie Komisarza Generalnego w Warszawie. Nale¿y
dodaæ, ¿e w dniu 17 paŸdziernika 1919 r. Naczelny Wódz Józef Pi³sudski powo³a³ swoim dekretem
(jednoczeœnie jako Naczelnik Pañstwa) Komisjê Œledcz¹ do zbadania stawianych zarzutów zarówno
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Od roku 1920 istniej¹ jeszcze instytucje autonomiczne (obok Zarz¹du Centralnego PRM):
1. Prokuratoria Generalna RP,
2. Polska Agencja Telegraficzna,
3. Zarz¹d Drukarni Pañstwowych,
4. Monitor Polski,
5. Urz¹d Propagandy Wewnêtrznej18,
6. Urz¹d Propagandy Zagranicznej19,
7. Kancelaria Rady Obrony Pañstwa20,
wobec oficerów, jak i urzêdników cywilnych, odnoœnie do zdobyczy wojennej na froncie wschodnim,
gdzie od lutego 1919 r. trwa³a niewypowiedziana wojna polsko-rosyjska, ibidem, t. 8, za³. 9.
18 Biuro propagandy wewnêtrznej istnia³o stosunkowo krótko, bo od 5 sierpnia 1920 (uchwa³a
rz¹du) do 1 grudnia tego¿ roku i zosta³o powo³ane dla „budzenia ducha patriotycznego, zwalczania
defetyzmu w narodzie i uœwiadomienia koniecznoœci czynnej pomocy dla pañstwa w walce z wrogiem”. W wyniku w/w uchwa³y Rady Ministrów z 5 sierpnia 1920 r. dotychczasowe biura propagandy przy Ministerstwie Spraw Wojskowych przekazano do PRM, tj. do Biura Propagandy Wewnêtrznej, które swoim zasiêgiem obje³o ca³y kraj z delegatami wojewódzkimi, „lotnymi” instruktorami
organizacji i powiatowymi „mê¿ami zaufania”. Biuro to prowadzi³o w³asny dziennik podawczy, posiada³o w³asn¹ kancelariê i u¿ywa³o odrêbnych pieczêci (ale na u¿ytek wewnêtrzny, np. pieczêcie
wp³ywu, o treœci: „Prezydium Rady Ministrów. Biuro Propagandy Wewnêtrznej”) i stosowa³o
w³asne nadruki na aktach spraw. Postawione w stan likwidacji na posiedzeniu gabinetu w dniu 3 listopada 1920 r. (z uzasadnieniem premiera, ¿e „niebezpieczeñstwo minê³o, a urz¹d spe³ni³ swoj¹
rolê”), z wejœciem w ¿ycie tej decyzji z dniem 1 grudnia tego¿ roku, faktycznie zakoñczy³o swoj¹ dzia³alnoœæ w maju 1921 r., ibidem, t. 8, za³. 10.
19 Biuro Propagandy Zagranicznej powsta³o w szczególnej sytuacji polityczno-militarnej, w jakiej znalaz³a siê Rzeczpospolita w sierpniu 1920 r. Jednostkê tê utworzono 25 sierpnia tego¿ roku,
lecz nie uchwa³¹ rz¹du, jak w/w biura, a rozporz¹dzeniem Rady Obrony Pañstwa, ale jako organ przy
Prezydium Rady Ministrów. G³ównym zadaniem tego biura mia³o byæ „pozyskanie poparcia zagranic¹ akcji pokojowej Rz¹du Polskiego” (jego dzia³alnoœæ przewidywano na okres szeœciu miesiêcy).
Strukturê tego organu stanowi³y: centrala z szefem biura i jego zastêpca oraz referenci: instrukcji politycznej, telegraficznej obs³ugi delegatów zagranicznych, obs³ugi korespondentów pism obcych,
propagandy wydawniczej (w tym literackiej, artystycznej i prasowej), dalej: kancelaria, t³umacze,
buchalter i archiwum; poza tym biuro to mia³o sta³ych delegatów w: Pary¿u, Londynie, Rzymie, Nowym Jorku, Bernie i Brukseli oraz delegatów specjalnych (wyje¿d¿aj¹cych w misjach okresowych)
w: Wiedniu, Berlinie, Sztokholmie, Amsterdamie, Bukareszcie, Rydze, Zagrzebiu i przy Lidze Narodów. Biuro uleg³o likwidacji w po³owie 1921 r., a sprawy dzia³u informacji dla korespondentów
zagranicznych przejê³o MSZ, zaœ bibliotekê, filmy, zdjêcia, inwentarz i akta – Prezydium Rady Ministrów, natomiast rysunki i akwaforty – Ministerstwo Sztuki i Kultury, ibidem, t. 8, za³.11.
20 Kancelaryjnie Radê Obrony Pañstwa obs³ugiwa³a kancelaria Prezydium Rady Ministrów.
W dniu utworzenia Rady Obrony Pañstwa (1 lipca 1920 r.) na swoim pierwszym posiedzeniu okreœli³a swoje cele i zakres kompetencji jako: pracê nad podniesieniem „ducha w narodzie i wojsku”,
za³atwianie spraw wymagaj¹cych szybkiego rozstrzygniêcia, czego nie mo¿na by³o uzyskaæ zwyk³¹
drog¹ ustawodawcz¹, decydowanie w dzia³aniach wojennych o politycznym znaczeniu, a tak¿e do
kompetencji Rady nale¿a³o decydowanie o pokoju i sprawach zwi¹zanych z jego zawieraniem, ibidem, t. 8, za³. 12. Rada Obrony Pañstwa by³a zupe³nie nowym organem i sytuowa³a siê (ze wzglêdu
na swój sk³ad personalny) pomiêdzy rz¹dem a parlamentem – w pewnym zakresie posiadaj¹c
uprawnienia obydwóch tych instytucji, a przede wszystkim uprawnienie ustawodawcze w postaci
mo¿liwoœci wydawania zarz¹dzeñ i rozporz¹dzeñ, i to z klauzul¹ natychmiastowej wykonalnoœci.
Nie oznacza³o to jednak, ¿e nie istnia³y ¿adne ograniczenia tych prerogatyw; Rada otrzyma³a mo¿li-
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8. Ministerstwo bez teki,
9. Departament dla spraw polskich do ziem wschodnich (Litewsko-Bia³oruski)21,
10. G³ówny Urz¹d Statystyczny (zosta³ od³¹czony od PRM moc¹ ustawy
z 1 czerwca 1923 r.),
11. Pañstwowy Urz¹d do Spraw Powrotu Jeñców, UchodŸców i Robotników (od³¹czony od PRM moc¹ ustawy z 4 listopada 1920 r.).
Prezydium Rady Ministrów staje siê bardziej organizacyjnie rozbudowan¹ instytucj¹ w koñcu 1920 r. (dok³adnie 20 grudnia 1920 r. na 119. posiedzeniu Rady Ministrów przyjêto now¹ strukturê organizacyjn¹ PRM); zast¹piono wówczas sekcje departamentami, wprowadzaj¹c: departament
prezydialny (w miejsce sekcji administracyjnej) i legislatywny oraz trzy wywoœæ wydawania rozporz¹dzeñ i zarz¹dzeñ wy³¹cznie w sprawach „zwi¹zanych z prowadzeniem
i zakoñczeniem wojny oraz zawarciem pokoju. Poza tym rozporz¹dzenia i zarz¹dzenia, które w myœl
ustaw wymaga³y uchwa³y Sejmu, winny byæ nastêpnie na najbli¿szym posiedzeniu Sejmu sk³adane
za poœrednictwem Prezydenta Ministrów Sejmowi do zatwierdzenia”. W myœl tych przepisów nie
mo¿na wnioskowaæ, ¿e Rada przejê³a ca³kowit¹ w³adzê w pañstwie, wydaj¹c wprawdzie a¿ ok. 90
aktów prawnych, ale wszystkie nie przekroczy³y granic kompetencji Rady, ustalonych w ustawie lipcowej, i wszystkie wymaga³y – dla swojej wa¿noœci – potwierdzenia Sejmu. Rada nie by³a „rz¹dem”, lecz dziêki niej by³o mo¿liwe skoordynowanie wszystkich funkcji pañstwowych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i z prac¹ sztabu generalnego. Ustawa sejmowa zakreœla³a kompetencje Rady bardzo szeroko: by³y to wspomniane ju¿ wszystkie sprawy dotycz¹ce prowadzenia i zakoñczenia wojny,
zawarcia pokoju oraz wydawanie w tych sprawach zarz¹dzeñ i rozporz¹dzeñ, które podlega³y natychmiastowemu wykonaniu. Rozporz¹dzenia wymagaj¹ce zrealizowania przez Sejm musia³y byæ
na jego najbli¿szym posiedzeniu zatwierdzone. Tak wiêc ca³y system stanowienia prawa przez Sejm
nie zosta³ zatrzymany, lecz ograniczony, poniewa¿ Rada otrzyma³a prawo wydawania decyzji i wymuszania szybkiego dzia³ania na organach pañstwowych. To Rada, dysponuj¹c ogromnym kapita³em zaufania polskiego narodu, umo¿liwi³a powo³anie tak znacznej armii, a swoimi zarz¹dzeniami
usprawni³a produkcjê przemys³ow¹, zapobiegaj¹c jednoczeœnie rozprzê¿eniu gospodarczemu. Nie
naruszaj¹c podstaw ustroju Rzeczypospolitej mog³a interweniowaæ na ka¿dym etapie ¿ycia pañstwowego, lecz czêsto sprowadza³o siê to jedynie do wytykania b³êdów, czy wydawania odezw do ludnoœci, w obliczu œmiertelnego zagro¿enia nast¹pi³a bowiem wyj¹tkowa konsolidacja wiêkszoœci narodu, wokó³ ówczesnych przywódców politycznych i wojskowych, wœród których niew¹tpliwy prym
wiód³ Naczelny Wódz J. Pi³sudski, P. M. Marsza³ek, Rada Obrony Pañstwa z 1920 roku. Studium
prawno-historyczne, Wroc³aw 1995, s. 175, 176; J. Goclon, W obronie Europy. Wojna z bolszewick¹
Rosj¹ w 1920 roku, Wroc³aw 2009, s. 102-106; idem, Rz¹d W³adys³awa Grabskiego (23 VI-24 VII
1920 r.), sk³ad, dzia³alnoœæ i pozycja wobec Rady Obrony Pañstwa, (w:) „Klio. Czasopismo poœwiêcone dziejom Polski i powszechnym”, Toruñ 2011, nr 18(3), s. 84-87; P. Zaremba, Historia Dwudziestolecia 1918-1939, Pary¿ 1981, t. 1, s. 190-192; Ustawa o utworzeniu Rady Obrony Pañstwa
z dnia 1 lipca 1920 r., Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 53, poz. 327. Wg A. Ajnenkiela,
ROP przejê³a pe³niê w³adzy w kraju (podobnie A. Leinwand), ale na podstawie analizy zachowanych
Ÿróde³ (w tym aktów prawnych), trudno siê z tym zgodziæ. Por.: A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, Warszawa 1989, t. II, cz. 2, s. 41 i in.; idem, Polskie konstytucje, Warszawa 1982, s. 232;
A. Leinwand, Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny polsko-radzieckiej 1919-1920, Warszawa
1964, s. 169.
21 W 1919 r. istnia³ stosunkowo krótko Departament Litewsko-Bia³oruski, okreœlany tak¿e departamentem dla spraw polskich ziem wschodnich, który jednak ju¿ w nastêpnym roku nie figurowa³
w wykazie bud¿etowym Prezydium Rady Ministrów, AAN, PRM, t. 8, za³. 13.
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dzia³y: polityczno-prasowy, wydzia³ dla specjalnych zleceñ oraz wydzia³ organizacyjny22.
Nale¿y dodaæ, ¿e ta struktura ustrojowa PRM zosta³a ustalona na podstawie
rozporz¹dzenia rz¹du z 20 paŸdziernika1920 r. „w sprawie organizacji i zasad
urzêdowania ministerstw” i odt¹d ministerstwa mia³y dzieliæ siê na departamenty i wydzia³y. Ustrój PRM przyjêty na posiedzeniu rz¹du 20 grudnia
1920 r. zosta³ powtórnie zatwierdzony w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
(18 marca1921 r.) i wówczas wprowadzono w ¿ycie oficjalny (po raz pierwszy) statut PRM (niewielkie zmiany dotyczy³y departamentu prezydialnego,
ponadto akt ten nie przewidywa³ ju¿ wydzia³u dla specjalnych zleceñ)23.
Ponowne zmiany nast¹pi³y w okresie dzia³alnoœci rz¹du Antoniego Ponikowskiego, kiedy to drog¹ uchwa³y rz¹du (3 listopada 1921 r.) utworzono
w PRM trzy departamenty: polityczny, prezydialny i legislatywny24.
W dniu 19 sierpnia 1922 r. zosta³a wprowadzona kolejna nowa struktura
Prezydium Rady Ministrów i podzia³ na cztery wydzia³y: administracyjny,
finansowo-gospodarczy, personalno-organizacyjny, polityczno-prasowy oraz
kancelariê. Spoœród departamentów zachowano jedynie departament legislatywny, z podzia³em na dwa referaty: kodyfikacyjny i wniosków prawodawczych25. Pozosta³ sekretariat Komitetu Politycznego i referat orderowy26.
22

Dowodem znaczenia Departamentu Legislatywnego mo¿e byæ fakt, i¿ w 1923 r. to ten departament przedk³ada³ „w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwoœci i Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych [...] Radzie ministrów odpowiednie wnioski o poddanie G³ównego Urzêdu Statystycznego pod w³adzê MSW (jako departament tego resortu), ibidem, sygn. 2637/23; t. 8, za³. 14.
23 Ibidem, t. 8, p. 6, za³. 14.
24 Miesi¹c wczeœniej (6.10.1921 r.) powo³ano Komitet Polityczny Ministrów (na czele z premierem), co wi¹za³o siê z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej w PRM (lecz jej dzia³alnoœæ uwidoczni³a siê dopiero w 1922 r.). Komitet ten utworzono uchwa³¹ rz¹dow¹ w dniu 6 paŸdziernika
1921 r., którego zadaniem mia³o byæ „opracowanie wytycznych polityki zagranicznej i wewnêtrznej”; na tym samym posiedzeniu rz¹du uchwalono regulamin tego Komitetu, który ustala³ sk³ad tego
organu i tryb jego dzia³ania i w którym ustalono, ¿e jednostkê tê stanowi¹: premier, jako przewodnicz¹cy, szefowie resortów: MSZ, MSW, Skarbu i dodatkowo jeden z ministrów, wybrany przez gabinet – jako cz³onkowie stali, w posiedzeniach mogli bowiem uczestniczyæ tak¿e szefowie tych resortów, którzy nie byli cz³onkami sta³ymi, ale sprawy dotyczy³y ministerstw, którymi kierowali.
Zadaniem tego Komitetu by³o opracowywanie zasad polityki zagranicznej i wewnêtrznej rz¹du.
Wszelkie sprawy na posiedzenia tego organu wnosi³ premier z inicjatywy w³asnej lub na wniosek
jednego z ministrów; premier móg³ ka¿dy z takich wniosków poddaæ najpierw pod g³osowanie tego
Komitetu. Nieobecnego premiera zastêpowa³ jeden ze sta³ych cz³onków – minister wskazany przez
szefa gabinetu. Komitet mia³ prawo tworzyæ osobne sekcje „dla spraw pierwszorzêdnego znaczenia
pañstwowego lub spraw wymagaj¹cych w danej chwili specjalnej uwagi rz¹du” (uchwa³a rz¹du
z 25 marca 1925 r.; utworzono sekcje: dla spraw mniejszoœci narodowych oraz dla spraw województw wschodnich). Z zachowanych akt wynika, ¿e po 1926 r. Komitet Polityczny Rady Ministrów
zaprzesta³ swojej dzia³alnoœci, ibidem, za³. 15, 16, 17; O Niepodleg³¹ i granice. Protoko³y Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów 1921-1926, Warszawa–Pu³tusk 2004, s. 7, 14 i in.
25 W dniu 29 lipca 1920 r. rozporz¹dzeniem premiera utworzono Komisjê do spraw oszczêdnoœci
pañstwowych, co by³o wynikiem rezolucji sejmowej z 16 lipca tego¿ roku, która wzywa³a rz¹d do
wprowadzenia w ca³ej administracji pañstwa mo¿liwie najwiêkszych oszczêdnoœci; wi¹za³o siê to
niew¹tpliwie z gwa³townymi wydatkami wojennymi, w wyniku narastaj¹cego lawinowo zagro¿enia ze
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W dniu 28 wrzeœnia rz¹d uchwa³¹ zniós³ zupe³nie podzia³ PRM na departamenty i wprowadzi³ nowy podzia³ na piêæ wydzia³ów: administracyjny, personalno-organizacyjny, polityczno-prasowy, finansowo-gospodarczy i nowy
wydzia³ (wobec stanu z 19 sierpnia 1922 r.) – prawny; pozostawiono tak¿e
kancelariê. Zmiany te wprowadzi³ premier Julian Nowak27. Nale¿y podkreœliæ,
¿e wprowadzona wówczas struktura PRM, z niewielkimi zmianami zatwierdzona rozporz¹dzeniem Rady Ministrów (13 marca 1925 r.; M.P. nr 62), utrzyma³a siê niezmieniona do 28 sierpnia 1926 r.28
Drugi okres funkcjonowania PRM to czas od 28 sierpnia 1926 r. do 12 wrzeœnia 1930 r. W dniu 16 czerwca (na swoim 45. posiedzeniu) rz¹d uchwali³ zasadnicz¹ reorganizacjê PRM, co mia³o przynieœæ pewne oszczêdnoœci; deficyt
w styczniu 1926 r. siêga³ 220 mln z³otych i mia³ byæ wyrównany poprzez reformê administracji pañstwowej i „podniesienie dochodowoœci przedsiêbiorstw
pañstwowych”. W tej sytuacji w PRM utworzono specjalny referat do „udoskonalenia administracji”, a nastêpnie Komisjê Usprawnienia Administracji
Publicznej przy premierze29.
W dniu 28 sierpnia 1926 r. opublikowano rozporz¹dzenie rz¹du, którym anulowano statut Prezydium Rady Ministrów z 13 marca 1925 r., wprowadzaj¹c
w nowym statucie jednostki organizacyjne w PRM, tj. Gabinet Prezesa Rady
Ministrów i Biuro Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowym uzupe³nieniem nowego statutu by³o rozporz¹dzenie rz¹du (z 23 marca 1927 r.), którym utworzono
Biuro Prawne (chocia¿ nale¿y zaznaczyæ, ¿e ju¿ wczeœniej funkcjonowa³a niewielka komórka prawna w PRM i to pomimo formalnego skierowania jej do likwidacji – po powo³aniu Rady Prawniczej przy Ministrze Sprawiedliwoœci)30.
strony nacieraj¹cej w kierunku Warszawy Armii Czerwonej. W rezolucji sejmowej polecono wstrzymanie wszystkich wydatków, które nie wi¹za³y siê z obron¹ Rzeczypospolitej, natomiast do zakresu
powo³anej Komisji nale¿a³o: redukcja stanowisk urzêdniczych, opracowanie metod uproszczenia administracji pañstwowej i zwiêkszenie sprawnoœci dzia³ania wszystkich urzêdów. Podobn¹ Komisjê organizacyjno-oszczêdnoœciow¹ pod przewodnictwem premiera, powo³ano 28 grudnia 1922 r. W dniu
26 marca 1923 r. uchwa³¹ rz¹du zast¹piono tê Komisjê instytucj¹ Nadzwyczajnego Komisarza
Oszczêdnoœciowego przy premierze, który jednak zlikwidowano ju¿ w koñcu 1925 r. i na posiedzeniu
rz¹du w dniu 16 grudnia 1925 r. postanowiono utworzyæ trzyosobow¹ Komisjê reorganizacji biurowoœci, której dzia³alnoœæ dzieli³a siê na: a) projekty instrukcji biurowej dla w³adz I, II i III instancji oraz
b) projekty: kompilacji obowi¹zuj¹cych przepisów i trybu urzêdowania organów administracji (dzia³alnoœæ zakoñczy³a siê w 1929 r.). Zadania reorganizacji administracji kontynuowa³a, powo³ana
w 1928 r., Komisja dla usprawnienia Administracji Publicznej, AAN, akta PRM, t. 8, za³. 8, 18.
26 Referat orderowy PRM zajmowa³ siê sprawami odznaczeñ, w oparciu o ustawê z 4 lutego
1921 r. o ustanowieniu orderu „Or³a Bia³ego”, orderu „Odrodzenia Polski” i in., którego sekretariat
gromadzi³ akta dotycz¹ce spraw orderowych i odznaczeñ oraz zajmowa³ siê sprawami kapitu³ orderowych, ibidem, t. 8, za³. 19.
27 Ibidem, t. 8, p. 7, za³. 20.
28 Ibidem, za³. 21, statut z 1925 r. to drugi oficjalny statut PRM, którym ulepszono organizacjê
Prezydium.
29 Ibidem, p. 7; R. Hausner, Poczynania organizacyjno-oszczêdnoœciowe, s. 156.
30 Ibidem, za³. 22.
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Nale¿y podkreœliæ, ¿e struktura Prezydium w latach 1926-1930 znacznie ró¿ni³a siê od struktury resortów, poniewa¿ wobec PRM nie mia³o zastosowania
rozporz¹dzenie z 25 sierpnia 1926 r., w sprawie zasad organizacji i urzêdowania
ministerstw (które uchyli³o rozporz¹dzenie z 20 paŸdziernika 1920 r.) o podziale
resortów na departamenty, a te na wydzia³y. Zmiany wprowadzone w strukturze
PRM w sierpniu 1926 r. mia³y na celu zwiêkszenie ³¹cznoœci pomiêdzy premierem a poszczególnymi resortami i w dziedzinie ogólnej polityki rz¹du wzmocnienie jego inicjatywy jako ca³oœci. Z tych powodów w PRM wprowadzono
(w miejsce dotychczasowych piêciu wydzia³ów) podzia³ na dwie jednostki: Gabinet Prezesa Rady Ministrów (jego zadaniem mia³o byæ utrzymywanie ³¹cznoœci z poszczególnymi ministerstwami i przedstawianie premierowi spraw, które
mia³y byæ wprowadzane przez niego pod obrady rz¹du) oraz Biuro Prezesa Rady
Ministrów (obejmuj¹cy aparat wykonawczy tego urzêdu)31.
Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e zintensyfikowanie inicjatyw ustawodawczych Rady Ministrów wzmog³o prace komórki prawnej PRM, która od pocz¹tku II Rzeczypospolitej – czy to pod nazw¹ Departamentu Legislatywnego, póŸniej Wydzia³u Prawnego, nastêpnie Radców Prawnych przy Prezesie
Rady Ministrów, a nastêpnie Biura Prawnego – funkcjonowa³a g³ównie dla
przedk³adania rz¹dowi lub premierowi opinii prawnych odnoœnie do projektów ustawodawczych32.
Trzeci okres dzia³alnoœci PRM przypad³ na czas od 12 grudnia 1930 r. do
wrzeœnia 1939 r.
W omawianym okresie podstaw¹ organizacji PRM by³o rozporz¹dzenie
rz¹du z 12 grudnia 1930 r., w którym og³oszono nowy statut Prezydium Rady
Ministrów. Zgodnie z nim zniesiono podzia³ na gabinet premiera, jako komórki informacyjnej i pozosta³ych biur (jako organów wykonawczych), wprowadzaj¹c ujednolicenie wszystkich biur, które sta³y siê komórkami zarówno informacyjnymi, jak i wykonawczymi Prezesa Rady Ministrów. W tym okresie
biura by³y podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w PRM.
Wspomniane rozporz¹dzenie z 1930 r. wprowadza³o podzia³ PRM na cztery biura: Biuro Prezydialne Prezesa Rady Ministrów, Biuro Prawne Prezesa
Rady Ministrów, Biuro Ekonomiczne Prezesa Rady Ministrów i Biuro
Usprawnienia Administracji Prezesa Rady Ministrów. Nie by³ to jednak podzia³ sta³y i w latach 1930-1939 podzia³ PRM zosta³ rozszerzony na osiem jednostek; by³y to: Biuro Prezydialne, Biuro Prawne, Biuro Ekonomiczne, Biuro
Usprawnienia Administracji, Biuro Personalne, Biuro Zadañ Specjalnych,
Biuro Polityki Narodowoœciowej, Biuro Akcji Planowania. Z tym ¿e Biuro Za31 Gabinet premiera otrzyma³ jako jedno z pierwszych zleceñ zbadanie nowych zjawisk gospodarczych w Polsce, co zaowocowa³o jesieni¹ 1926 r. powo³aniem Komisji Opiniodawczych przy
Prezesie Komitetu Ekonomicznego oraz utworzenia Komisji Ankietowej do badania kosztów produkcji i wymiany, Materia³y odnosz¹ce siê do dzia³alnoœci Rz¹du, Warszawa 1928.
32 Ibidem.
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dañ Specjalnych i Biuro Polityki Narodowoœciowej nale¿a³y do komórek nadzwyczajnych PRM i ich dyrektorów okreœlano mianem urzêdników do zadañ
specjalnych33.
Do zadañ Biura Prezydialnego Prezesa Rady Ministrów nale¿a³y: „sprawy
parlamentarne wynikaj¹ce ze stosunku rz¹du do cia³ ustawodawczych, sprawy
zwi¹zane z ustaleniem porz¹dków dziennych posiedzeñ Rady Ministrów, sprawy orderowe, ceremonia³u urzêdowego i pos³uchañ u Prezesa Rady Ministrów
oraz sprawy prasowe”34. Poza tym jednostce tej podlega³y tak¿e sprawy, personalne, gospodarcze, bud¿etowe, rachunkowo-kasowe oraz sprawy, które nie
zosta³y przekazane pozosta³ym komórkom PRM. Biuro Prezydialne za³atwia³o
równie¿ sprawy bud¿etowe, kontrolê i nadzór nad gospodark¹ urzêdów oraz
zak³adów, które podlega³y premierowi, a tak¿e sprawowa³o nadzór polityczny
nad dzia³alnoœci¹ Polskiej Agencji Telegraficznej i nad pañstwowymi wydawnictwami. Sk³ad Biura Prezydialnego stanowi³y: sekretariat premiera, sekretariat rz¹du, referat spraw parlamentarnych oraz referat etykiet i orderowy. Ponadto funkcjonowa³a wspólna kancelaria dla wszystkich komórek, wydzia³
(lub referat) bud¿etowo-gospodarczy, wydzia³ prasowy, archiwum i biblioteka
(w niektórych okresach Wydzia³ Bud¿etowo-gospodarczy oraz Wydzia³ Prasowy – wystêpowa³y samodzielnie)35.
Biuro Prawne obejmowa³o nastêpuj¹ce sprawy: opracowywanie projektów
ustaw i rozporz¹dzeñ zleconych przez rz¹d, opracowywanie projektów ustaw
i rozporz¹dzeñ (na zlecenie premiera) nienale¿¹cych do kompetencji poszczególnych ministerstw, rozpatrywanie i opiniowanie (w aspekcie prawnym) projektów ustaw, dekretów i rozporz¹dzeñ, z jednoczesnym ustaleniem ostatecznej
redakcji, czy obs³ugê zwi¹zan¹ z og³aszaniem ustaw i dekretów w Dzienniku
Ustaw RP, a tak¿e rozporz¹dzeñ, zarz¹dzeñ i obwieszczeñ naczelnych w³adz
w „Monitorze Polskim”. Biuro to zajmowa³o siê opracowywaniem projektów
aktów prawnych konstytucyjnych i dla premiera przygotowywa³o ró¿nego rodzaju materia³y dla dzia³alnoœci legislacyjnej rz¹du. Jego zadaniem by³o tak¿e
referowanie spraw przedk³adanych przez premiera na posiedzeniach rz¹du oraz
wydawanie opinii i prowadzenie wykazów wniosków ustawodawczych. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e Biuro Prawne nie tylko opiniowa³o, ale czêsto rozstrzyga³o ró¿ne
kwestie prawne na wniosek zarówno resortów, jak i innych komórek PRM.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Biuro Prawne pe³ni³o rolê „pogotowia prawnego” i to na
równi z resortem sprawiedliwoœci (!), dla wszelkich potrzeb aparatu Rady Ministrów. Podzia³ PRM wed³ug stanu na 15 grudnia 1930 r. by³ nastêpuj¹cy:
1. Referat resortów: Przemys³u i Handlu, Skarbu, Robót Publicznych,
Poczt i Telegrafów, Spraw Wojskowych oraz sprawy urzêdnicze;
33 Oprócz dyrektorów Lepeckiego i Paprockiego by³ jeszcze trzeci urzêdnik do zleceñ specjalnych, mjr Jerzy Krzymuski, AAN, Akta PRM, t. 8, p. 8-9, za³. 23, 24.
34 Ibidem, p. 10.
35 Ibidem.
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2. Referat resortów: Rolnictwa, Reform Rolnych, Pracy i Opieki Spo³ecznej;
3. Referat resortów: Sprawiedliwoœci, Spraw Zagranicznych, Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia36.
Procedura rozpatrywania projektów aktów prawnych przesy³anych do opinii Biura Prawnego PRM by³a nastêpuj¹ca: wszelkie projekty (ustaw, rozporz¹dzeñ czy zarz¹dzeñ prezydenta oraz uchwa³ i rozporz¹dzeñ rz¹du) by³y
przesy³ane (w 25 egz.) do Biura Prawnego PRM, dla umieszczenia „w porz¹dku dziennym” obrad Rady Ministrów. Do tekstu projektu musia³ byæ
do³¹czony jeden egzemplarz pisma „towarzysz¹cego”, z podpisem w³aœciwego ministra, w którym obowi¹zkowo musiano podaæ, czy projekt jest uzgodniony merytorycznie, czy te¿ istniej¹ jakieœ sprawy sporne (dotycz¹ce np. techniki legislacyjnej), co rozpatrywa³o Biuro Prawne PRM. W sytuacji, kiedy
dany projekt nie by³ uzgodniony z innymi resortami, to obowi¹zkowo umieszczano w jego tekœcie wszelkie zmiany, jakie proponowa³y poszczególne resorty, których projekt tak¿e dotyczy³. Nastêpnie projekt, który zosta³ uchwalony
przez rz¹d, by³ przekazywany do Wydzia³u Prawnego danego ministerstwa,
a stamt¹d (w 5 egz.) wysy³any do Marsza³ka Sejmu, w celu poddania pod obrady Sejmu (odpis wys³anego projektu do parlamentu otrzymywa³o PRM)37.
Dzia³alnoœæ projektodawcza Biura Prawnego (które faktycznie przejê³o
sprawy dawnego Departamentu legislatywnego) ukazuje, jak du¿¹ rolê w dziedzinie nieformalnej inicjatywy ustawodawczej odegra³a ta jednostka administracyjna PRM. Przyk³adem mog¹ byæ tutaj pisma przesy³ane (szczególnie
w pierwszej po³owie lat dwudziestych) wprost z poszczególnych resortów do
PRM w celu opracowania (lub zaopiniowania) projektu danej ustawy; i tak,
Ministerstwo Sprawiedliwoœci zwróci³o siê o „przys³anie projektu ustawy
w przedmiocie orzecznictwa karno-administracyjnego” (1921 r.) czy o konsultacjê prawn¹ „w przedmiocie zmian w kwotach pieniê¿nych okreœlonych
w przepisach karnych i karno-skarbowych”. Kolejnym przyk³adem mo¿e byæ
wniosek Ministerstwa Rolnictwa do PRM o zaopiniowanie projektu ustawy
„w przedmiocie zmiany granic oraz rozwi¹zywania i tworzenia gmin wiejskich
na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego”38.
36

Ibidem, p. 10, 11.
P.A.Leszczyñski, Centralna administracja, s. 175.
38 Do PRM zwraca³y siê o sporz¹dzenie projektu danego aktu prawnego nie tylko resorty, ale
równie¿ inne instytucje centralne, jak np. G³ówny Urz¹d Statystyczny, który wnioskowa³ o przygotowanie projektu rozporz¹dzenia rz¹du „w sprawie powszechnego spisu ludnoœci”, czy projektu rozporz¹dzenia „w sprawie spisu gospodarstw rolnych i leœnych ponad 50 ha wraz z kwestionariuszem
i instrukcj¹”, a tak¿e projektu rozporz¹dzenia rz¹du „w sprawie statystyki ruchu naturalnego ludnoœci wraz z kwestionariuszem” i projektu „w sprawie stanu zatrudnienia w przemyœle wraz z kwestionariuszem”. W PRM przygotowano tak¿e projekt ustawy „o wprowadzeniu rubrykowanych ksi¹g
akt stanu cywilnego”. Wydzia³ prawodawczy departamentu legislatywnego rozsy³a³ tak¿e pisma do
ministerstw o delegowanie swoich referentów na wspólne posiedzenia konferencyjne, np. „w spra37
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Biuro Ekonomiczne premiera mia³o byæ w zamierzeniu wed³ug statutu
z 12 grudnia 1930 r. organem koordynuj¹cym prace polityczno-gospodarcze
wszystkich ministerstw. Jego dzia³alnoœæ dzieli siê na okres: 1930 – po³owa
1935 r. i od po³owy 1935 r. do koñca II RP, tj. do 1939 r.
Pierwszy okres charakteryzowa³ siê „realizowaniem przez Biuro za³o¿eñ
statutu z 1930 roku”, w tym czasie prowadzono dzia³alnoœæ w kierunku:
za³atwiania spraw z zakresu ekonomii nap³ywaj¹cych z poszczególnych resortów do rozstrzygania przez rz¹d, sprawy Komitetu Ekonomicznego Ministrów
i szefa rz¹du, opracowywanie wniosków na posiedzenia gabinetu i Komitetu
Ekonomicznego w kwestiach ekonomicznych wymagaj¹cych inicjatywy premiera, sporz¹dzanie dla niego sprawozdañ o sytuacji gospodarczej pañstwa,
realizowanie uchwa³ w zakresie spraw gospodarczych i sporz¹dzanie z tego
sprawozdañ oraz za³atwianie wszystkich spraw administracyjnych, jakie by³y
rezultatem dzia³alnoœci Komitetu Ekonomicznego.
W celu realizowania powy¿szych zadañ (zgodnie ze statutem z 12 grudnia
1930 r.) w Biurze Ekonomicznym funkcjonowa³o siedem referatów:
1. Referat do spraw przemys³u, handlu i rzemios³;
2. Referat do spraw rolnictwa, leœnictwa i wytwórczoœci pokrewnej;
3. Referat do spraw skarbowoœci i finansów;
4. Referat do spraw komunikacji, poczt i telegrafów oraz robót publicznych;
5. Referat do spraw pracy i opieki spo³ecznej;
6. Referat do spraw bezpoœredniej dzia³alnoœci gospodarczej rz¹du i samorz¹du;
7. Referat do spraw ogólnosprawozdawczych39.
Jesieni¹ 1935 r. rozpocz¹³ siê proces reorganizacji Rady Ministrów i zakres
kompetencji oraz dzia³alnoœæ Komitetu Ekonomicznego zacz¹³ ulegaæ pewnej
redukcji. Przyk³adem mo¿e byæ przeniesienie niektórych spraw za³atwianych
dotychczas w Biurze Ekonomicznym do Ministerstwa Skarbu, po tym jak stanowisko wicepremiera obj¹³ minister skarbu. Od tego czasu Biuro Ekonomiczne zajmowa³o siê g³ównie obs³ug¹ inicjatywy gospodarczej rz¹du.
Wed³ug danych, w roku 1937 zakres spraw, jakimi zajmowa³o siê Biuro
Ekonomiczne obejmowa³:
1. Bezpoœredni¹ obs³ugê administracyjn¹ premiera poprzez:
wie ustawy o organizacji statystyki administracyjnej w b. dzielnicy pruskiej”. Nierzadko przychodzi³y te¿ wnioski z Ministerstwa Sprawiedliwoœci o przygotowanie projektów ustaw, np. „ustawy
o zmianie niektórych przepisów, dotycz¹cych aktów stanu cywilnego”. W departamencie legislatywnym PRM przygotowywano bardzo ró¿ne projekty, m.in. dla Ministerstwa Robót Publicznych,
np. projekt ustawy „o budowie kana³ów rzek ¿eglownych i sp³awnych”, czy opiniowano projekt ustawy wodnej, przys³any z tego¿ resortu, ibidem, Akta PRM, syg. 4843/23, 4508/ 22, 917/23, 1858/23,
24396/ 21.
39 Ibidem, t. 8, p. 11.
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a/ przekazywanie sta³ych danych o sytuacji gospodarczej kraju i zagranic¹,
a tak¿e o dzia³alnoœci i zamiarach centralnych w³adz administracyjnych
w sprawach polityki gospodarczej poprzez G³ówny Urz¹d Statystyczny, Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i ministerstw, którym podlega³y sprawy gospodarcze;
b/ opracowywanie zagadnieñ zleconych przez szefa rz¹du;
c/ realizowanie zleceñ poszczególnych resortów (z tym ¿e najwa¿niejsze
resorty gospodarcze delegowa³y do Biura swoich urzêdników, pe³ni¹cych rolê
³¹czników i w pewnym stopniu referentów Biura do spraw danego ministerstwa).
2. Poza tym Biuro Ekonomiczne pe³ni³o rolê sekretariatu Komitetu Ekonomicznego, po likwidacji (na posiedzeniu rz¹du w dniu 12 grudnia 1930 r.) odrêbnego Sekretariatu Komitetu Ekonomicznego.
3. Do zadañ Biura ekonomicznego nale¿a³a tak¿e obs³uga komisji, w których by³o ono reprezentowane na polecenie premiera lub Komitetu Ekonomicznego. By³y to nastêpuj¹ce komisje (w 1937 r.):
Komisja dla opracowania „zasad polityki premiowania wywozu”, utworzona w 1936 r. (o charakterze œciœle poufnym);
Komisja dla spraw surowca dyktowego (utworzona w 1936 r., zlikwidowana w maju 1938 r.);
Komisja kontroli cen (utworzona w czerwcu 1937 r.);
Komisja cen przemys³owych przy Ministrze Przemys³u i Handlu;
Komisja dla spraw motoryzacji kraju;
Komisja dla spraw surowców krajowych;
Komisja dla sprawy czasu pracy w górnictwie wêglowym.
Poza tym do zadañ Biura Ekonomicznego nale¿a³ udzia³ w opracowywaniu
i uzgadnianiu projektów ustaw i rozporz¹dzeñ oraz za³atwianie spraw inwestycji publicznych, kwestii odd³u¿eniowych, handlu zagranicznego, polityki rolnej i budowy szkó³, a tak¿e korespondencja PRM, w zakresie zagadnieñ gospodarczych. W 1937 r. sk³ad Biura stanowili: dyrektor, dwóch urzêdników
referendarskich, trzech urzêdników jako „si³y pomocnicze” i kreœlarz40.
Biuro Usprawnienia Administracji zajmowa³o siê w pocz¹tkach swojej
dzia³alnoœci (zgodnie ze statutem z 12 grudnia 1930 r.) usprawnianiem metod
pracy w urzêdach pañstwowych, sprawami organizacji oraz zakresu dzia³ania
w³adz i urzêdów, dekoncentracji administracji, sporz¹dzaniem opinii projektów ustaw i rozporz¹dzeñ, przeprowadzaniem usprawnieñ w administracji publicznej i za³atwianiem spraw zwi¹zanych z systemem kszta³cenia urzêdników
oraz obsad¹ personaln¹ w urzêdach. Sprawy personalne przesz³y do Biura Personalnego PRM (dotychczas funkcjonowa³ referat personalny w Biurze
Usprawnienia Administracji, który zajmowa³ siê sprawami archiwum i skoro40

Ibidem, p. 12, 13.
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widzem wraz ze sporz¹dzaniem list osób zwolnionych z pracy. Natomiast do
Biura Prezydialnego przesz³y sprawy orderowe w latach 1934-193541.
Wed³ug zachowanych sprawozdañ Biura (za rok 1937) przedmiotem jego
dzia³alnoœci by³y nastêpuj¹ce sprawy: opracowywanie dekretu o organizacji
rz¹du, komasowanie niektórych prac rozdzielonych pomiêdzy ró¿ne resorty
(przyk³adem mog¹ byæ prace wodne, które podlega³y a¿ trzem ró¿nym resortom), sprawy z zakresu kompetencji departamentów w poszczególnych ministerstwach, „w kierunku skoncentrowania nadzoru i odpowiedzialnoœci w jednym departamencie za dzia³alnoœæ ni¿szych komórek jak przedsiêbiorstwa
pañstwowe, urzêdy, itp.”, skasowanie zbêdnych urzêdów „odrêbnych”, jak
w³¹czenie Urzêdu Miar i Wag do resortu Przemys³u i Handlu, przesuniêcie Prokuratorii Generalnej z resortu Skarbu do Prezydium Rady Ministrów (powrót
do stanu z 1925 r.), sprawy podzia³u administracyjnego na województwa, „zespolenie w³adz I i II instancji z w³adzami administracji ogólnej”, kwestie likwidacji zbêdnych funduszy i przeszkód biurokratycznych w prowadzeniu ewidencji ludnoœci, czy tak¿e np. koni (przy za³atwianiu spraw meldunkowych na
wsi rolnicy byli zobowi¹zani do wype³nienia a¿ oœmiu arkuszy, po dwadzieœcia
rubryk ka¿dy). Nale¿y dodaæ, ¿e funkcjonowanie Biura Usprawnienia Administracji by³o doœæ œciœle zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, dzia³aj¹cej jako organ pomocniczy Prezydium Rady
Ministrów, w latach 1928-193342.
Biuro personalne utworzono z pocz¹tkiem 1933 r. i w oparciu o II Statut
PRM z 12 grudnia 1930 r. zakres jego dzia³alnoœci obejmowa³: koordynacjê
wspó³pracy biur personalnych we wszystkich ministerstwach, ustalanie przepisów i dyrektyw co do prac zwi¹zanych z kwestiami organizacyjno-personalnymi dla wszystkich urzêdów, jednostkowe sprawy personalne, jakie by³y
zastrze¿one dla Prezydenta RP, premiera i rz¹du, nadzór nad bud¿etem personalnym wszystkich urzêdów pañstwowych oraz sprawy awansów i orderów.
Biuro to zajmowa³o siê sprawami personalnymi pracowników Prezydium
Rady Ministrów, ale z pocz¹tkiem 1936 r. przekazano je do Biura Prezydialnego PRM. Ponadto Biuro dysponowa³o w³asn¹ kancelari¹, która w 1937 r. liczy³a siedmiu urzêdników z dyrektorem na czele oraz czterech referentów
i trzech urzêdników pomocniczych43.
Kolejn¹ instytucj¹ by³o Biuro Zadañ Specjalnych, które utworzono
w pierwszej po³owie 1936 r., z tym ¿e jego zakres kompetencji nie by³ jasno
okreœlony przepisami. Wed³ug zachowanych sprawozdañ z dzia³alnoœci Biura
w aktach PRM (za okres jego funkcjonowania od sierpnia do 10 grudnia
1936 r.) jednostka ta zajmowa³a siê g³ównie przeprowadzaniem ró¿nego ro41

Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 14.
43 Ibidem.
42
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dzaju odczytów (przewa¿nie w najwiêkszych miastach), najczêœciej na œrodowiskowych zebraniach, np. w Zwi¹zku Sybiraków; jednym z tematów by³a
„Katorga aleksandrowska”, czy „Szlakiem Dywizji Syberyjskiej”, ale równie¿
wykorzystywano do tego drogê radiow¹. Dzia³alnoœæ ta prowadzona by³a niemal jednoosobowo przez dyrektora tego Biura, Mieczys³awa Lepeckiego. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e poza tym Biurem, w urzêdzie Prezesa Rady Ministrów
byli zatrudnieni tak¿e urzêdnicy do zadañ specjalnych44.
Kolejn¹ jednostk¹ by³o Biuro Polityki Narodowoœciowej, utworzone
w oparciu o uchwa³ê rz¹du z 19 grudnia 1935 r., przez premiera Mieczys³awa
Zyndrama-Koœcia³kowskiego, jako organ Komitetu do Spraw Narodowoœciowych, którym kierowa³ szef gabinetu. Wraz z utworzeniem Biura, w³¹czono do
tej jednostki Biuro Organizacji Naukowych Badañ Ziem Wschodnich, które
zosta³o powo³ane w charakterze organu wykonawczego Komisji Naukowych
Badañ Ziem Wschodnich (któr¹ utworzono uchwa³¹ Komitetu do Spraw Narodowoœciowych w dniu 2 marca 1934 r.).
Podstawowym zadaniem Biura by³o ustalanie wytycznych polityki narodowoœciowej wobec ró¿nych narodowoœci, pod k¹tem ich w³aœciwoœci regionalnych. Funkcjonowanie tej jednostki mo¿na opisaæ w oparciu o sprawozdanie
z dzia³alnoœci za czas od 9 listopada 1937 do 24 listopada 1938 r., w którym s¹
te¿ dane o jego wczeœniejszych pracach. Zakres dzia³alnoœci Biura by³ doœæ
szeroki i obejmowa³: wykonywanie wszelkich poleceñ premiera w dziedzinie
polityki narodowoœciowej, gromadzenie materia³ów koniecznych dla prac Komitetu Narodowoœciowego w celu okreœlenia konkretnych wytycznych polityki narodowoœciowej w stosunku do ró¿nych narodowoœci, czuwanie nad wykonywaniem uchwa³ Komitetu Narodowoœciowego przez odpowiednie dzia³y
administracji pañstwowej oraz czuwanie nad przestrzeganiem ustalonych wytycznych, a tak¿e sta³¹ koordynacjê tych dzia³añ pomiêdzy poszczególnymi
dzia³ami administracji i w³adzami pañstwowymi z czynnikami spo³ecznymi
(przede wszystkim czynnikami polskimi)45.
44

M. Lepecki w okresie wymienionym w sprawozdaniu odby³ podró¿ na Syberiê, przywo¿¹c
ziemiê na kopiec Józefa Pi³sudskiego, ibidem, p. 15.
45 W tym okresie Biuro Polityki Narodowoœciowej zajmowa³o siê takimi sprawami, jak: dzia³alnoœæ zwi¹zana z po³¹czeniem Zaolzia z Macierz¹ i zmian¹ granic pañstwa polskiego (wspó³udzia³
w pracach Komitetu Koordynacyjnego dla Spraw Œl¹ska Zaolziañskiego), prace nad wykonaniem reformy rolnej na ziemiach mieszanych narodowoœciowo (szczególnie w b. Galicji wschodniej i b. zaborze pruskim), sprawy opieki nad polsk¹ ludnoœci¹ ziem wschodnich (kupcy osiedleñcy, drobna
szlachta zagrodowa, Koœcio³y rzymskokatolickie), prace nad ustaleniem nowego ustroju Koœcio³a
prawos³awnego II RP i jego wprowadzeniem w ¿ycie (tak¿e prowadzenie spraw politycznych odnosz¹cych siê do tego Koœcio³a), prace nad ustaleniem wytycznych w sprawach polityki wobec
mniejszoœci niemieckiej w II RP (w zwi¹zku z deklaracj¹ z 5 listopada 1937 r. rz¹dów III Rzeszy Niemieckiej i Rzeczypospolitej Polskiej), precyzowanie wytycznych w sprawach polityki w³adz pañstwowych i organów administracyjnych wobec spo³ecznoœci kaszubskiej, wspó³praca z Komitetem
dla Spraw £emkowskich, podobne prace zwi¹zane z problemami regionalnymi Bojkowszczyzny,
sprawy udzia³u rozg³oœni radiowej w zakresie propagandy wœród ludnoœci ukraiñskiej (audycja
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Ostatnim biurem PRM by³o Biuro Akcji i Planowania; nie jest znana data
rozpoczêcia jego dzia³alnoœci, ale wiadomo, ¿e zakoñczy³o swoje funkcjonowanie w 1937 r. i najprawdopodobniej (dane s¹ nieliczne) istnia³o zaledwie
przez rok. W sprawozdaniu bud¿etowym PRM za rok 1937/38 mo¿na znaleŸæ
informacjê, ¿e Biuro to zajmowa³o siê projektowaniem „metod celowo zorganizowanej akcji informacyjno-propagandowej, maj¹cej na celu udostêpnienie
opinii publicznej œledzenie postêpów prac nad rozwojem si³ organizmu pañstwowego i wzrostem potêgi Rzeczypospolitej”. Sk³ad tego Biura stanowi³o
kilka osób46.
Jak wspomniano Prezydium Rady Ministrów by³o w du¿ym stopniu oœrodkiem projektodawczym aktów prawnych, co potwierdzaj¹ konkretne liczby;
w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922) projekty Rady Ministrów stanowi³y
ponad po³owê wszystkich zg³oszonych projektów ustaw do laski marsza³kowskiej (na 1136 – 615, pozosta³e to projekty sejmowe – 521), w Sejmie I kadencji (1922-1927) na 1025 wszystkich projektów ustaw – rz¹dowe stanowi³y 649, a sejmowe – 376, w Sejmie II kadencji (1928-1930) na 453 projekty
ustaw – projekty rz¹dowe to 204, a sejmowe – 249, w Sejmie III kadencji
(1930-1935) na 685 projektów ustaw – projekty rz¹du to 581, a sejmowych
by³o tylko 104, w Sejmie IV kadencji (1935-1938) – na 452 projekty ustaw –
rz¹dowych projektów zg³oszono 305, a sejmowych 147 i wreszcie w ostatnim,
V Sejmie II RP (1938-1939), na 133 projekt ustaw ogó³em Rada Ministrów
zg³osi³a 104 projekty, a sejmowych by³o zaledwie 29. Zestawienie powy¿szych danych ukazuje, ¿e poza Sejmem II kadencji we wszystkich pozosta³ych
przewa¿a³y projekty rz¹dowe47.
„Chwilka ukraiñska”), wspó³dzia³anie w procesie emigracji z Polski ludnoœci ¿ydowskiej, prace nad
uporz¹dkowaniem relacji narodowoœciowych w spó³dzielczoœci (szczególnie na ziemiach b. zaboru
pruskiego), wspó³praca z organizacjami zajmuj¹cymi siê opiek¹ nad polskim stanem posiadania, tj.
m.in.: Polskim Zwi¹zkiem Zachodnim, Towarzystwem Rozwoju Ziem Wschodnich, Sekretariatem
Porozumiewawczym Polskich Organizacji Spo³ecznych we Lwowie i Œwiatowym Zwi¹zkiem Polaków z Zagranicy, prace nad ujednoliceniem opracowañ kartograficznych w zakresie spraw narodowoœciowych i wyznaniowych i kontroli pañstwowej nad tym i wreszcie wspó³udzia³ w pracach Biura
Planowania i Rady Naczelnej Obozu Zjednoczenia Narodowego, nad ustaleniem programu narodowoœciowego tej organizacji. Poza tym Biuro Polityki Narodowoœciowej zajmowa³o siê tak¿e dzia³alnoœci¹ naukowo-badawcz¹, wspó³uczestnicz¹c w pracach Komisji Naukowej Badania Ziem
Wschodnich, Instytutu Badañ Spraw Narodowoœciowych, Instytutu Gospodarczego Ziem Wschodnich, Instytutu Œl¹skiego, Wo³yñskiego Instytutu Naukowego, Wydzia³u Pomorzoznawczego Instytutu Ba³tyckiego i in., czy wspó³organizuj¹c m.in. II Zjazd Naukowy poœwiêcony polskim œrodkowym i wschodnim Karpatom. Do dodatkowych czynnoœci Biura nale¿a³o tak¿e za³atwianie spraw
bie¿¹cych, jak interpelacje poselskie, czy w resortach – w sprawach wynikaj¹cych z jednorazowych poleceñ (lub ogólnych), czy te¿ poleceñ szefa rz¹du lub Komitetu do Spraw Narodowoœciowych, AAN, p. 16, 17.
46 Ibidem, p. 17, 18.
47 Niew¹tpliwie na przewagê (niewielk¹ zreszt¹) sejmowej inicjatywy ustawodawczej nad
rz¹dow¹ w Sejmie II kadencji (1928-1930) wp³yw mia³a dominacja pos³ów opozycyjnych, co z jednej strony nios³o ryzyko odrzucenia projektów rz¹dowych, ale z drugiej nie bez znaczenia by³a tutaj
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Jeœli mowa o inicjatywie ustawodawczej rz¹du, nale¿y podkreœliæ, ¿e nierzadko zdarza³y siê przypadki sk³adania do laski marsza³kowskiej kilku projektów ustaw w zakresie tej samej problematyki. Najczêœciej by³y to projekty
rz¹dowe i komisji sejmowych lub, rzadziej, projekty rz¹du i pos³ów lub komisji i pos³ów48.
O roli Prezydium Rady Ministrów wiele mówi pamiêtny spór pomiêdzy
marsza³kiem Sejmu Ignacym Daszyñskim, a Józefem Pi³sudskim, który jako
premier postawi³ zarzut marsza³kowi Sejmu (w kwietniu 1928 r.), ¿e po objêciu swojej funkcji nie z³o¿y³ wizyty g³owie pañstwa; w odpowiedzi us³ysza³, i¿
zgodnie z regulaminem do jego obowi¹zków nale¿y przedstawienie siê prezydentowi RP, którym by³ wówczas Ignacy Moœcicki, ale po ukonstytuowaniu
siê Prezydium Rady Ministrów49. I to dodatkowo pokazuje, jak znacz¹cym organem w systemie ustrojowym Drugiej Rzeczypospolitej by³o Prezydium
Rady Ministrów.

autorytarna postawa J. Pi³sudskiego, który domaga³ siê wstrzymywania wnoszenia projektów rz¹dowych do Sejmu, P.A. Tusiñski, Postêpowanie ustawodawcze w Sejmie i Senacie II Rzeczypospolitej
1919-1939, Radom 2008, s. 114; R. Kraczkowski, Rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z moc¹ ustawy w latach 1926-1935, Warszawa 2007, s. 208 i in.
48 P.A. Tusiñski, op. cit., s. 109.
49 T. Sikorski, Pierwszy Gabinet Józefa Pi³sudskiego, (w:) Od Moraczewskiego do Sk³adkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939, red. J. Faryœ, A. W¹tor, H. Walczak, Szczecin 2010,
s. 240.

