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ROZPORZĄDZENIE KOMISARZA GENERALNEGO 
ZIEM WSCHODNICH 

NR /11984/191/ O STOWARZYSZENIACH 
I ZWIĄZKACH Z DNIA 25 IX 1919 ROKU

W stęp i przypisy E m ilia  Figura-O sełkow ska

R ok 1919 był w  historii Państwa P olsk iego  rokiem  bardzo istotnym. 
W  niedługi czas po zakończeniu I w ojny światowej w  R zeczpospolitej cią
g le  je szcze  w rzały spory zarówno zew nętrzne -  w ojna polsko-ukraińska, 
jak  i w ew nętrzne -  I pow stanie śląskie. Jednak z upływ em  czasu sytuacja 
polityczna zaczęła  się stabilizow ać, a rząd podejm ow ał coraz w ięcej działań  
pokojow ych, czego  przykładem  b yło  ratyfikow anie w e  w rześniu przez Jó
zefa  P iłsudsk iego Traktatu w ersalskiego.

W  tym  czasie Jerzy O sm ołow ski, jako K om isarz Generalny C yw ilny na 
północno-w schodnich  terenach II R zeczpospolitej, w ydał w ie le  rozporzą
dzeń, których celem  była przede w szystk im  organizacja w ładzy i regulacja 
w ielu  aspektów  życia  codziennego P olaków  po zakończeniu I w ojny św ia
tow ej. Jednym z aktów w ydanych przez n iego  w  W arszawie, jest rozporzą
dzenie nr/11984/191/ o stow arzyszeniach i zw iązkach1 z dnia 25 września  
1919 roku. Pochodzi ono ze  Zbioru Z esp ołów  Szczątkow ych Archiw um  Akt 
N ow ych  w  W arszawie, znajdujących się pod sygnaturą 327. Dokum ent ten 
dotyczy zarządzeń, które zostały w ydane „na p o d s ta w ie  rozkazu  N a cze ln e
g o  W odza”2 -  Józefa P iłsudsk iego -  „z dn ia  12 m aja  1919  roku o  organ i
za c ji za rzą d u  cyw iln ego  na  obszarach  w sch odn ich  za ję tych  p r z e z  w o jska  
p o lsk ie ”3.

N in iejszy  akt jest bardzo w ażny nie tylko ze w zględu  na ukazanie sy 
tuacji politycznej panującej w  państwie polskim  po I w ojn ie św iatow ej, ale 
także ze  w zg lęd ó w  społecznych i ustrojowych. To w łaśn ie tego  typu rozpo
rządzenia bezpośrednio dotyczyły  P olaków  określając sposób ich życ ia  w  II 
RP, a także dając podw aliny do rozwoju administracji państwowej funkcjo
nującej do w ybuchu II w ojny św iatow ej. Z aktów prawnych, które zacho
w ały się do dnia d zisiejszego  m ożna odczytać, jak ie problem y trapiły polską

1 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zbiór Zespołów Szczątkowych, sygn. 327, 
Dz.Urz.Z.C.Z.W. z 1919 r. Nr.25. poz. 255 -  Rozporządzenie Komisarza Generalnego 
Ziem Wschodnich nr /11984/191/ o stowarzyszeniach i związkach, s. 1-4.

2 Ibidem, s. 1.
3 Ibidem, s. 1.
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ludność wracającą do codzienności po w ojennych dośw iadczeniach, a także 
jak ie rozw iązania tych problem ów  proponow ały ów czesn e w ładze.

M aszynopis ten nie zaw iera żadnych ręcznych dopisków, dotyczących  
treści. Trzydzieści jeden  artykułów zawartych w  rozporządzeniu regulu
je  w sze lk ie  kw estie odnośnie pow oływ ania, działania oraz odw oływ ania  
zw iązków  i stow arzyszeń. Pom im o, że  kolejność artykułów, a naw et treść 
niektórych z nich, w ydaje się n iezbyt przejrzysta tzn. n ie m a w ydzielonych  
dzia łów  dotyczących np. zakładania, działalności, czy  też zam ykania stow a
rzyszeń i zw iązków , które ułatw iłyby zainteresowanym  szybkie odnalezie
nie odpow iednich inform acji, pozostaw iono oryginalny układ tekstu i jeg o  
pisow nię, aby podkreślić styl charakterystyczny dla tego  okresu.

Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich 
nr /11984/191/ o stowarzyszeniach i związkach / 

Dz.Urz.Z.C.Z.W.Nr.25.poz.255/

N a podstaw ie rozkazu N aczeln ego  W odza z dnia 12 maja r. 1919 o or
ganizacji zarządu cyw iln ego  na obszarach w schodnich, zajętych przez w o j
ska polskie, postanawiam  co  następuje:

Art. 1. Stow arzyszeniem  jest zrzeszen ie kilku osób, które mając na w z g lę 
dzie osiągn ięcie  dla sieb ie zysk ów  z prowadzenia jak iegok olw iek  przed
siębiorstwa, obrały jakiś cel określony za przedm iot w spólnej działalności, 
zw iązkiem  zaś je st połączen ie dw óch lub kilku takich stow arzyszeń, ch o
ciażby za pośrednictw em  osób upow ażnionych.

Art. 2. Stow arzyszenia i zw iązki m ożna zakładać na obszarze, podległym  
Zarządowi C yw ilnem u Ziem  W schodnich, jedyn ie z zachow aniem  przepi
sów  w yłu szczonych  w  artykułach następnych.

Art. 3. Stowarzyszenia pojedyńcze, stow arzyszenia zakładające oddziały, 
jak  rów nież zw iązki stowarzyszeń pow inny m ieć swój statut odpowiadający  
przepisom  zawartym  w  art. 5-7 i 11-30.

K om isarz Generalny ma prawo w  każdym  czasie, w edług sw ego  uzna
nia zam ykać stowarzyszenia, ich oddziały oraz zw iązki, jeże li działalność  
tych stow arzyszeń lub zw iązków  uzna za grożącą spokojow i i b ezp ieczeń 
stwu publicznem u.

Art. 4. M ocy  przepisów  niniejszych nie podlegają:
1. zw iązki i stow arzyszenia m ające zadania religijne i
2. stow arzyszenia zakładane za p ozw olen iem  zw ierzchności naukowej 

przez m łodzież, kształcącą się w  zakładach naukow ych, w  swem  
gronie.
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Art. 5. N ie  w oln o  zakładać stowarzyszeń:
1. zm ierzających do ce ló w  przeciw nych m oralności publicznej, za 

bronionych przez ustaw y karne albo grożących spokojow i i b ezp ie
czeństw u publicznem u i

2. podlegających zarządowi instytucji lub osób przebyw ających za
granicą, w zg lędn ie poza linią frontu w ojennego, o ile  stow arzysze
nia te maja jak ieś zadania polityczne.

Art. 6. N iepełnoletn i, a także u czn iow ie n iższych  i średnich zakładów  nauko
w ych  nie m ogą ani zakładać stowarzyszeń, ani do nich należeć. U czn iow ie  
w y ższy ch  zakładów  naukow ych m ogą być dopuszczeni do udziału w  takich  
stow arzyszeniach tylko na zasadach specjalnie w yszczegó ln ion ych  w  usta
w ach  odpow iednich  zakładów  naukowych.

Art. 7. O soby pełniące służbę w  w ojsku lub w  marynarce wojennej, podle
gają co  do zakładania stow arzyszeń i udziału w  nich przepisom  w yłu szczo - 
nym  w  ustaw ach w ojskow ych.

Art. 8. Osoby, będące w  służbie w  instytucjach rządow ych, sam orządowych  
lub na kolejach rządow ych i prywatnych, m ogą zakładać w  sw em  gronie 
stow arzyszenia dla ce ló w  dobroczynnych lub dla zadośćuczynien ia  sw oim  
potrzebom  duchow ym  i materialnym , nie inaczej w szakże, jak  na zasadzie  
statutu zaopatrzonego opinją ich w ładzy przełożonej, w zg lędn ie szefa  odno
śnej sekcji, a zatw ierdzonego przez K om isarza Generalnego.

Art. 9. W ym ienione w  art. 8-ym  nin iejszych przepisów  stow arzyszenia nie 
pow inny w  działalności swojej zm ierzać do ce lów  politycznych  lub n ie
zgodnych  z w ym aganiam i służby.

Art. 10. K om isarz Generalny m oże zam knąć w ym ien ione w  art. 8-ym  n i
n iejszych  przepisów  stowarzyszenia, jeże li uzna, że działalność ich przekro
czyła  ramy zatw ierdzonego dla nich statutu. Przełożeni, w zg lędn ie szefow ie  
sekcji /art. 8/ mają prawo w  takich przypadkach zaw ieszać w łasną w ładzą  
działanie stow arzyszenia do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez K om isarza  
G eneralnego.

W  tym  sam ym  trybie dokonyw a się zakładanie oraz zam knięcie stow a
rzyszeń, do których w chodzą urzędnicy różnych dykasterii z tem, że  upraw
nienia, jak ie przysługują w ładzy przełożonej stow arzyszonych posiadają  
szefow ie  odpow iednich  sekcji.

Art. 11. Osoby, pragnące za łożyć stow arzyszenie, w inny z ło ży ć  o tem  za
w iadom ien ie na p iśm ie do naczelnika okręgu, za  pośrednictw em  m iejsco
w eg o  urzędu pow iatow ego. Jeżeli w  przeciągu 3-ch  tygodni od złożenia  
w  urzędzie zaw iadom ienia nie będzie zakom unikowana osobom , które je  
złożyły , decyzja odm ow na naczelnika okręgu, to stow arzyszenie m oże roz
począć sw e czynności.

Art. 12. Z alegalizow ane stow arzyszenia w inny być w ciągn ięte do rejestru 
stow arzyszeń, działających w  urzędzie okręgow ym . Stow arzyszenia dzia
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łające w  obrębie kilku okręgów  w ciągn ięte być w inny do rejestru każdego  
z tych okręgów, a zalegalizow anie ich  zastrzeżone jest do decyzji Kom isarza  
G eneralnego.

W zór rejestru ustala jedn ocześn ie w ydane zarządzenie.

Art. 13. W  zaw iadom ieniu  /art.11/ należy w ym ienić:
1. cel stowarzyszenia,
2. im iona, nazw iska i m iejsce zam ieszkania za łożycieli,
3. teren działalności,
4. sposób wyboru osoby zarządzającej stow arzyszeniem , a je śli ma 

być wybrany zarząd, to sposób je g o  w yboru i uzupełnienia, a także 
m iejsce gdzie m a się znajdow ać zarząd albo osoba zarządzająca i

5. sposób w stępow ania i w ystępow ania członków.

Art. 14. O zam ierzonej zm ianie w ym ien ionych  w  punktach 1, 3, 4 i 5 po
przedniego /13 /  artykułu warunków  działalności stow arzyszenia należy  
składać zaw iadom ienie w  drodze wskazanej w  art. 12-tym niniejszych  prze
pisów.

Art. 15. Prawo nabywania i sprzedawania nieruchom ości, grom adze
nia kapitałów, zaw ierania um ów, przyjm owania zobow iązań, jak  rów nież  
dochodzenia i odpow iadania przed sądem przysługuje tylko tym  stow arzy
szeniom , które zostały w ciągn ięte do rejestru w  drodze przepisanej na pod
stawie w łasn ego  statutu.

Art. 16. W  statucie /art.15/ mają być w ym ienione:
1. nazw a stow arzyszenia, je g o  cel, tern i sposoby działalności,
2. im iona, nazw iska i m iejsca zam ieszkania za łożycieli,
3. sposób w stępow ania i w ystępow ania członków,
4. w ysok ość  składek członkow skich  i sposób ich wpłacania,
5. skład zarządu, sposób je g o  w yboru i uzupełnienia, zakres je g o  kom 

petencji, a także m iejsce, gdzie ma przebywać,
6. czas i sposób zw oływ ania  zgrom adzenia w aln ego  człon k ów  i za 

kres je g o  kom petencji,
7. sposób prow adzenia rachunkow ości i sposób zm iany statutu.

Art. 17. Z aw iadom ienie o zam iarze założenia stowarzyszenia, podlegają
cego  w ciągn ięciu  do rejestru /art.11 i 15/ składają za łożycie le  w  urzędzie 
pow iatow ym  wraz z pośw iadczen iem  rejentalnem swej zdolności praw
nej i autentyczności p odp isów  i załączając dwa pośw iadczone przez siebie 
egzem plarze statutu oraz p ieniądze niezbędne na wydrukow anie ogłoszeń  
o pow staniu stowarzyszenia.

Art. 18. projekt statutu stow arzyszenia, podlegającego w ciągn ięciu  do re
jestru pow inien  być złożon y do urzędu p ow iatow ego, który przedkłada go  
urzędow i okręgow em u. Urząd O kręgow y rozpatrzy statut w  ciągu trzech  
tygodni od daty złożen ia  do urzędu pow iatow ego zaw iadom ienia wraz z za
łączonym  projektem statutu /art. 17/. N aczeln ik  okręgu zezw ala  na w c ią 
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gn ięcie  do rejestru lub odm awia. W  pierw szym  wypadku zarejestrowanie 
następuje przez w ciągn ięcie  stow arzyszenia do rejestru, prowadzonego  
przez Urząd okręgowy. Stow arzyszenie m oże korzystać z praw w y szc zeg ó l
n ionych w  je g o  statucie dopiero od czasu w ciągn ięcia  do rejestru.

Art. 19. P o w ciągn ięciu  stow arzyszenia do rejestru będzie zrobiona na oby
dwu przedstawionych przez za łożycie li egzem plarzach statutu odpow iednia  
wzm ianka, podpisana przez naczelnika okręgu i jeden  egzem plarz statutu 
b ędzie za łożycielom  zwrócony.

Art. 20. P o w ciągn ięciu  stow arzyszenia do rejestru urząd okręgow y podaje 
do w iadom ości publicznej przez og łoszen ie w  D zienniku  U rzędow ym  Z a
rządu C yw ilnego  Z iem  W schodnich.

Art. 21. W  razie zam ierzonej zm iany sposobu uzupełniania składu zarządu 
stow arzyszenia w ciągn iętego  do rejestru, m a być złożone o tem zaw iado
m ienie w  drodze wskazanej w  art. 11 n in iejszych  przepisów. W szelka inna 
zm iana przepisów  statutu w ym aga n ow ego  w ciągn ięcia  do rejestru.

Art. 22. Stow arzyszenia w skazane w  art. 15-tym  n in iejszego rozporządzenia 
mają prawo za zachow aniem  obow iązujących w  tym w zględ zie  przepisów  
prawnych, zgodnie z zadaniam i stow arzyszenia, otwierać osobne instytucje, 
przedsiębiorstwa, urządzać odczyty, przedstawienia, koncerty, kierm asze, 
zbieranie ofiar i t. p.

Art. 23. Jeżeli w  statucie stow arzyszenia nie w skazano, jak  m a być użyty  
je g o  majątek w  razie zam knięcia, to po zam knięciu stow arzyszenia i uregu
low aniu je g o  zobow iązań, pozostały majątek przechodzi do rozporządzenia  
rządu dla użytkow ania go  na ce le  najbliższe zadaniom  stowarzyszenia. Jeże
li majątek stow arzyszenia służy osobistej w ygod zie  i pożytkow i członków, 
zgrom adzenie w alne zaś nie ofiarow ało go  na żaden cel dobroczynny, to 
pozostały po zam knięciu stow arzyszenia majątek podzielony być w in ien  na 
równe części pom iędzy człon k ów  należących do stow arzyszenia w  chw ili 
je g o  zam knięcia.

Art. 24. Zgrom adzenia publiczne urządzane przez stow arzyszenia, p odlega
ją  przepisom  obow iązującym  o zgrom adzeniach.

Art. 25. O soby zarządzające albo zarząd w inny natychm iast zaw iadom ić  
m iejscow y urząd pow iatow y o każdej zm ianie w  składzie osób zarządzają
cych lub w  zarządzie stow arzyszenia o otwarciu lub zam knięciu  oddziałów  
i zam knięciu sam ego stowarzyszenia.

Art. 26. O zam knięciu stow arzyszenia, które w  działalności swojej w ykro
czy przeciw ko niniejszym  przepisom , m iejscow y urząd pow iatow y stawia 
za pośrednictw em  naczelnika okręgu w n iosek  rozstrzygany przez K om isa
riat Generalny.

Art. 27. Jeżeli się okaże, że  działalność stow arzyszenia odstępuje lub uchyla  
się od obow iązujących je  stosow nie do statutu lub zaw iadom ienia za ło ży c ie
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li warunków  /art.9, 13 i 18/ m iejscow y urząd pow iatow y przed w niesien iem  
sprawy do naczelnika okręgu o zam knięcie stow arzyszenia, m a prawo za
proponow ać tem uż stow arzyszeniu, aby w  ciągu w yznaczon ego  przez urząd 
czasu usunęło uchybienia, których się dopuściło.

Art. 28. Jeżeli działalność stow arzyszenia zagraża m oralności lub b ezp ie
czeństw u, m iejscow y urząd pow iatow y m a prawo w łasną w ładzą zaw iesić  
działalność stowarzyszenia, przedkładając jedn ocześn ie w n iosek  o zam knię
cie, art. 26  przewidziany.

Art. 29. Od decyzji naczelnika okręgu, którą tenże odm ów ił zalegalizow ania  
lub zaw iesił je g o  czynności służy stronom interesow anym  prawo odw ołania  
do K om isarza G eneralnego w  ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji z tem, 
że  rekurs w niesiony przeciw  zaw ieszen iu  czynności stow arzyszenia nie ma 
m ocy wstrzym ującej.

Art. 30. U rzędy okręgow e i pow iatow e mają prawo przeprowadzania rew i
zji działalności, ksiąg i rachunków stowarzyszenia, sporządzając w  każdym  
wypadku odpow iednie protokuły.

Art. 31. Przepisom  niniejszym  podlegają rów nież stow arzyszenia spożyw - 
czo -w sp ó łd zie lcze  /kooperatyw y żyw nościow e/.

W arszawa, dnia 25 w rześnia 1919 r.

___________________________________Wstęp i przypisy Emilia Figura-Osełkowska

K om isarz Generalny 
/- / O sm ołow ski


