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Początki działalności Lubelskiej Delegatury 
Komisji Specjalnej do Walk i z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym (1946) 
The beginnings of the activity of The Representation of Special Committee 
for Fighting Corrupt Practices and Economic Sabotage (1946) 

WPROWADZENIE 

Artykuł dotyczy początków działalności Lubelskiej Delegatury Komi-
sji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym (LDKS).1 Jest on przede wszystkim wynikiem kwerendy ma-

teriałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Lublinie 
(dotyczących powstania i działalności LDKS).2 Pisząc go, korzystałem także 
z materiałów źródłowych zgromadzonych w publikacji Komisja Specjalna do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1954f oraz z innych 
opracowań dotyczących przedmiotowej kwestii. 

Do 1989 roku zainteresowanie historią Komisji Specjalnej do Walki z Nad-
użyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (KS) było raczej niewielkie. Dopie-

1 Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej funkcjonowała w latach 1946-1954. Prace ba-
dawcze dotyczące historii działalności lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym prowadzę od 2002 roku. 

2 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatu-
ra w Lublinie (1946-1955), Archiwum Państwowe w Lublinie, nr inwentarza 771, zespól DKS 
- 860 jednostek archiwalnych; zob. też Księga sprawozdań Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lu-
blinie za czas 1X1944 r. do 1II1946 r.. Archiwum Państwowe w Lublinie, nr inwentarza 697, 
zespół Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie (1944-1950), sygn. 277 oraz Księga sprawoz-
dań Wojewody Lubelskiego za czas od 25 III 1945 r. do 1 X 1946 r., Archiwum Państwowe w 
Lublinie, nr inwentarza 697, zespół WRN w Lublinie, sygn. 266. 

3 D. Jarosz, T. Wolsza, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym (1945-1954), Warszawa 1995. 
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ro w okresie transformacji ustrojowej (po 1989 r.) powstało wiele interesują-
cych prac dotyczących genezy i uwarunkowań prawnych działalności Komisji 
Specjalnej i jej delegatur. Temat prawnych podstaw funkcjonowania Komisji 
został podjęty w 1997 r. przez Z. A. Ziembę4 oraz A. Lityńskiego (w 1999 
roku).5 Opracowaniem o charakterze fundamentalnym traktującym o Komisji 
Specjalnej jest monografia P. Fiedorczyka.6 Na szczególną uwagę zasługuje 
także wspomniana publikacja D. Jarosza i T . Wolszy, zawierająca m.in. wy-
bór dokumentów dotyczących podstaw prawnych funkcjonowania tych orga-
nów.7 Interesujące są także inne prace dotyczące dziejów poszczególnych 
delegatur Komisji Specjalnej. W 1993 roku ukazało się opracowanie dotyczą-
ce działalności dolnośląskiej Delegatury Komisji Specjalnej autorstwa B. Ro-
gowskiej8, a w dwa lata później praca obrazująca historię Olsztyńskiej Dele-
gatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym, pióra R. Tomkiewicza.9 W 1994 roku zostało opublikowane frag-
mentaryczne opracowanie dotyczące działalności delegatury opolskiej.10 Rok 
później ukazał się artykuł B. Więcławskiego pt. Z działalności Delegatury Ko-
misji Specjalnej w Poznaniu 1946-1954.n Następnie - w 1996 r. - prace ba-
dawcze nad działalnością Komisji Specjalnej, z uwzględnieniem delegatury 
warszawskiej, prowadził W. Domagalski.12 W dalszej kolejności - dwa lata 
później - opublikowany został zbiór materiałów z konferencji naukowej, 
obrazujący działalność Szczecińskiej Delegatury KS, pod redakcją Z. Chmie-
lewskiego.13 

4 Z. A. Ziemba, Prawo przeciwko społeczeństwu. Prawo karne w łatach 1944-1956, Warszawa 1997. 
5 A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej (monografia), Białystok 1999; 

0 Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i procedurze karnej uwag kilka, [w:] Z dziejów prawa, 
Katowice 2002; a także praca z udziałem M. Kallas - Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, 
Warszawa 2000. 

6 P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
1945-1954 (studium historycznoprawne), Białystok 2002. 

7 D. Jarosz, T. Wolsza, op. cit. 
8 B. Rogowska, Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-

darczym na Dolnym Śląsku w latach 1945-1947. Z badań nad dziejami Dolnego Śląska po II wojnie 
światowej, Wrocław 1993, s. 57-89. 

9 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkod-
nictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995. 

10 R. Miążek, Opolska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym (1950-1954), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu", Opo-
le 1994, z. 38, s. 77-87. 

" B. Więcławski, Z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu 1946-1954, „Kro-
nika Miasta Poznania", z. 3, Poznań 1995, s. 193-222. 

12 W. Domagalski, Działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Go-
spodarczym (w świetle materiałów Komisji i jej Delegatury warszawskiej). Archiwum Kryminologii, 
t. 22, Warszawa 1996, s. 85-148. 

13 Z. Chmielewski (red.), Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 
1 Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954 (materiały z konferencji nauko-
wej z 20 marca 1998 r.), Szczecin 1998. 
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G E N E Z A I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA 
D E L E G A T U R Y KOMISJI SPECJALNEJ W L U B L I N I E 

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym (z siedzibą w Warszawie) na mocy art. 5. (l)-(2) dekretu z 16 listopada 
1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (Dz. U. RP, Nr 53, poz. 302) 
- została wyposażona w delegację ustawową uprawniającą do tworzenia tere-
nowych delegatur stałych i czasowych.14 Na podstawie przepisów (rozdz. III, 
par. 20) dotyczących wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu 
postępowania tej Komisji (zatwierdzonych na posiedzeniu Prezydium KRN 
8 stycznia 1946 r.) - na obszarze całego kraju, na szczeblu wojewódzkim zo-
stały utworzone delegatury Komisji Specjalnej. Jedną z takich delegatur była 
Delegatura Komisji Specjalnej w Lublinie.15 

LDKS była ośrodkiem zamiejscowym Komisji Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. W zakresie postępowania przy-
gotowawczego oraz stosowania środków zapobiegawczych została wyposażo-
na w podobne narzędzia prawne do tych, jakimi dysponowała Komisja Spe-
cjalna - była zarazem organem śledczym, prokuratorskim i sądowym. W pier-
wszej fazie swego istnienia nie mogła jednak orzekać o zastosowaniu wzglę-
dem sprawcy kary obozu pracy.16 Zakres przedmiotowy działalności Delega-
tury Lubelskiej został wyznaczony dyspozycją art. 1 Dekretu z dnia 16 listopa-
da 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nad-
użyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (Dz. U. Nr 53, poz. 302). Ustawowym 
celem LDKS było zwalczanie przestępstw takich jak: przywłaszczenia, gra-
bież mienia publicznego albo będącego pod zarządem publicznym, korupcja, 
łapownictwo, spekulacja i szabrownictwo.17 

14 Dekret z 16 listopada 1945 r, o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Dz. U. RP, Nr 53, poz. 302, art. 5. 

15 Przepisy z 8 stycznia 1946 r., dotyczące wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu 
postępowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, zatwier-
dzone na posiedzeniu Prezydium KRN, AAN, KRN, sygn. 88, s. 106-111 (D. Jarosz, T. Wolsza, 
op. cit., dok. 1-4); utworzone zostały również dwie delegatury poza systemem miast woje-
wódzkich: w Bielsku i Częstochowie (B. Rogowska, op. cit., s. 60). 

16 Dekret z 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej..., art. 10, 
(2)-(3), art. 13. 

17 Ibidem, art. 1. 
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PIERWSZE MIESIĄCE DZIAŁALNOŚCI LDKS 

Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym w Lublinie rozpoczęła działalność 15 stycznia 1946 roku.18 

Pierwszymi członkami LDKS byli: Stanisław Wawrzonek, któremu powie-
rzono pełnienie obowiązków przewodniczącego delegatury oraz Tadeusz 
Olekiewicz, powołany na stanowisko delegata-prawnika (T. Olekiewicz został 
oddelegowany do pracy w LDKS z Sądu Okręgowego w Lublinie). W skład 
kadry pomocniczej weszli: Jan Nasutto - kierownik Biura Skarg LDKS, Bro-
nisława Nitecka - sekretarz oraz Weronika Jachimowicz - maszynistka.19 

Członkowie Delegatury 

Przewodniczący Delegatury 

Biuro Skarg Personel pomocniczy 

Rye. 1. Struktura organizacyjna Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
w początkach jej istnienia (styczeń 1946 r.)20 

Siedziba delegatury początkowo mieściła się w gmachu Urzędu Woje-
wódzkiego w Lublinie, przy ulicy 22 Lipca 4 (przemianowanej z ul. Spokoj-
nej).21 LDKS na progu swej działalności do swej dyspozycji otrzymała tylko 
jeden pięcioosobowy pokój (nr 64), umiejscowiony na II piętrze wspomnia-
nej budowli.22 Jednak dzięki usilnym staraniom kierownictwa delegatury, już 
w sierpniu 1946 r., nowo powołana Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa 
przydzieliła LDKS trzypiętrowy budynek położony w Lublinie, przy ulicy 
3 Maja 20.23 

Delegatura Komisji Specjalnej w Lublinie już na początku swej działal-
ności nawiązała kontakt z urzędami państwowymi i samorządowymi oraz 
organizacjami politycznymi i społecznymi, funkcjonującymi na terenie wo-
jewództwa lubelskiego. 4 Podjęła współpracę m.in. z przewodniczącym Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie - Ludwikiem Czugałą, wojewodą 

18 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie (1946), 
Archiwum Państwowe w Lublinie, nr inwentarza 771, zespół DKS Lublin, sygn. 1, k. 17. 

19 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 1. 

20 ibidem, k. 1, 3. 
21 Ibidem, k. 1. 
22 Akta w sprawie przeciwko Bolesławowi W. ... osk. z art. 290 § 1 kk, BS 231146, nr rep. 

229/46, Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół DKS Lublin, sygn. 511, k. 26. 
23 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 

(1946), sygn. 1, k. 126. 
24 Ibidem, k. 12-17. 
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lubelskim - Wacławem Rózgą " oraz wicewojewodą Stanisławem Szczepań-
skim.26 LDKS korzystała z wszechstronnej pomocy władz województwa lu-
belskiego; 14 stycznia 1946 r. otrzymała tymczasowy lokal w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Lublinie. 

Fot. 1. Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, miejsce pierwszej siedziby 
Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej2 

Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej oficjalnie rozpoczęła działalność 
15 stycznia 1946 roku. W pierwszych dniach istnienia życie Delegatury zdo-
minowały sprawy organizacyjne. Natychmiast podjęto decyzję mającą na 
celu pozyskanie obszerniejszego lokum na siedzibę nowo powstałej agendy 
KS. Kierownictwo LDKS za pośrednictwem wojewody lubelskiego (Wacła-
wa Rózgi) i przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej (m. Lublina) -
wystąpiło do Komisji Mieszkaniowej w Lublinie z wnioskiem o przydział 
nowego lokalu służbowego (4-5-pokojowego) w śródmieściu Lublina. LDKS 
rozpoczęła starania o lokum z pozycji siły - zażądała od KM usunięcia Izby 
Rolniczej z 4 pokoi w budynku (prawnie zajmowanym przez tę instytucję) 
i przekazania tych pomieszczeń do jej dyspozycji.28 

25 Księga sprawozdań Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie za czas 1 X 1944 r. do 1 II 
1946 r., Archiwum Państwowe w Lublinie, nr inwentarza 697, zespół Wojewódzka Rada 
Narodowa w Lublinie (1944-1950), sygn. 277, k. 68. 

26 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 1. 

27 Ibidem, k. 1. 
28 Ibidem, sygn. 1, k. 1. 
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Ostatecznie delegatura otrzymała klucze do nowego lokalu w sierpniu 
1946 roku.29 Po wykonaniu niezbędnych prac porządkowych, już na począt-
ku października tegoż roku przeniosła swoją siedzibę z gmachu Urzędu Wo-
jewódzkiego do nowo przydzielonego budynku, położonego w centrum Lu-
blina (przy ulicy 3 Maja 20).30 

Fot. 2. Nowy gmach siedziby Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej, położony 
przy ulicy 3 Maja 20 (w Lublinie). Obecnie w byłej siedzibie L D K S mieści się 

Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych 

Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej - u progu swej działalności -
podjęła niezwykle prężną akcję o charakterze informacyjno-propagandowym. 
Natychmiast „opanowała" aktualnie funkcjonujące w Lublinie środki maso-
wego przekazu: regionalną prasę, radio, a nawet miejscowe kino „Apollo". 
Zgodnie z zarządzeniem kierownictwa LDKS, lokalne organy prasowe, takie 
jak „Sztandar Ludu" i „Gazeta Lubelska" oraz radio „Lublin" upubliczniły 
komunikaty o powołaniu i zadaniach Lubelskiej Delegatury Komisji Spe-
cjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, a następnie 
regularnie zaczęły zamieszczać artykuły prasowe o działalności tej instytu-
cji." 

29 Ibidem, k. 126. 
30 Ibidem, k. 161. 
51 Ibidem, k. 35. 
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Fot. 3. Fragment bramy wejściowo-wjazdowej do byłej siedziby L D K S 

W okresie powojennym „żelazną bramę" najczęściej przekraczali więź-
niowie polityczni, doprowadzani pod przymusem przez funkcjonariuszy Mi-
licji Obywatelskiej, na zlecenie kierownictwa LDKS. Dzisiaj gmach ten 
również często odwiedzają więźniowie polityczni (byli), ale obecnie czynią to 
z własnej, nieprzymuszonej woli - tym razem na ogół po to, aby załatwić 
formalności związane z przynależnością do swojej kombatanckiej organizacji. 

Lubelska Delegatura KS w szybkim tempie podporządkowała sobie pod-
legły teren - w szczególności na obszarze władzy organów państwowych 
i samorządowych. Instytucjami najdłużej uchylającymi się od współpracy 
z LDKS były kurie biskupie w Lublinie i Siedlcach. Kościół katolicki uparcie 
uchylał się od podjęcia współpracy z Lubelską Delegaturą KS. Przewodni-
czący LDKS - Stanisław Wawrzonek - chcąc pozyskać Kościół do współpra-
cy w zakresie prowadzonej przez LDKS działalności, już w trzeciej dekadzie 
marca 1946 r. odbył konferencję z kanclerzem Kurii Biskupiej w Lublinie, 
w celu skłonienia jej do wydania „nakazu" wszystkim proboszczom, aby 
z ambon świątyń katolickich podjęli akcję uświadamiania „mas pracujących" — 
powiadamiając je o istnieniu, działalności i kompetencjach Delegatury Komisji 
Specjalnej na Województwo Lubelskie i możności składania zawiadomień 
o nadużyciach popełnionych przez współobywateli.iZ 

Kurie biskupie zarówo w Lublinie, jak i w Siedlcach nie podjęły współ-
pracy z LDKS - kierowaną przez Stanisława Wawrzonka. Pierwsza uchylała 
się uparcie (nawet) od obowiązku udzielenia odpowiedzi na złożoną jej przez 
kierownictwo LDKS propozycję współpracy. Druga już w początkowej fazie 
oficjalnie odrzuciła propozycję współpracy propagandowej z LDKS wprzed-

32 Ibidem, k. 41. 
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miocie wykrywania nadużyć. Stanisław Wawrzonek nie traktował poważnie od-
mowy, zarówno czynnej (Kurii Biskupiej w Siedlcach), jak i biernej (Kurii 
Biskupiej w Lublinie). Ciągle zapewniał swoich przełożonych, w dekado-
wych sprawozdaniach składanych do Biura Wykonawczego Komisji Specjal-
nej w Warszawie, iż LDKS będzie nieustannie nalegać na obie kurie celem 
ostatecznego skłonienia ich do współpracy z Delegaturą w kwestii zwalczania nad-
użyć,n 
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Fot. 4. Artykuł prasowy z 3 kwietnia 1946 r., dotyczący aresztowania Bolesława M., 
zamieszczony na łamach „Sztandaru Ludu", ówczesnego organu prasowego 

ukazującego się na terenie miasta Lublina34 

Ustawiczne ponaglenia LDKS, wysyłane do kurii biskupich w Lublinie 
i Siedlcach, wzywające je do przystąpienia do współpracy z LDKS - okazały 
się całkowicie bezskuteczne. O swych trudnościach w nawiązaniu kontaktu 
z organizacjami kościelnymi S. Wawrzonek ciągle informował BWKS. Jed-
nak kurie biskupie w dalszym ciągu z zawziętością i uporem uchylały się od 

33 Ibidem, k. 48. 
34 Boiesiaw M. został aresztowany niesłusznie (podobnie jak wiele innych ofiar represji 

LDKS) 28 marca 1946 r„ na mocy postanowienia LDKS. Dochodzenie w sprawie Bolesława 
M. zostało umorzone na podstawie decyzji (.zgodnego wniosku) LDKS, podjętej na posiedzeniu 
w dniu 10 października 1946 r., z powodu braku dostatecznych podstaw pozwalających na uzna-
nie, iż podejrzany Bolesław M. istotnie dopuścił się zarzuconego mu przestępstwa. Zob. Miesięczne 
sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie (1946), sygn. 1, 
k. 167. 
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wciągnięcia ich do współpracy propagandowej o działalności Delegatury Komisji 
Specjalnej na Województwo Lubelskie.3S 

W końcu kierownictwo LDKS również zaprzestało informowania swoich 
zwierzchników o kuriach biskupich w Lublinie i Siedlcach - „uporczywie" 
uchylających się od udzielenia (kierownictwu LDKS) jakiejkolwiek odpowiedzi, 
w przedmiocie nawiązania jakiejkolwiek współpracy (z LDKS).36 Z czasem jed-
nak przedstawiciele Kościoła katolickiego podjęli współpracę z władzami 
państwowymi i samorządowymi województwa lubelskiego. Zaczęli uczestni-
czyć we wspólnych plenarnych posiedzeniach, których przedmiotem była 
walka z nadużyciami [...] i szkodnictwem gospodarczym (organizowanych 
z udziałem przedstawicieli urzędów państwowych, organizacji politycznych 
i społecznych). W czwartym kwartale 1946 r., doszło nawet do zbliżenia władz 
państwowych z władzami kościelnymi.37 

DZIAŁALNOŚĆ LDKS CONTRA LEGEM 

Okres funkcjonowania Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej w po-
czątkowej fazie jej istnienia zapisał się w powojennej historii województwa 
lubelskiego jako epoka typowego bezprawia, świadomie stosowanego przez 
kierownictwo LDKS. Delegatura Komisji Specjalnej w Lublinie w okresie 
rządów pierwszego jej przewodniczącego prowadziła działalność sprzeczną 
z obowiązującym prawem. Niejednokrotnie świadomie była naruszana pod-
stawowa zasada prawa - ne bis de eadem re sit actio - zabraniająca ponownego 
wszczynania postępowania karnego w sprawie już raz osądzonej. Już na po-
czątku swego urzędowania S. Wawrzonek podjął decyzję o wszczęciu postę-
powania karnego w sprawie już uprzednio rozpoznanej (osądzonej) przez Sąd 
Okręgowy w Lublinie i zakończonej prawomocnym wyrokiem - na dodatek 
umorzonej z powodu stwierdzenia braku winy oskarżonego.38 Dla człowieka 
uniewinnionego mocą wyroku sądu RP Wawrzonek - natychmiast po przyję-
ciu zgłoszenia o domniemanym fakcie popełnienia przez Berka Ś. czynu 
przestępnego, już osądzonego przez sąd RP i uniewinnionego - przewidział 
karę polegającą na umieszczeniu go w obozie pracy przymusowej.39 Nie mo-
gło to być nieświadome działanie contra legem, gdyż w sprawozdaniu skiero-

35 Ibidem, k. 56,64, 72. 
Ibidem, k. 72 - w sprawozdaniu LDKS z 22 maja 1946 r. skierowanym do BWKS 

w Warszawie brak jest jakiejkolwiek informacji na temat działań delegatury, mających na celu 
nawiązanie współpracy z kuriami. 

3 Księga sprawozdań Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie za czas od 1 X1944 r. do 1II 
1946 r„ Archiwum Państwowe w Lublinie, nr inwentarza 697, zespół - Wojewódzka Rada 
Narodowa w Lublinie (1944-1950), sygn. 277, k. 230,238. 

38 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 23. 

39 Loc. cit. 
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wanym do Biura Wykonawczego Komisji Specjalnej, w charakterystyce do-
tyczącej przedmiotowej sprawy napisał: [...] Berek Ś., podejrzany o: dostarcze-
nie mąki pomieszanej z robakami. Sprawa umorzona przez Sąd Okręgowy Lublin 
z braku dowodów winy. W części sprawozdania dotyczącej planowanego spo-
sobu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez Lubelską Delegaturę Ko-
misji Specjalnej, napisał: [...] przewiduje się umieszczenie (Berka S.) w 0. P. 
(Obozie Pracy Przymusowej).40 Sprawa jest o tyle bulwersująca, iż Wawrzo-
nek najprawdopodobniej nie podejmował decyzji sam, gdyż do pomocy 
prawnej, od samego początku istnienia LDKS, miał wykształconego, do-
świadczonego prawnika - Tadeusza Olekiewicza - oddelegowanego do tej 
pracy z Sądu Okręgowego w Lublinie.41 Nie była to jedyna próba łamania de 
lege lata przez ekipę Wawrzonka, której przewodniczący uważał LDKS za 
pełnoprawną instytucję wymiaru sprawiedliwości, porównywalną w świetle jego 
wypowiedzi nawet do Sądu Okręgowego w Lublinie.42 Stanisław Wawrzo-
nek nieustannie podważał decyzje sądów lubelskich, poddając je krytyce na 
forum swoich periodycznych sprawozdań opisowych kierowanych do Biura 
Wykonawczego Komisji Specjalnej w Warszawie.4 

LDKS prowadziła także stałą walkę o przydział nowego budynku na stałą 
siedzibę - gmachu na miarę jej potrzeb funkcjonalnych - a jej przewodni-
czący nie przebierał w środkach nacisku stosowanych wobec kierownictwa 
Komisji Mieszkaniowej, zajmującej się sprawami kwaterunkowymi. Działa-
nia te niewątpliwie nosiły znamiona czynu przestępnego. Otóż w czerwcu 
1946 r., szef LDKS zagroził naczelnikowi Urzędu Kwaterunkowego w Lu-
blinie E. P., że jeżeli Delegatura [LDKS] w dniu 1 VII rb. [1946 r.] nie otrzyma 
lokalu, który sama sobie już dawno wyszukała i wskazała Urzędowi Kwaterunko-
wemu, celem sporządzenia oficjalnego przydziału, [to] Naczelnik P. zostanie aresz-
towany i [będzie] przetrzymywany w więzieniu aż do czasu otrzymania przez De-
legaturę przydziału na lokali Nie były to czcze pogróżki, ponieważ z treści 
relacji dotyczącej tej kwestii przekazanej do BWKS w Warszawie, jedno-
znacznie wynikało, że S. Wawrzonek faktycznie dopuszczał możliwość zasto-
sowania aresztu wobec „opornego" naczelnika Urzędu Kwaterunkowego 

40 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. l .k. 23. 

4' Ibidem, k. 1. 
42 Ibidem, k. 87. 
41 Ibidem, k. 63. 
44 Ibidem, k. 98 - przytoczony przykład pozwala na zasadne domniemanie, iż powyżej 

przedstawione postępowanie S. Wawrzonka - przewodniczącego LDKS - było działaniem 
przestępnym w świetle obowiązującego prawa. Wobec innego funkcjonariusza użył on karal-
nej groźby bezprawnej, czym wyczerpał dyspozycję art. 130 obowiązującego wówczas kodek-
su karnego z 1932 r. (Kodeks karny i prawo o wykroczeniach - Mieczysław Siewierski komentarz), 
wydanie VIII - wg stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 1958 r.. Warszawa 1958, s. 173 - treść 
art. 130: Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia urzędnika do przedsięwzięcia 
czynności urzędowej, podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3. 
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w Lublinie.45 W końcu zdeterminowany bezgranicznie bezskutecznością 
swych działań na rzecz uzyskania nowego lokalu dla LDKS, Wawrzonek 
oskarżył szefa Urzędu Kwaterunkowego (E. P.) o działanie na szkodę LDKS 
i wszczął przeciwko niemu dochodzenie.46 Do walki o swoje partykularne 
interesy (czyli lokal na siedzibę LDKS) zaangażował przedstawicieli Wojska 
Polskiego i Armii Czerwonej. Doprowadził do likwidacji dotychczasowych 
organów mieszkaniowych zajmujących się sprawami przydziału lokali. Nowo 
powołana Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa już bez najmniejszych opo-
rów przydzieliła Delegaturze Komisji Specjalnej w Lublinie wyszukany 
i wskazany (przez Wawrzonka) budynek - z przeznaczeniem na jej siedzibę. 

G Ł Ó W N E KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI L D K S W 1946 ROKU 

Analiza działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie pozwala 
na sformułowanie tezy, iż głównymi celami funkcjonowania LDKS w 1946 r. 
były:48 

• walka z wszelkimi formami nadużycia władzy urzędniczej (nie zawsze 
uzasadniona, czego przykładem mogą być słynne sprawy: Władysława B.49, 
Bolesława M.50 i Bolesława W.51); 

• walka z korupcją (łapownictwem); 
• walka z lichwą; 

45 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 98. 

46 Ibidem, k. 118. 
47 Ibidem, k. 125-126. 
48 Ibidem, k. 1-215. 
49 Władysław B. - został niesłusznie aresztowany (pod zarzutem popełnienia nadużyć 

urzędniczych) na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, wydanego przez LDKS. 
W areszcie spędził prawie 4 miesiące (11. 02. — 01. 06. 1946 r.). Uniewinniony mocą wyroku 
Sądu Okręgowego w Lublinie, 1 czerwca 1946 r. (po rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym 
na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez LDKS) -Miesięczne sprawozdania opisowe 
z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie (1946), sygn. 1, k. 21,93. 

50 Bolesław M. - został niesłusznie aresztowany 28 marca 1946 r. (pod zarzutem popełnienia 
nadużyć urzędniczych) na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, wydanego przez 
LDKS. Dochodzenie w sprawie Bolesława M. zostało umorzone 10 października 1946 r. - na 
mocy decyzji LDKS, z powodu braku dostatecznych podstaw do przyjęcia, że f>odejrzany M. Bolesław 
istotnie dopuścił się zarzuconego mu przestępstwa - ibidem, k. 50, 167. 

51 Bolesław W. - został niesłusznie aresztowany 2 kwietnia 1946 r. (pod zarzutem popeł-
nienia nadużyć urzędniczych - łapownictwa) na mocy postanowienia o tymczasowym aresz-
towaniu, wydanego przez LDKS. Uwolniony od odpowiedzialności karnej na mocy postano-
wienia Komisji Specjalnej z dnia 13 maja 1946 r. (Nr OP 64/46). Zwolniony z aresztu 18 maja 
1946 r. na mocy postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztu - wydanego przez LDKS -
w dniu 18 maja 1946 roku. Dochodzenie w sprawie Bolesława W. zostało umorzone na mocy 
postanowienia wydanego przez LDKS 21 maja 1946 r. - Akta w sprawie przeciwko Bolesławowi 
W. osk. z art. 290 § 1 kk, BS 231/46, nr rep. 229/46, Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół 
DKS Lublin, sygn. 511, k. 7, 55,56,58. 
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• walka ze spekulacją - handlarzami stosującymi nadmierne ceny na artyku-
ły pierwszej potrzeby; 

• walka z wszelkimi formami szkodnictwa gospodarczego, nawet domnie-
manego (w szczególności z szabrownictwem); 

• walka z rolnictwem „wielkoobszarowym" - kułakami, tj. właścicielami 
gospodarstw rolnych, których powierzchnia przekraczała 10 ha52 (realizo-
wana pod postacią „pomocy" udzielanej urzędom gminnym, w egzekwo-
waniu od „bogatych" chłopów zaległych świadczeń rzeczowych z lat 1945-
1946) - pomoc ta polegała na wydawaniu nakazów aresztowania rolników 
zalegających z wykonaniem świadczeń rzeczowych; 

• walka z prywatnym sektorem gospodarczym; 
• walka z nielegalnym handlem: artykułami UNRRA; produktami pocho-

dzenia rolniczego - zbożem, ziemniakami, mięsem i jego przetworami, ja-
jami, tytoniem i artykułami tytoniowymi, skórami oraz z „pokątnym" ob-
rotem walutami i złotem; 

• walka ze szkodnictwem leśnym; 
• kształtowanie światopoglądu społeczeństwa polskiego - poprzez organi-

zowanie zakrojonych na szeroką skalę akcji informacyjno-propagando-
wych, mających na celu uświadamianie mas pracujących o słuszności dzia-
łań prowadzonych przez Delegaturę; w szczególności służyły temu celowi: 
słynne referaty wygłaszane przez szefa LDKS w instytucjach i zakładach 
pracy oraz konferencje w przedmiocie - organizowane przez przewodniczące-
go LDKS Stanisława Wawrzonka - z reprezentantami: władz państwo-
wych i samorządowych; organizacji politycznych, społecznych i gospodar-
czych; akcje informacyjno-propagandowe w prasie, radiu i kinie, które 
niekiedy w sposób niezamierzony ośmieszały i kompromitowały Delega-
turę, niezbyt pochlebnie oceniane nawet przez zwierzchników kierownic-
twa LDKS.53 

Niezależnie od zakreślonych powyżej ram działalności ustawowej, Lu-
belska Delegatura Komisji Specjalnej podejmowała różnego typu inicjatywy, 
niekiedy nawet bezpośrednio niewchodzące w zakres zadań przewidzianych 
do realizacji, w zakresie jej właściwości funkcjonalnej i rzeczowej.54 Przed-
miotem zainteresowania kierownictwa Delegatury były również sprawy, do 
których „roztrząsania" Lubelska Delegatura KS nie była zobowiązana ani 
uprawniona ustawowo. Przykładem tego może być aktywne uczestnictwo 

52 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 173. 

53 Tajny załącznik do sprawozdania z inspekcji Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie prze-
prowadzonej w dniach 24 września-3 października 1946 r., k. 29. 

54 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 139. 
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LDKS w zagospodarowywaniu terenów rolnych położonych wokół miasta 
Lublina55, kampanii wyborczej56 czy akcji siewnej.'7 

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI LDKS ZA 1946 ROK 

Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej z chwilą powołania przystąpiła 
do wykonywania zadań wyznaczonych dyspozycją norm prawnych Dekretu 
z 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym^, zaleceniami (okólnikami) 
Komisji Specjalnej59 oraz w s k a z a n i a m i Zjazdów Przewodniczących Dele-
gatur Komisji Specjalnej.60 Wstępnie uprawnienia procesowe delegatury 
zostały określone w tymże dekrecie (art. 11-13). Ich ukonkretnienie nastąpi-
ło w kolejnej regulacji prawnej - Przepisach dotyczących wewnętrznej organiza-
cji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do Wałki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, zatwierdzonych na posiedzeniu Pre-
zydium KRN... z 8 stycznia 1946 r., rozdz. III-IV.61 

Kierownictwo Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie po otrzymaniu 
pierwszych 12 spraw, w II dekadzie swej działalności, przydzieliło je do zała-
twienia poszczególnym pracownikom delegatury, a część z nich (ok. 25%) 
przekazało do wyjaśnienia instytucjom i organom działającym poza jej struk-
turami.62 Biuro Wykonawcze Komisji Specjalnej prowadziło stały nadzór nad 
pracami w LDKS.63 Poszczególne sprawy prowadzili członkowie delegatury, 
włącznie z jej przewodniczącym. U schyłku I półrocza 1946 r. w ramach 
LDKS zostały wyłonione trzy referaty śledcze, które zajmowały się załatwia-
niem skarg napływających do delegatury. Na czele każdego referatu stał 
delegat.64 

W 1946 roku stale wzrastała liczba spraw napływających do LDKS. Apel 
delegatury wzywający do donosicielstwa został podjęty przez część ówczes-
nego społeczeństwa. Napływały donosy z urzędów, instytucji, organizacji 

55 Ibidem, k. 180. 
56 Ibidem, k. 98, 106. 
57 Ibidem, k. 144. 
58 Dekret z 16 listopada 1945 roku o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej, art. 1-2. 
59 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 

(1946), sygn. 1, k. 144, 189., bn. z X 1946 r. 
60 Ibidem, k. 124. 
61 Przepisy dotyczące wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komi-

sji Specjalnej... z8stycznia 1946 r., s. 106-111. 
62 Były to: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Lublinie oraz Urząd Woje-

wódzki w Lublinie (Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej 
w Lublinie (1946), sygn. 1, k. 4). 

" Ibidem, k. 7. 
64 Ibidem, k. 112-114. 
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społecznych i zawodowych oraz od osób prywatnych.65 Lubelska Delegatura 
Komisji Specjalnej w Lublinie uzyskała imponujące wyniki w działalności 
wyznaczonej przede wszystkim w s k a z a n i a m i Zjazdów Przewodniczących 
Delegatur Komisji Specjalnej66 (dane według stanu na 31 XII 1946 roku)67: 
• liczba doniesień otrzymanych w 1946 r 1021 

w tym: 
- od osób prywatnych 150 
- od urzędów publicznych 729 
- od instytucji społecznych 142 

• liczba spraw nadzorowanych przez LDKS w 1946 r 1021 
• liczba spraw bezpośrednio załatwionych przez LDKS w 1946 r 459 

w tym: 
- zakończonych sporządzeniem i skierowaniem aktu oskarżenia 

do sądu 114 
w tym: 
— w trybie zwykłym 111 
- w trybie doraźnym 3 

- zakończonych skierowaniem wniosku do Komisji Specjalnej 
w Warszawie o umieszczenie sprawcy w Obozie Pracy 
Przymusowej 44 

- zakończonych umorzeniem dochodzenia 301 
• liczba osób (sprawców), w stosunku do których LDKS złożyła 

wnioski (do KS w Warszawie) o umieszczenie w Obozie Pracy 
Przymusowej 68 

• liczba spraw przekazanych innym podmiotom do załatwienia 
wg właściwości podmiotowej, funkcjonalnej, rzeczowej i miejscowej „217 
w tym przekazanych: 
- organom prokuratorskim 116 
- innym władzom i urzędom państwowym 101 

• liczba spraw pozostałych do załatwienia w roku następnym (1947 r.) 345 
• liczba spraw, w których zastosowano względem sprawców areszt 

tymczasowy 117 
• liczba osób osadzonych w więzieniu śledczym, na podstawie wydanych 

przez LDKS postanowień o tymczasowym aresztowaniu 143. 

65 Ibidem, k. 4, 8. 
66 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 

(1946), sygn. 1, k. 124. 
67 Okresowe i roczne sprawozdania statystyczne z działalności Delegatury w Lublinie (1946), Ar-

chiwum Państwowe w Lublinie, nr inwentarza 771, zespół DKS Lublin, sygn. 6, k. nn„ 
(Roczny arkusz statystyczny za 1946 r., z 9 stycznia 1947 roku). 
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Przedstawione pokaźne osiągnięcia Lubelskiej Delegatury Komisji Spe-
cjalnej68 w zakresie jej działalności, dotyczącej ustaw oraz innych aktów 
normatywnych i zarządzeń o charakterze wewnętrznym, to zasługa nie tylko 
samych jej funkcjonariuszy, ale również całego społeczeństwa, które współ-
pracując z delegaturą, dostarczało jej materiału wyjściowego (wstępnego -
w formie donosów) do prowadzonych przez nią akcji zwalczania nadużyć 
i szkodnictwa gospodarczego. 

Delegatura Komisji Specjalnej w Lublinie dysponowała prawem do sto-
sowania szeregu środków zapobiegawczych w ramach prowadzonych postę-
powań przygotowawczych. Jednym z nich, najczęściej zresztą stosowanym, 
był areszt tymczasowy. Po raz pierwszy postanowienie o zastosowaniu tego 
środka LDKS wydała już 11 lutego 1946 r. wobec podejrzanego Władysława 
B., w głośnej sprawie „mleczarsko-jajczarskiej".69 Było to działanie oczywi-
ście niezasadne, gdyż 1 czerwca 1946 r. Sąd Okręgowy w Lublinie, po rozpo-
znaniu przedmiotowej sprawy na wniosek LDKS (w trybie doraźnym), 
uniewinnił oskarżonego.70 

Bezprawne aresztowanie Władysława B. zapoczątkowało długą serię na 
ogół pochopnych, chybionych i bezpodstawnych decyzji kierownictwa Lu-
belskiej Delegatury Komisji Specjalnej w przedmiocie stosowania tego środ-
ka zapobiegawczego.71 

Obozy pracy przymusowej były zorganizowane na wzór obozów - dla 
„wrogów ludu" - funkcjonujących w ZSRR. Miały pełnić funkcję miejsc 
odosobnienia dla osób niewygodnych dla nowej władzy - wrogów nowej 
formacji ustrojowej, rodzącej się w powojennej Polsce. Przede wszystkim 
mieli trafiać tam sprawcy przestępstw, którym w postępowaniu in iudicio 
trudno byłoby udowodnić, iż dopuścili się naruszenia obowiązującego pra-
wa.72 Ustawodawca, świadomy celu, jakiemu miała służyć ta instytucja prawa 
karnego, celowo ograniczył konstytucyjne prawo oskarżonego do obrony, 
rugując z jego uprawnień procesowych prawo do posiadania obrońcy w po-
stępowaniu przed Komisją Specjalną - rozpatrującą wnioski o skierowanie 
„sprawcy do obozu pracy". 3 Postanowienia Komisji Specjalnej miały charak-

68 Na przykład Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym w Szczecinie w analogicznym okresie (1946 r.) otrzymała i rozpatrzyła 489 
spraw: Z. Chmielewski (red.), op. cit., s. 53-54; w Olsztynie - 827 (R. Tomkiewicz, op. cit., 
s. 168). 

69 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 7. 

70 Ibidem, k. 93. 
71 Okresowe i roczne sprawozdania statystyczne z działalności Delegatury w Lublinie (1946), Ar-

chiwum Państwowe w Lublinie, nr inwentarza 771, zespół DKS Lublin, sygn. 6, k. nn.f (Roczny 
arkusz statystyczny za 1946 r., z 9 stycznia 1947 r.); przykład: przypis nr 77-79 (pkt 6). 

72 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 87,93. 

73 Dekret z 14 maja 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakrt-
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ter ostateczny - nie służył na nie żaden środek odwoławczy.74 Kara obozu 
pracy była instytucją prawa karnego o charakterze tymczasowym, służącym 
osiągnięciu zamierzonych celów. Wraz z likwidacją Komisji Specjalnej i jej 
delegatur zaprzestano stosowania tej sankcji karnej.75 Działalność Komisji 
Specjalnej i jej delegatur pokazała, iż władza ludowa, aby zrealizować swe 
cele polityczno-gospodarcze, potrafi sięgnąć po środki represyjne, nie zawsze 
zgodne z literą i us generali, w myśl makiawelistycznej zasady - „cel uświęca 
środki", nie licząc się zupełnie z podstawowymi prawami człowieka 
i obywatela, wartościami powszechnie uznanymi przez demokratyczne pań-
stwa prawa. 

UWAGI KOŃCOWE 

Rok 1946 (okres [summa iniuria] rządów Stanisława Wawrzonka) niewąt-
pliwie zapisał się w historii LDKS jako okres świadomego stosowania bez-
prawia przez przewodniczącego LDKS i jej pozostałych członków - działają-
cych nie według zasad obowiązującego prawa, lecz według wytycznych usta-
nowionych przez Stanisława Wawrzonka (szefa LDKS). Przewodniczący 
Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej podjął próbę kreowania nowych 
metod stosowania prawa (a właściwie bezprawia), opartych wyłącznie na jego 
osobistych poglądach ukształtowanych pod wpływem powszechnie panują-
cej wówczas ideologii - nadrzędności interesu mas ludu pracującego. Wpro-
wadził m.in. zasadę procesową, polegającą na „naciąganiu" faktów do z góry 
powziętych podejrzeń.76 W okresie rządów pierwszego przewodniczącego 
LDKS nagminnie naruszała podstawowe zasady prawa procesowego 
i materialnego, takie jak: zasada domniemania niewinności; zasada obiekty-
wizmu; zasada prawdy materialnej; zasada in dubio pro reo czy zasada lex retro 
non agit. Ówczesny szef Lubelskiej Delegatury KS wprowadzał nowe zasady 
interpretacji obowiązujących przepisów prawa karnego. Kreował własne de-
finicje przestępstw „godzących w interesy życia gospodarczego ludowego 
państwa polskiego". Przejawem ewidentnego szkodnictwa gospodarczego -
według Wawrzonka - było np. „wykręcanie części z bezużytecznego wraku 
pojazdu powojennego, stojącego na ogólnodostępnym terenie". Dochodze-
nia i śledztwa były wszczynane przez kierowaną przez niego delegaturę na 
zasadzie zwykłych pomówień, niejednokrotnie niezawierających w swej tre-
ści nawet bliższego wskazania osoby oraz czynu, jakiego ta osoba miała się 

sie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (Dz. U. Nr 
23, poz. 149), art. 104. 

74 Dekret z 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej, art. 14. 
75 Dekret o zniesieniu Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 

z 23 grudnia 1954 r., (Dz. U. PRL, Nr 57, poz. 282), art. 9. 
6 Tajny załącznik do sprawozdania z inspekcji Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie prze-

prowadzonej w dniach 24 września-3 października 1946 r., k. 29. 
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dopuścić. Nawet doniesienia typu „w danym miejscu dzieją się wielkie nad-
użycia", stanowiły według Wawrzonka dostateczną podstawę do wszczęcia 
postępowania karnego, które niejednokrotnie burzyło rytm funkcjonowania 
niesłusznie pomówionego podmiotu.77 Lubelska Delegatura KS, działając 
według zasad wytyczonych przez jej przewodniczącego, wszczynała ogromną 
liczbę spraw, na ogół z błahych powodów czy też na podstawie ogólnikowych 
fałszywych pomówień, które w końcu musiała umarzać, gdyż podjęte docho-
dzenia najczęściej nie dostarczały dostatecznych podstaw do wniesienia aktu 
oskarżenia do sądu czy też skierowania pomówionej osoby do obozu pracy.78 

Stanisław Wawrzonek w okresie przewodniczenia Lubelskiej Delegatu-
rze KS wprowadził szereg metod śledczych opartych na wzorcach działania 
bolszewickiej WCzK. Jedną z nich było nadużywanie na etapie postępowa-
nia przygotowawczego środka zapobiegawczego - aresztu tymczasowego (w 
szczególności w stosunku do osób zalegających z realizacją „świadczeń rze-
czowych"). Obywatele najczęściej niesłusznie postawieni w stan podejrzenia 
lub oskarżenia, przez nieodpowiedzialnych funkcjonariuszy LDKS, tracili 
nie tylko swoją godność, ale również szanse na powrót do normalnego życia 
w społeczeństwie.79 Działania w myśl zasady „cel uświęca środki" nie były 
obce funkcjonariuszom LDKS w okresie rządów Wawrzonka. Delegatura 
Lubelska KS wcale nie starała się ukrywać swego bezprawnego działania, 
a wprost przeciwnie - oficjalnie o swoim bezprawiu informowała Biuro Wyko-
nawcze Komisji Specjalnej w Warszawie, wskazując na konieczność stosowa-
nia metod iniuria. W okresie rządów pierwszego przewodniczącego LDKS 
dochodziło do szeregu naruszeń obowiązującego prawa przez funkcjonariuszy 
delegatury. Uprawnienia procesowe, które w zasadzie powinny służyć ściganiu 
faktycznych naruszeń prawa, były nadużywane przez zespół Wawrzonka. Słu-
żyły niejednokrotnie realizacji własnych - typowo osobistych spraw.81 Były 
wykorzystywane m.in. do „rozprawy" z byłymi osobistymi przeciwnikami 
(zwierzchnikami) funkcjonariuszy Lubelskiej Delegatury.82 

77 Tajny załącznik do sprawozdania z inspekcji Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie prze-
prowadzonej w dniach 24 września-3października 1946 r., k. 29; a także przypis 34, 46, 51-53. 

78 Loc. cit. 
79 Zob. przypis 34,46,51-53. 
80 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 

(1946), sygn. 1, k. 126, s. 5; (S. Wawrzonek w ramach comiesięcznego sprawozdania z działal-
ności LDKS, w raporcie za miesiąc sierpień 1946 r., dotyczącym zwalczania szkodnictwa leśnego, 
donosił do BWKS w Warszawie m.in.: „[...1 szkodnictwo leśne wg art. 6 ustawy (z) 14 IV 37 r. 
należy do kompetencji Starostwa, a nie do władz sądowych i dlatego stosowanie natychmia-
stowe zastraszającego środka zapobiegawczego, jakim jest t y m c z a s o w e a r e s z t o w a n i e , 
j e s t n i e d o p u s z c z a l n e i jako takie, s t o s u j e s i ę u n a s tylko w wyjątkowych i bar-
dzo nielicznych wypadkach"). 

81 Tajny załącznik do sprawozdania z inspekcji Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie prze-
prowadzonej w dniach 24 września-3 października 1946 r., sygn. 101, k. 29. 

82 Loc. cit. 
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W grudniu 1946 r. w Lubelskiej Delegaturze KS został zapoczątkowany 
o k r e s p r z e m i a n . Przystąpiono do porządkowania spraw zaległych, 
w szczególności do „likwidowania" tych, w których dochodzenie zostało 
podjęte bezpodstawnie (w okresie rządów poprzedniego szefa LDKS). Sta-
nisława Wawrzonka na stanowisku przewodniczącego Lubelskiej Delegatury 
Komisji Specjalnej zastąpił Ludwik Szulc.83 Zmiana kadrowa podyktowana 
była przede wszystkim koniecznością usunięcia S. Wawrzonka - z dotych-
czasowego stanowiska - z powodu jego rażącej niekompetencji do kierowa-
nia pracami delegatury.84 Głównym zadaniem nowego szefa było wyprowa-
dzenie Delegatury Lubelskiej z zaległości powstałych w zakresie załatwiania 
skarg, które napłynęły do Biura Skarg w okresie od 21 stycznia do 30 listopa-
da 1946 roku. W lubelskiej agendzie Komisji Specjalnej zalegało sporo 
spraw, pochopnie przyjmowanych przez dotychczasowe kierownictwo, zare-
jestrowanych najczęściej w formie donosów, typu: zaleganie z opłatą podatków 
przez nieokreślone osoby. Na dodatek autorzy tych informacji na ogół byli rów-
nież anonimowi.85 Nowy przewodniczący natychmiast po objęciu urzędu 
przystąpił do likwidacji piętrzących się zaległości. Komisja LDKS pracująca 
w składzie: przewodniczący i dwóch członków - rozpoznająca zaległe sprawy 
- działała bardzo sprawnie. Bez zbędnej zwłoki podejmowała decyzje w spra-
wach będących przedmiotem jej posiedzeń. Niekiedy zespół pracujący pod 
przewodnictwem Ludwika Szulca, nowego przewodniczącego LDKS, rozpo-
znawał po 47 spraw dziennie!86 

Dla porównania - komisje funkcjonujące w okresie rządów S. Wawrzon-
ka rozpatrywały zaledwie po jednej sprawie dziennie, wyjątkowo po dwie.87 

Jedną z przyczyn powstania zaległości w załatwianiu s k a r g było rozpatry-
wanie przez LDKS spraw nienależących do jej kompetencji. Komisja powo-
łana przez S. Wawrzonka i pod jego przewodnictwem rozpoznawała zażalenia 
- na wydane przez LDKS postanowienia88 - pomimo braku uprawnień do 

8'ł Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 188. 

M Tajny załącznik do sprawozdania z inspekcji Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie prze-
prowadzonej w dniach 24 września-3 października 1946 r., sygn. 101, k. 29. 

85 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 7 

86 Ibidem, sygn. 1, k. 206-208. 
87 Ibidem, k. 115-116,133-138,146-151,166-171,178-186. 
88 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 

(1946), sygn. 1, k. 171,181,186. 
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podejmowania takich decyzji.89 Oczywiście, zespół Wawrzonka nigdy nie 
uwzględniał wniesionych przez skarżących środków odwoławczych.90 

Okres rządów Ludwika Szulca w Lubelskiej Delegaturze Komisji Spe-
cjalnej trwał bardzo krótko, zaledwie kilka miesięcy. Po jego odejściu funk-
cję przewodniczącego LDKS objął Włodzimierz Rzymowski91, a następnie 
(w I kwartale 1947 r.) - Marian Fic.92 

SUMMARY 

T h e Representation of Special Committee for Fighting Corrupt Practices and 
Economic Sabotage in Lublin (LDKS-LRSCFCPES) started its activities on the 
15th day of January 1946. It was established by virtue of § 20 (chapter III) of the 
regulations concerning the internal structure, manner of performing official duties 
and procedures of the Special Committee for Fighting Corrupt Practices and Eco-
nomic Sabotage (of the 8th day of January 1946), issued by virtue of the statutory 
delegation contained in art. 5.1. of the decree on the formation and scope of action 
of the Special Committee for Fighting Corrupt Practices and Economic Sabotage of 
the 16Ih day of November 1945 (Dz. U. RP, no. 53, item: 302). T h e article is an at-
tempt to present the activity of LDKS (LRSCFCPES) in the first year of its exis-
tence (1946). It deals with its origin, (legal foundations), as well as methods and 
forms of its work. It also discusses the directions of the activity of this institution, as 
well as the specification of results achieved in the year 1946. T h e main statutory 
task of L D K S (LRSCFCPES) was detecting and prosecuting offences detrimental 
to the interests of economic or social life of the (Polish) State - especially such as: 
embezzlements, pillage of social or publicly governed property, corruption, bribery, 
profiteering and the so-called 'looting'. T h e Representation of Special Committee 
for Fighting Corrupt Practices and Economic Sabotage in Lublin was one of 16 
representations formed by the Special Committee for accomplishing the objectives 
specified by the disposition of art. 1 of the decree of the 16th day of November 1945. 

89 Przepisy dotyczące wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komi-
sji Specjalnej... z 8 stycznia 1946 r., sygn. 88, s. 106-111, § 7. Z). Zgodnie z przepisami § 7, 2, 
do rozpatrywania zażaleń „w przedmiocie środków zapobiegawczych, zastosowanych przez 
organy Komisji" uprawniona była wyłącznie Komisja Specjalna, w ramach zespołu orzekające-
go składającego się: z przewodniczącego lub jego zastępcy oraz dwóch członków. 

90 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Lublinie 
(1946), sygn. 1, k. 171,181,186. 

91 Postanowienia o umorzeniu dochodzenia, rep. nr591-1021 (1946), Archiwum Państwowe w 
Lublinie, nr inwentarza 771, zespół DKS Lublin, sygn. 25, k. 8. 

92 Ibidem, k. 38. 


