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Rozdział I. Pojęcie oraz geneza 
II Rzeczypospolitej 

§ 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa polskiego

Powstanie państwa jest faktem niepodlegającym ocenie prawniczej. 
Wskazując na �naświetlenie prawnicze powstania państwa� � jak uważa 
C. Berezowski � myśli się o ocenie prawniczej zagadnień związanych z po-
wstaniem państwa. Mogą one dotyczyć działań wyprzedzających powsta-
nie państwa albo też zagadnień wynikających z faktu powstania państwa, 
jego władzy, ludności, terytorium czy też uznania międzynarodowego1.

S. Kutrzeba przypomniał, że �powstanie państwa, tj. władzy zwierzch-
niej najwyższej nad ludnością, siedzącą na pewnym terytorium, nie jest 
kwestią prawną � ale faktem, z którym prawo łączy skutki prawne�2. Po-
wstanie suwerenności nie dotyczyło całego terytorium, które ostatecznie 
weszło w skład państwa polskiego. Znaczna część tego terytorium została 
przyłączona do istniejącego już państwa o uznanej suwerenności. 

Po wojnie pojawił się w doktrynie i orzecznictwie problem tożsamości 
i ciągłości państwa polskiego. Zastanawiano się wówczas, czy Polska mię-
dzywojenna jest państwem nowym w świetle prawa międzynarodowego, czy 
też państwem, które w wyniku restytucji kontynuowało byt prawny Polski3. 

Część specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego i nauk poli-
tycznych uznała, że państwo polskie było tworem traktatu pokojowego 
z Niemcami, czyli traktatu wersalskiego z 28.6.1919 r.4. C. Berezowski 
uznaje, że w wyniku zrzeczenia się przez władzę sowiecką praw do ziem 

1 C. Berezowski, Powstanie i uznanie państwa polskiego w 1918 r., PiP 1959, z. 2, 
s. 215. 

2 S. Kutrzeba, Polskie prawo polityczne według traktatów, cz. 1, Kraków 1923, 
s. 27. 

3 R. Kwiecień, Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, 
PiP 1998, z. 8, s. 16�17. 

4 F. Ryszka (red.), Historia państwa i prawa Polski. 1918�1939, cz. 1, Warszawa 
1962, s. 50. 
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byłego Królestwa Polskiego w miarę zaniku władzy wykonywanej przez 
okupantów powstały warunki do ukształtowania władzy suwerennej nowe-
go państwa. Przejmowanie przez miejscowe organy władzy od okupantów 
odbywało się częściowo. 

Warunki do ukonstytuowania się władzy nowego państwa powstały do-
piero w wyniku rozkładu monarchii austro-węgierskiej. Generał-guberna-
tor warszawski 11.11.1918 r. utracił władzę nad wojskiem. 

C. Berezowski uznał, że powstało nowe państwo polskie1. Również 
liczni historycy i prawnicy niemieccy okresu międzywojennego określali 
II Rzeczpospolitą jako �państwo nowe�, które powstało wyłącznie w wyni-
ku zawarcia traktatu pokojowego w Wersalu. K. Dembski uznał, że �twier-
dzenie [�], że traktat ten utworzył państwo polskie i dlatego było ono pań-
stwem nowym, falsyfikowało rzeczywistość, ponieważ było twierdzeniem 
o związku nieistniejącym�2. Część polskich badaczy uznała, że po I wojnie 
światowej nie utworzono państwa polskiego, lecz nastąpiła jego restytucja. 
L. Ehrlich twierdził, że państwo polskie nigdy nie przestało istnieć, stąd też 
odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. było odzyskaniem przez 
nią przysługującego stanowiska pełnoprawnego podmiotu prawa między-
narodowego, a nie powstaniem nowego państwa3. Zdaniem B. Leśnodor-
skiego II Rzeczpospolita nie była nowym tworem na mapie Europy, ale 
państwem odbudowanym i odrodzonym, z wieloma symbolami wskazują-
cymi na ciągłość4. Za zasadą ciągłości opowiedział się również M. Pietrzak, 
stwierdzając: �niepodległa Polska nie była państwem nowym, powstałym 
dopiero w XX w., ale państwem wskrzeszonym po przeszło stuletniej nie-
woli. Odbudowane państwo było organizacją polityczną tego samego naro-
du, który istniał w końcu XVIII w. Świadomość zbiorowa tej łączności nie 
podlegała wątpliwości�5. S. Hubert doszedł do wniosku, że Rzeczpospolita 
Polska przedrozbiorowa i Rzeczpospolita Polska odrodzona to ta sama or-
ganizacja prawno-polityczna i ten sam podmiot prawa6. Wykazał on niele-

1 C. Berezowski, Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów, Warszawa 
1934; tenże, Powstanie i uznanie państwa polskiego�, s. 223. 

2 K. Dembski, Polonia Restituta � kontynuacja czy państwo nowe?, CPH 1974, 
t. XXVI, Nr 2, s. 167.

3 L. Antonowicz, Tożsamość państwa polskiego w prawie międzynarodowym, 
PiP 1993, z. 10, s. 3. 

4 S. Krukowski, Polska odrodzona czy nowe państwo, CPH 1977, t. XXIX, Nr 1, 
s. 107.

5 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, War-
szawa 1976, s. 487.

6 S. Hubert, Rozbiory i odrodzenie Rzeczypospolitej. Zagadnienie prawa międzyna-
rodowego, Lwów 1937, s. 284. 
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galność traktatów rozbiorowych w świetle prawa narodów. Naruszenia te 
dotyczyły zasady dotrzymywania zobowiązań międzynarodowych, niewy-
suwania iluzorycznych pretensji, niestosowania przymusu przy zawieraniu 
umów międzynarodowych oraz zasady nieinterwencji. Uznał, że przedaw-
nienie nie stwarza tytułu prawnego do nabycia zwierzchnictwa terytorialne-
go zgodnego z prawem tam, gdzie uprzednio prawo to naruszono1. 

K. Dembski stwierdził, że akceptując postanowienia aktu końcowego 
kongresu wiedeńskiego (1814�1815) społeczność międzynarodowa uznała 
skuteczność prawną rozbiorów Polski, nie kwestionując od tej chwili su-
werenności państw zaborczych na terytorium Rzeczypospolitej przedroz-
biorowej. Potwierdzał to brak protestów, gdy po upadku powstania listopa-
dowego Rosja zaczęła zacieśniać unię z Królestwem. Ambasador brytyjski 
w Petersburgu zawiadomił premiera lorda Palmerstona 22.1.1831 r., że 
Rosja �nie dopuści do żadnej interwencji w sprawy polskie�. Międzyna-
rodowa zdolność prawna i zdolność do działań prawnych państw zabor-
czych odnosiły się w pełni do terenów polskich. Zaborcy dysponowali sa-
modzielnością w regulowaniu spraw wewnętrznych tych ziem. 

Badacz ten przypomniał zasadę obowiązującą w rzymskim prawie 
prywatnym, wskazującą przypadek obywatela rzymskiego, który popadł 
w niewolę, tracąc wszelkie prawa. Jeżeli wydostał się z niewoli, to wów-
czas mógł na podstawie iuris postliminii żądać przywrócenia tych upraw-
nień w takim zakresie, w jakim istniały one przed utratą. Na przełomie 
XVI i XVII w. instytucja ta została przeniesiona na grunt stosunków mię-
dzynarodowych. W XIX i XX w. możliwość zastosowania konstrukcji iuris 
postliminii dopuszczali m.in. F. Martens, Oppenheim, Hatschenk i Liszt.

Na inne zagadnienia zwrócił uwagę S. Hubert. Jego zdaniem traktaty 
rozbiorowe były i są nielegalne, i to wcale nie ze względu na oderwanie od 
Rzeczypospolitej rdzennie polskich ziem czy też ich sprzeczności z inte-
resami lub prawami państwa polskiego, także nie ze względu na ich formę 
i treść, ale z uwagi na to, że sposób traktatu i bezpośrednie negocjacje za-
warte były w sposób sprzeczny z prawem narodów2. Sformułował on kil-
ka nieprawidłowości dotyczących I i II rozbioru Polski. Państwa zaborcze 
wysunęły wobec ziem polskich pretensje bezpodstawne, dokonując roz-
biorów złamały swoje dotychczasowe zobowiązania wobec Polski, w trak-
tatach z XVII i XVIII w. bowiem oraz w notach gwarantowały całość tery-
torialną ziem polskich. Ziemie polskie zajęto podczas pokoju, a rzekoma 
zgoda na te rozbiory wyrażona została przez Sejm jedynie w wyniku pre-

1 K. Dembski, Polonia restituta�, s. 181.
2 S. Hubert, Odbudowa państwa polskiego jako problemat prawa narodów. Odbitka 

z �Drogi�, Warszawa 1934, s. 7.
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sji moralnej. Podczas II zaboru miejsce pobytu króla w Grodnie otoczono 
wojskami zaborców, a lufy armat skierowano w stronę siedziby króla i Sej-
mu Rzeczypospolitej. Zarówno król, jak i posłowie byli więzieni aż do mo-
mentu wykonania woli zaborców. Kolejny, III zabór nastąpił przy udziale  
państw zaborczych bez pozornej nawet obecności Polski, i dlatego � jako 
res inter alios acta � nie mógł wiązać Polski. 

S. Hubert uznał, że �należy się liczyć z faktami, w których nawet bez-
prawnie wprowadzona władza uzurpatora utrzymała się i dzięki temu 
z czasem straciła charakter uzurpacji. Warunki te to owe okoliczności, któ-
re mogą wpłynąć na �ulegalizowanie się pierwotnego bezprawia�. Brak 
cesji traktatowej mogła zastąpić zgoda mieszkańców lub też upływ cza-
su. Powodowało to niemożność odzyskania praw przez dawnego suwe-
rena. Uwolnione państwo musiało wyrazić swoją wolę na odbudowanie 
tej samej organizacji, na �podjęcie na nowo swych dawnych stosunków 
i praw�1. Skutkiem zastosowania prawa postliminium było w stosunkach 
wewnątrzpaństwowych �przede wszystkim przywrócenie ustroju: konsty-
tucji, ustaw oraz cały szereg przemian z dziedziny administracyjno-skar-
bowej; w zakresie zaś prawa prywatnego np. odzyskanie nieruchomości 
przez dawnych właścicieli�2.

W polskiej nauce prawa międzynarodowego okresu międzywojennego 
zdania co do zastosowania tej zasady do oceny powstania II Rzeczypospo-
litej były podzielone. Przydatności tej zasady w stosunkach prawnomiędzy-
narodowych konsekwentnie bronił L. Ehrlich. Jego zdaniem �za wzorem 
prawa rzymskiego ius postiliminii oznacza w nauce prawa międzynarodo-
wego powrót, w pewnych granicach: 1) stosunków prawnych między pod-
miotami prawa międzynarodowego odnośnie do jakiegoś terytorium lub 
2) stosunków prawa wewnętrznego panującego na tym terytorium, jeżeli 
terytorium to pozostawało przez jakiś czas, wskutek przemocy, pod wła-
dzą państwa wykonującego tę przemoc, ale następnie władzę nad nim zno-
wu wykonuje państwo, którego suwerenność przed nastaniem tej przemo-
cy terytorium to podlegało�. Uznał on zastosowanie doktryny postliminii 
do państwa polskiego za rzecz naturalną. Odzyskanie niepodległości przez 
Polskę w 1918 r. oznaczało odzyskanie przez nią przysługującego jej przez 
wiele stuleci stanowiska pełnoprawnego podmiotu prawa międzynarodowe-
go, a nie powstanie nowego państwa3. W późniejszych pracach z zakresu 
prawa międzynarodowego o zasadzie tej wspominano już niewiele. 

1 S. Hubert, Rozbiory i odrodzenie�, s. 13.
2 Tamże, s. 7.
3 L. Ehrlich, Prawo narodów, Kraków 1932, s. 300.
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Niejednolite było też stanowisko Sądu Najwyższego. W orzeczeniu Izby 
Karnej z 17.10.1919 r.1 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku nieprzerwanej 
od 1815 r. ciągłości w psychice narodu polskiego i w świetle prawa mię-
dzynarodowego Królestwa Polskiego. Ale w orzeczeniu z 29/30.9.1922 r. 
sąd ten stwierdził, że państwo polskie nie zniknęło w ogóle w III rozbio-
rze, ludność nie zaakceptowała bowiem podboju i wytworzonego w jego 
wyniku porządku prawnego, zachowując poczucie odrębności wobec na-
jeźdźców2. 

Izba Cywilna SN w 1923 r. sformułowała opinię, że �państwo polskie 
powstało niewątpliwie 11.11.1918 r. po wypędzeniu Niemców, a więc jest 
ono państwem «nowo powstałym» na «gruzach» państw zaborczych�. 
W orzecznictwie, w sprawach dotyczących zwrotu majątków skonfisko-
wanych powstańcom 1863 r., Sąd Najwyższy postawił tezę, że normy rzą-
du rosyjskiego są bezprawiem, a więc pośrednio stanął na stanowisku teo-
rii ciągłości państwa polskiego. W orzeczeniu z 11/12.5.1928 r. w sprawie 
dr Szumkowskiego przeciwko sukcesorom Rublowa Izba Cywilna stwier-
dziła, że tytuł skarbu rosyjskiego do dóbr skonfiskowanych �opierał się 
na takim stosunku publicznoprawnym, który przez naród polski i państwo 
polskie nie może być poczytany za legalne źródło własności na ziemiach 
polskich, a mianowicie na gwałcie ze strony zwycięskiej władzy rosyjskiej 
względem powstańca w walce o wolność Polski. Wszelkie akty władzy ro-
syjskiej czy to ustawodawcze, czy też wykonawcze, na których oparta była 
i za których pomocą dokonana została konfiskata, nie były aktami prawny-
mi, lecz przejawami bezprawia. Z chwilą jednak ustąpienia tamtej władzy, 
upadku tamtego ustroju i odzyskania przez Polskę niepodległości upadły 
również takie nielegalnie powołane do życia stosunki prywatnoprawne, 
odżyły natomiast prawa i tytuły legalnych właścicieli majątków skonfi-
skowanych, o ile, naturalnie, nie zostały utracone w sposób odpowiadają-
cy nowemu stanowi prawnemu w państwie�3. 

W. Komarnicki w wydanej w 1916 r. książce wyraził pogląd, iż po I woj-
nie światowej nastąpiła restytucja �państwowości polskiej�. Nie utożsa-
miał on jednak II Rzeczypospolitej z Polską przedrozbiorową, uznając ją 
za nowe państwo4.

1 Orzeczenie z 17.10.1919 r. w sprawie Mordki Weisholza, Akta nr 774, 1919.
2 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia izby II (karnej) 1919, s. 136; 1922, 

s. 63. 
3 KonÞ skaty popowstaniowe w Sądzie Najwyższym, z. VIIa, Sprawa dr Szumkow-

skiego przeciwko sukcesorom Rublowa. Motywy wyroku Sądu Najwyższego, Warszawa 
1928, s. 8�10. 

4 K. Dembski, Polonia restituta�, s. 179. 
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Na inne możliwości interpretacyjne statusu prawnego II Rzeczypospo-
litej zwrócił uwagę K. Dembski. Otóż, do 1919 r. nie było powszechnie 
obowiązującej normy prawnej zabraniającej uciekania się do siły w roz-
wiązywaniu problemów międzynarodowych. Aneksja w wyniku zawojo-
wania była więc uznawana za jeden ze sposobów nabycia terytorium pań-
stwowego, nie wyłączając nabycia całego terytorium, a przez to likwidacji 
państwa1.

Sprzeciwia się on traktowaniu II Rzeczypospolitej w kategoriach re-
stytucji, oznaczałaby ona bowiem powrót do terytoriów sprzed I rozbio-
ru. Rozstrzygające znaczenie ma tutaj art. 87 traktatu wersalskiego, czyli 
traktatu pokojowego między głównymi mocarstwami sprzymierzony-
mi i stowarzyszonymi a Niemcami podpisanego w Wersalu 28.6.1919 r., 
oraz Wstęp do Traktatu między głównymi mocarstwami sprzymierzo-
nymi i stowarzyszonymi a Polską z tego samego dnia. Wynika z nich, że 
sprzymierzeni: 
1) uznawali dotychczasową suwerenność państw zaborczych nad teryto-

riami polskimi;
2) uznali odrodzenie się bytu państwowego narodu polskiego, który był 

pozbawiony bytu w okresie rozbiorów, uznali oni ten byt w nowej or-
ganizacji prawno-politycznej na zasadzie prawa samostanowienia.

Społeczność międzynarodowa uznała państwo polskie nieco później 
niż ono powstało, a mianowicie w styczniu 1919 r., przez dopuszcze-
nie Polski do obrad konferencji pokojowej. Ale już w listopadzie 1918 r. 
Rzeczpospolita została uznana przez Niemcy. Jedną z pierwszych not 
uznających Rzeczpospolitą była odpowiedź rządu jugosłowiańskiego na 
polską notę gratulacyjną przesłaną 9.12.1918 r.2. W styczniu 1919 r. uznały 
indywidualnie Rzeczpospolitą Francja i Stany Zjednoczone, a 25.2.1918 r. 
rząd brytyjski. W traktacie z 1923 r. zawartym między Polską a Turcją 
wspomniano o �przywróceniu stosunków dyplomatycznych między obo-
ma państwami�3. 

S. Krukowski, analizując sytuację prawną państwa polskiego w 1918 r., 
postulował potrzebę wyjścia poza formalnoprawny punkt widzenia i uzu-
pełnienie go elementami doktrynalno-politycznymi, co jest zgodne z trak-
towaniem prawa nie jako pewnej zamkniętej całości, ale elementem zło-
żonej społeczno-politycznej rzeczywistości. Przypomniał on, że upadek 
państwa polskiego nastąpił w czasie dochodzenia w doktrynie europej-

1 Tamże, s. 183. 
2 S. Hubert, Rozbiory i odrodzenie Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawa międzyna-

rodowego, Lwów 1937, s. 239. 
3 Tenże, Odbudowa państwa polskiego�, s. 14. 
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skiej do głosu zasady suwerenności narodu, gdy tymczasem władza za-
borców nie miała swojego początku w woli narodu. Uznał on, że dopóty 
naród nie uznaje władzy zaborców, dopóki nie można mówić o legaliza-
cji stanu jego posiadania. Podstawowym problemem jest nieprzedawnione 
prawo do suwerennego bytu, a nie przenoszenie na grunt prawa narodów 
cywilnoprawnej konstrukcji zasiedzenia. Myśl, że Polska istnieje dopóki 
istnieje naród wyrażał m.in. powstały w 2 lata po III rozbiorze �Mazurek 
Dąbrowskiego�1.

J. Guść zwraca natomiast uwagę na efektywność, jako zasadę powstawa-
nia i uznawania państw. Wyróżnił on cztery różne znaczenia tego pojęcia2.

Uważa on, że proces tworzenia się państwa jest procesem prawnym, 
mimo że samo prawo międzynarodowe nie ma często decydującego wpły-
wu na przebieg i wynik odpowiednich procesów historycznych. Mierni-
kiem legalności powstawania państwa jest zgodność tego procesu z po-
wszechnymi normami i zasadami prawa międzynarodowego. 

Według L. Antonowicza zasady te zależą od sposobu, w jaki państwo 
powstało3.

§ 2. Pojęcie II Rzeczypospolitej

Obyczaj numerowania Rzeczypospolitych narodził się dopiero w XX w. 
W okresie odzyskiwania niepodległości posługiwano się dwoma równo-
ległymi terminami: �Rzeczpospolita Odrodzona� oraz �Druga Niepodle-
głość�4. Po pewnym czasie pojawiła się �zbitka� II Rzeczpospolita. Nazwę 
Rzeczpospolita Polska wprowadziła Konstytucja marcowa 1921 r. 

Artykuł 1 ust. 2 Konstytucji kwietniowej wyrażał przekonanie o ciągło-
ści państwa polskiego, jego tożsamości z państwem przedrozbiorowym, 
które po latach niewoli odzyskało niepodległość i �ma być przekazywane 
w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie�5. 

W okresie międzywojennym nazwa II Rzeczpospolita nie weszła do po-
wszechnego użytku. 

1 S. Krukowski, Polska odrodzona czy państwo nowe�, s. 113.
2 J. Guść, Zasada efektywności a zasada legalności jako kryteria powstawania i uzna-

wania państw, PiP 1994, z. 10, s. 46. 
3 L. Antonowicz, Powstanie i upadek państwa jako podmiotów prawa międzynarodo-

wego, Sprawy Międzynarodowe 1968, Nr 2. 
4 L. Moczulski, Trzy Rzeczypospolite�, s. 448. 
5 W. Rostocki, Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej Konstytucji kwietniowej. 

Ustrój władzy państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce, Lublin 2002, s. 50. 
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14 Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

§ 3. Geneza 

Rozpoczynająca się w sierpniu 1914 r. wojna nieprowadzona była po-
czątkowo pod hasłem �wojny powszechnej o wolność ludów� czy też jako 
�wojna o Polskę�, �wojna Polaków�. Żadna z walczących stron nie stawia-
ła sprawy polskiej jako celu walki. Po 1916 r. pewne realne szanse zdawa-
ły się mieć dwa programy. Pierwszy z nich zmierzał do utworzenia z ziem 
Galicji, Królestwa Kongresowego, a także z całości ziem polskich za Bu-
giem i Niemnem państwa polskiego jako trzeciego członu monarchii au-
stro-węgierskiego. Drugi polegał na połączeniu wszystkich ziem polskich 
pod zwierzchnictwem cesarza Rosji. Pierwszy z tych problemów przestał 
być realny najpóźniej w lipcu 1916 r., podobnie i drugi1. 

W dniu 3.8.1914 r. z inicjatywy ks. S. Światopełka-Czetwertyńskiego 
powstał Komitet Obywatelski miasta Warszawy. Dnia 10 września powo-
łano Centralny Komitet Obywatelski, który został zatwierdzony przez wła-
dze rosyjskie. Powołał on kilkanaście sekcji i departamentów2. Centralny 
Komitet Obywatelski przygotował koncepcję uruchomienia polskiego są-
downictwa, zajął się sprawami ustrojowymi sądów pokoju i sądów wyż-
szej instancji. 

Od 5.8.1915 r. teren Królestwa Polskiego okupowany był przez woj-
ska tzw. państw centralnych, czyli Niemiec i Austro-Węgier. Wbrew za-
sadom okupacji ukazał się akt obu cesarzy z 5.11.1916 r. Mocarstwa spo-
dziewały się, że dzięki temu społeczeństwo polskie wystawi wojska do 
walki z Rosją. W akcie tym mocarstwa wspomniały o porozumieniu się 
obu okupantów co do utworzenia samodzielnego państwa z dziedziczną 
monarchią i konstytucyjnym ustrojem, bez konkretnego oznaczenia gra-
nic i z zastrzeżeniem połączenia Królestwa Polskiego z państwami cen-
tralnymi. We wspólnym porozumieniu miano unormować sprawy doty-
czące własnej armii.

Na bezprawny charakter aktu z 5.11.1916 r. zwracały uwagę państwa 
walczące z państwami centralnymi. Okupantów wsparli wybitni znawcy 
prawa międzynarodowego, F. Liszt dowodził m.in., że państwa centralne 
dokonały debellacji Królestwa Polskiego3. Wbrew oczekiwaniom niemiec-
kim akt ten nie stał się początkiem orientacji proniemieckiej4. 

1 K. Grzybowski, Pięćdziesiąt lat. 1918�1968, Kraków 1977, s. 63�64. 
2 G. Górski, Odbudowa polskiej administracji publicznej w latach 1916�1919, Czasy 

Nowożytne 1998, t. V, s. 30. 
3 B. Wasiutyński, Zjednoczenie jako warunek niepodległości politycznej i ekono-

micznej, Piotrogród 1917, s. 4. 
4 K. Grzybowski, Pięćdziesiąt lat�, s. 65.
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S. Kutrzeba dostrzegł, że akt ten nie zawierał momentu emencypacyjne-
go, nie spowodował on utworzenia przez ludność żadnego ośrodka władzy 
rewolucyjnej oraz nie zawierał momentu separacyjnego1.

I. Rada Stanu
Dnia 12.11.1916 r. ukazało się rozporządzenie2 generała-gubernatora 

w Warszawie H. H. von Beselera o utworzeniu Rady Stanu i Sejmu w Kró-
lestwie Polskim3, które dotyczyło tylko okupacji niemieckiej, natomiast 
w przypadku okupacji austriackiej miała być zawarta umowa z rządem 
austriacko-węgierskim. Posłowie (w liczbie 70) na Sejm mieli być wy-
bierani przez sejmiki powiatowe, a w Warszawie i w Łodzi � przez rady 
miejskie.

Rozporządzenia tego nie wykonano. Dnia 6.12.1916 r. ukazało się roz-
porządzenie4 obu generałów-gubernatorów o Tymczasowej Radzie Stanu, 
datowane na 26.11.1916 r.5. Do wydania rozporządzenia generałowie-gu-
bernatorzy uprawnieni byli na podstawie rozkazu monarchów niemiec-
kiego i austro-węgierskiego. Zasięg działania Tymczasowej Rady Stanu 
nie obejmował całego obszaru Królestwa Polskiego, ale jedynie tereny 
obu generalnych gubernatorstw. Pozostałe tereny Królestwa podlegały 
niemieckiej komendzie etapów naczelnego dowództwa armii wschodniej. 
Zgodnie z § 3 rozporządzenia przy Tymczasowej Radzie Stanu działali 
przedstawiciele generałów-gubernatorów, zwani komisarzami rządowymi, 
sprawujący nadzór nad jej działalnością. Wszystkie wnioski Rady wyma-
gały ich aprobaty. 

 Tymczasowa Rada Stanu miała działać do czasu ustanowienia Rady 
Stanu w Królestwie Polskim. Składała się ona z 25 członków, 6 spośród 
nich reprezentowało Centralny Komitet Narodowy6. Każdy z Jeneral-Gu-
bernatorów wysyłał do Rady Stanu jednego komisarza rządowego i 2 za-

1 S. Kutrzeba, Polskie prawo polityczne według traktatów, t. I, Kraków 1923, s. 29. 
2 Dziennik Rozporządzeń dla Jen. Gubernatora Warszawskiego Nr 52, wydany 

w Warszawie 13.11.1916 r.
3 D. Górecki, Powstanie władz naczelnych w odradzającej się Polsce (1914�1919), 

AUL. FI 1983, Nr 13, s. 20. 
4 Dziennik Rozporządzeń Jenerała Gubernatora Wojsk dla austriacko-węgierskiego ob-

szaru okupowanego w Polsce, Część XIX, wydane w Lublinie i rozesłane 6.12.1916 r.
5 G. Górski, Odbudowa polskiej administracji�, s. 32; K. W. Kumaniecki, Zbór 

najważniejszych dokumentów do powstania państwa polskiego, Kraków�Warszawa 
1920, s. 70.

6 J. Z. Pająk, O rząd i armię. Centralny Komitet Narodowy (1915�1917), Kielce 
2003, s. 174.
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