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Wstęp

Celem napisania artykułu jest chęć ukazania transformacji systemu gospodar-
czo-administracyjnego na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. W do-
tychczasowej historiografi i dotyczącej dziejów gospodarczych Polski międzywo-
jennej COP opisywany był głównie pod kątem rozwijającego się w nim przemysłu 
zbrojeniowego. Kwerenda źródłowa dokonana przez autora artykułu świadczy 
jednoznacznie o tym, że problematyka COP-u poruszana była w kontekście sze-
rokiego spektrum dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Utworzenie nowego 
okręgu przemysłowego w centralnych i południowych ziemiach II RP zaważyło na 
tym, iż na jego terenie dokonywały się specyfi czne procesy związane z przekształ-
caniem się systemu administracyjnego, który miał być dostosowany dla nowo roz-
wijającego się ośrodka przemysłowego. W największym stopniu dotyczyło to sys-
temu wojewódzkiego w związku z koncepcją utworzenia nowego województwa 
sandomierskiego z powiatów województw: kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego 
i lwowskiego. Tworzenie tej koncepcji wiązało się także z przekształceniem innych 
form administracji specjalnej, rozmieszczeniem różnych instytucji państwowych, 
samorządowych, społecznych i gospodarczych. Wszystkie tego rodzaju procesy 
miały ścisły związek z przemianami gospodarczymi, jakie dokonywały się na tere-
nie COP-u w latach 1936–1939. 

Od pierwszych koncepcji przemian administracyjnych w południowej części 
II RP do koncepcji województwa sandomierskiego

Budowa COP-u została ogłoszona ofi cjalnie przez Eugeniusza Kwiatkowskiego 
5 lutego 1937 r. Kroki, które zmierzać miały do przemiany systemu administra-
cyjnego w ramach COP-u, miały nie tylko podłoże gospodarcze, ale i historycz-
ne. COP zlokalizowany był bowiem na terenie, gdzie przebiegała granica zaborów 
austriackiego i rosyjskiego. Istniejący od czasu odzyskania niepodległości podział 
administracyjny w ramach województw kieleckiego, krakowskiego, lwowskiego 
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i lubelskiego swoim kształtem mocno utrwalał tę granicę, hamując jednocześnie 
proces unifi kacji gospodarczej ziem Polski. W 1938 r., a więc w czasie utrwalonego 
juz pewnego doświadczenia władz polskich w polityce unifi kacyjnej II RP, Bro-
nisław Hełczyński pisał: „Ale obok tego procesu unifi kacji możemy – zwłaszcza 
w latach ostatnich – zaobserwować i zjawisko odwrotne: tworzenie przez usta-
wodawcę odrębnych norm dla poszczególnych rejonów gospodarczych. Takie od-
rębne przepisy gospodarcze zostały wydane najpierw dla Gdyni, później dla tzw. 
trójkąta bezpieczeństwa, następnie dla ziem wschodnich, wreszcie – dla powsta-
łego z rozszerzenia dawnego trójkąta bezpieczeństwa Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego. Najdobitniejszym przejawem tej nowej tendencji jest świeżo wydana 
ustawa o ulgach inwestycyjnych. Tendencja ta jest zdrową i konieczną reakcją na 
nadmierny centralizm, wywołany przez prąd unifi kacyjny. Dążąc do przekreśle-
nia sztucznych barier, stworzonych przez dawne kordony zaborcze, zapomniano 
o tym, że Państwo Polskie, jak każde większe państwo, nie jest organizmem go-
spodarczo jednolitym. Granice dawnych zaborów nie odpowiadają naturalnym 
granicom poszczególnych rejonów gospodarczych, należy je przeto – przekreślić. 
Ale równocześnie należy nakreślić, a raczej uwzględnić w systemie prawnym ist-
nienie innych granic, podyktowanych przez geofi zyczne czy geopolityczne cechy 
poszczególnych ziem Rzeczypospolitej, należy uwzględnić rolę, którą te poszcze-
gólne ziemie mogą i powinny spełniać w życiu gospodarczym Państwa. Ta regio-
nalizacja ustawodawstwa gospodarczego jest szczególnym przejawem tendencji 
o znacznie szerszym zasięgu. Uwzględnianie różnic regionalnych ma, mianowicie, 
na celu nie tyle petryfi kację obecnego stanu gospodarczego poszczególnych ziem, 
ile przekształcanie go w pewien – podyktowany potrzebami całości – sposób, ile 
przebudowę życia gospodarczego w poszczególnych rejonach Polski”1.

COP został zlokalizowany w powiatach czterech województw: wschodniej czę-
ści kieleckiego (12 powiatów: grodzki Radom, iłżecki, jędrzejowski, kielecki, konec-
ki, kozienicki, opatowski, opoczyński, pińczowski, radomski, sandomierski i stop-
nicki), południowej części lubelskiego (12 powiatów: grodzki Lublin, biłgorajski, 
chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnystawski, lubartowski, lubelski, puławski, 
tomaszewski, włodawski, zamojski), wschodniej części krakowskiego (8 powiatów: 
brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, jasielski, mielecki, nowosądecki, tarnowski) 
oraz zachodniej części lwowskiego (14 powiatów: brzozowski, dobromilski, jaro-
sławski, kolbuszowski, krośnieński, leski, lubaczowski, łańcucki, niski, przemyski, 
przeworski, rzeszowski, sanocki, tarnobrzeski)2. Pierwszy model terytorialny CO-
P-u został opracowany przez Biuro Planowania przy Gabinecie Ministra Skarbu 
na początku 1937 r. COP w modelu tym pozostawał bez powiatów: nowosądec-
kiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, brzozowskiego, prze-
myskiego, leskiego i dobromilskiego3. Na terenie COP-u wykorzystano pewien 

1  B. Hełczyński, Dwudziestolecie polskiego ustawodawstwa gospodarczego, „Polska Gospodarcza” 1938, 
z. 46, s. 1579.

2  H. Radocki, C.O.P. w Polsce, Warszawa 1939, s. 26; Nazwy powiatów są podawane w nazwach przedwo-
jennych.

3  J. Gołębiowski, Geneza COP i rozwój przemysłu wojennego w Polsce w latach 1936–1939, [w:] W pięć-
dziesięciolecie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Referaty i komunikaty z sesji naukowej w Sandomierzu 25–26 
kwietnia 1988 roku, red. J. Gołębiowski, Z. Tabaak, Kraków 1991, s. 67–68.
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instrument prawny, który miał przyciągać inicjatywę prywatną właśnie tam. Była 
to ustawa o ulgach inwestycyjnych z 9 kwietnia 1938 r. oraz jej część, poświęcona 
specjalnym ulgom na terenie COP-u. Część tej ustawy związana z COP-em okre-
ślała jego granice i na podstawie jej mocy doszły do terenu COP-u kolejne powiaty 
z województwa krakowskiego i lwowskiego4. Ostatecznie COP został podzielony 
na trzy rejony: „A” – surowcowy – kielecki, „B” – aprowizacyjny – lubelski, a tak-
że „C” – sandomierski – przemysłu przetwórczego, w skład którego wchodziły 
powiaty województw krakowskiego i lwowskiego, a także powiaty: sandomier-
ski, pińczowski i stopnicki z województwa kieleckiego, oraz janowski i biłgorajski 
z województwa lubelskiego5.

Teren COP-u zatem od czasu powstania II RP obejmował terytorium 4 wo-
jewództw: kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego i lwowskiego. Podział admini-
stracyjny, którego dokonano wraz z odrodzeniem się państwa polskiego w 1918 r., 
traktowano przejściowo do czasu wprowadzenia zmian mających zerwać bariery 
ekonomiczne utrwalone w okresie zaborów. Pierwsze koncepcje zakładały m.in. 
utworzenie województwa ze stolicą w Tarnowie, Rzeszowie lub Przemyślu. Na-
stępną ważniejszą ze strony władz polskich inicjatywą, mającą dążyć do zerwania 
kordonów zaborczych w ramach transformacji podziału administracji kraju, było 
utworzenie w 1928 r. przez rząd Kazimierza Bartla Komisji do Spraw Usprawnie-
nia Administracji. Działania Komisji miały być nie tylko ukierunkowane na zmia-
nę podziału administracyjnego województw, ale też dostosować do struktury wo-
jewództw podziały administracji tzw. specjalnej. Wedle nowej koncepcji podziału 
administracyjnego z terenów Małopolski Środkowej miała być wyodrębniona 
nowa jednostka administracyjna z Przemyślem i Rzeszowem jako centrami admi-
nistracyjnymi. Jako stolicę województwa zaplanowano Przemyśl. Przy utworzeniu 
koncepcji województwa przemyskiego dużą rolę odegrały przesłanki gospodar-
cze, a w szczególności o charakterze przemysłowym i komunikacyjnym. Autorem 
omawianego projektu był J. Suski. Inny projekt w tym samym czasie został wysu-
nięty przez majora Sztabu Generalnego R. Starzyńskiego. Projekt ten koncentro-
wał się w szczególności na unifi kacji podziału wojewódzkiego z podziałami admi-
nistracji niezespolonej. Starzyński chciał, aby podzielić państwo na 6 prowincji, 
w ramach których znalazłyby się województwa. W ramach prowincji tzw. czer-
wono-ruskiej miały powstać m.in. województwa: sanockie i przemyskie. W ra-
mach prowincji krakowskiej miało znaleźć się województwo tarnowskie. Projekt 
Starzyńskiego w większym stopniu brał pod uwagę głównie przesłanki wojskowe 
i strategiczne. W następnych latach powstawały również inne koncepcje dotyczące 
możliwości  podziału administracyjnego. Brano również pod uwagę powstanie, 
przez wyodrębnienie z województw krakowskiego i lwowskiego województw tar-
nowskiego i przemyskiego. Wspomniana Komisja do Spraw Usprawnienia Admi-
nistracji w 1929 r. postanowiła zwrócić się do środowisk naukowych, samorządu 
terytorialnego i samorządu gospodarczego z ankietą w sprawie nowego podziału 
administracyjnego kraju. Najmocniej przedsięwizięcie to wpłynęło na działalność 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, która z własnej inicjatywy postanowiła 

4  Zob. Z. Klarner, Ulgi przemysłowe w COP, Warszawa 1939.
5  J. Gołębiowski, op. cit., s. 68.
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powołać Komitet Specjalistów. Z inicjatywy Komitetu powstała praca Studia nad 
podziałem administracyjnym państwa. Jedna z jej tez wyrażała konieczność po-
wstania województwa przemyskiego. Okres wielkiego kryzysu ekonomicznego 
w Polsce (1929–1933) spowodował, iż nie wprowadzono jednak zmian projekto-
wanych przez jakikolwiek model podziału administracyjnego6.

Duży przełom w procesach unifi kacji; zarówno administracyjnych, jak i gospo-
darczych Polski stanowiło rozpoczęcie budowy COP-u. Kwestie zmiany podziału 
administracyjnego – chcąc, nie chcąc – musiały być poruszone ze względu na to, 
że nowy okręg przemysłowy zlokalizowany był na terenie 4 nowych województw. 
Andrzej Piskozub w swojej książce Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geografi czno-
historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich napisał: „Obszar CO-
P-u pokrywa się w znacznej mierze z dorzeczem górnej Wisły; nie obejmuje tylko 
zachodniego skrawka z Krakowem, którego miejsce widziano wówczas w powią-
zaniu ze śląskim zagłębiem węglowym w roli stolicy prowincjonalnej »kresów po-
łudniowo-zachodnich«. Ośrodek centralny COP-u projektowano w Sandomierzu, 
stanowiącym w odróżnieniu od peryferyjnie położonego Krakowa centrum histo-
rycznej dzielnicy małopolskiej, predestynowanym na jeden z głównych węzłów 
komunikacyjnych dzielnicy i całego kraju oraz ośrodek życia społeczno-gospo-
darczego dzielnicy. W koncepcji Centralnego Okręgu Przemysłowego dostrzegać 
więc trzeba próbę rekonstrukcji zniszczonej u schyłku XVIII w., podczas rozbiorów 
kraju, dzielnicy małopolskiej. Jednostka przestrzenna COP-u oznaczała scalenie 
obszarów położonych po obu stronach byłej granicy zaborów austriackiego i ro-
syjskiego i zatarcie śladów granicy państw zaborczych, biegnącej środkiem dziel-
nicy małopolskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Sandomierza. Tutaj granica[…]
najdłużej pokrywała się z przebiegiem tej dawnej granicy zaborczej[…]”7.

7 listopada 1938 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zorganizowano kon-
ferencję poświęconą opracowaniu koncepcji nowego podziału terytorialnego kra-
ju (ze szczególnym zwróceniem uwagi na tereny COP-u). Przy założeniu koncep-
cji stolicą nowego województwa miał być Sandomierz – przy czym nie był on pod 
względem infrastrukturalnym całkowicie przygotowany do takiej roli. Planowano 
w ciągu 30 lat zwiększyć liczbę ludności Sandomierza z 10 000 do 120 000. Za-
mierzono również wcielić do terytorium Sandomierza miejscowości: Zawisełcze, 
Andruszkowice, Kobierniki i Strochowice z gminy Samborzec; Chwałki z gmi-
ny Wilczyce oraz Gołębice, Mokoszyn, Gierlanów, Kamień Plebański, Łukowski, 
Mściowski i Nowy z gminy Dwikozy. Planowano również połączenie z Sandomie-
rzem (w celu lepszych możliwości rozbudowy miasta) miejscowości położonych na 

6  W. Ćwik, Nad Sanem, Tanwią i Wisłoką 1918–1939. Podziały administracyjne i projekty ich zmian, „Rze-
szowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia” 1991, t. IX, s. 121–138; Władysław Ćwik w artykule pisze: „Miesz-
kańcy okolic Rzeszowa, Tarnobrzega czy Jasła musieli pokonywać spore niewygody, by załatwić sprawę w mieście 
wojewódzkim (Lwów, Kraków). Dopełniała miary niewygód mozaika podziałów dla celów specjalnych (działy 
niezespolone). Tak więc region nasz należał: a) Do dwóch okręgów skarbowych – lwowskiego i krakowskiego 
(odnosi się to również do administracji akcji i monopoli), b) Do dwóch okręgów wojskowych – w Krakowie 
i Przemyślu, c) Do dwóch okręgów sądów apelacyjnych: w Krakowie i Lwowie (tu m.in. Sądy Okręgowe w Prze-
myślu i Sanoku), d) Do dwóch okręgów kolejowych oraz pocztowo-telegraficznych – krakowskiego lwowskiego”; 
zob. ibidem, s. 138.

7  A. Piskozub, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzen-
nych ziem polskich, Wrocław 1987, s. 203, 205.
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prawym brzegu Wisły, a więc z gminy Trześń powiatu Sandomierskiego: Nadbrze-
zie, Zarzekowice, Koćmierzów, Ostrówek, Sokolniki i Zalesie Gorzyckie. Podstawę 
terytorialną województwa sandomierskiego stanowić miał rejon C. W skład wo-
jewództwa miały wchodzić powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, nowosądecki, 
gorlicki, jasielski, dębicki, mielecki z województwa krakowskiego; tarnobrzeski, 
niżański, kolbuszowski, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczow-
ski, przemyski, dobromilski, leski, sanocki, brzozowski i krośnieński z wojewódz-
twa lwowskiego; biłgorajski z województwa lubelskiego. Do województwa sando-
mierskiego zamierzano również przyłączyć część powiatu janowskiego, wschodnią 
część powiatu sandomierskiego, południową stopnickiego, a także południowo-
wschodni skrawek powiatu pińczowskiego8.

Na wspominanej wcześniej konferencji problem nowego podziału admini-
stracyjnego Polski defi niowano jako: „konieczność uzgodnienia, choćby w sensie 
wielokrotności okręgów wojewódzkich, z okręgami administracji niezespolonej” 
a więc widzimy, iż chodzi w tym przypadku o dostosowanie podziału administra-
cyjnego do innych wyodrębnionych jednostek terytorialnych na terenie Polski. 
Jedną z takich jednostek był właśnie COP9. Godne uwagi jest krótkie przedsta-
wienie okoliczności organizacji konferencji. Jeszcze 12 września 1936 r. minister 
spraw wewnętrznych zwrócił się do wszystkich ministrów z prośbą o wypowie-
dzenie się na temat potrzeb zmian systemu w podziale wojewódzkim, natomiast 
sprawa terenów COP-u nie była jeszcze poruszona. 2 grudnia 1937 r. MSW roze-
słało poszczególnym ministerstwom projekt drugiej transzy zmiany granic woje-
wództw (warszawskiego, łódzkiego, częściowo białostockiego, kieleckiego, lubel-
skie i wołyńskiego). Ministerstwo Spraw Wojskowych wniosło wiele poprawek, 
natomiast poszczególne ministerstwa zostały poinformowane o tym 14 grudnia 
1937 r. W związku z tymże projektem 21 grudnia 1937 r. w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych odbyła się konferencja, wniesiony został projekt ustawy, znanej 
później jako ustawa z 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych. 2 maja 1938 r. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych zwróciło się do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych w sprawie trzeciej transzy zmiany granic województw, w następstwie cze-
go  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło się jej realizacji10. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych pismem 17 października 1938 r., zainicjowało zorganizowa-
nie konferencji, poświęconej podziałowi administracyjnemu COP-u. Konferen-
cja odbyła się właśnie 7 listopada tego samego roku. Na konferencję zaproszeni 
zostali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wojskowych, Sztabu Głównego, Se-
kretariatu Komitetu Obrony Rzeczypospolitej, Ministerstwa Komunikacji, Mini-
sterstwa Opieki Społecznej, Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Ministerstwa Rol-
nictwa i Reform Rolnych, Ministerstwa Skarbu, Prezydium Rady Ministrów oraz 

8  J. Gołębiowski, Koncepcja utworzenia województwa sandomierskiego i szanse rozwojowe miasta San-
domierza w związku z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego w latach 1937–1939, [w:] Ojczyzna bliższa 
i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, 
A. Jureczko i M. Śliwa, Kraków 1993, s. 279–280.

9  CAW, Oddział I Sztabu Generalnego (dalej: CAW, O/I SG), sygn. I.303.3.799; Protokół konferencji od-
bytej dnia 7 listopada 1938 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie podziału administracyjnego na 
obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego, s. 264.

10  Ibidem, s. 263–265.
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politycznego i samorządowego departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Jako jeden z pierwszych głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Skarbu, radca Le-
szek Robowski, który oświadczył, że zdaniem Ministerstwa Skarbu: „sprawa po-
działu administracyjnego na obszarze COP łączy się ściśle z zagadnieniem granic 
województw: kieleckiego, krakowskiego, lwowskiego i lubelskiego, co w konse-
kwencji nie może pozostać bez wpływu także na sąsiadujące z nimi wojewódz-
twa, w szczególności zaś województwo wołyńskie”. Jako jeden z następnych głos 
zabrał dyrektor Biura Planowania przy gabinecie wicepremiera Stanisław Malessa. 
Stwierdził on, że nowy plan podziału administracyjnego miał uwzględniać anali-
zę elementów: geopolitycznych, demografi cznych i geoekonomicznych. Nowy po-
dział miał łączyć wyznaczniki gospodarcze z terytorialnymi (regiony surowcowe, 
aprowizacyjne mieszane). Ogólna koncepcja podziału administracyjnego miała 
kierować się w głównej mierze ku uwzględnieniu roli COP-u11.

Na konferencji nie zapominano również, by pokreślić konieczność powrócenia 
do „historycznych podziałów administracyjnych”. Nowa koncepcja podziału ad-
ministracyjnego miała – co ciekawe – dążyć również do polonizacji ziem wschod-
nich12. Planowano „utworzenie w centrum kraju kompleksu administracyjnego, 
odpowiadającego gospodarczemu pojęciu COP-u”. Koncepcja nowego podzia-
łu nie brała pod uwagę zmiany granic województw pomorskiego, poznańskiego, 
łódzkiego, warszawskiego, białostockiego. W białostockim jedynie proponowa-
no przeniesienie siedziby województwa z Białegostoku do Grodna, a więc zno-
wu w nawiązaniu do historycznych tradycji. Proponowano w pierwszym rzędzie 
przydzielenie do województwa śląskiego powiatów Częstochowa, Zawiercie, Bę-
dzin, Sosnowiec; dalej: proponowano przydzielenie do nowo projektowanego wo-
jewództwa podlaskiego powiatów: Sokołów, Siedlce, Łuków, Radzyń, Biała Pod-
laska, Bielsk podlaski, Brześć nad Bugiem, Prużana, Kobryń, 2 zachodnich gmin 
powiatu kosowskiego i 6 północnych gmin powiatu kowelskiego. Wyodrębnienie 
województwa podlaskiego miałoby się przyczynić do utworzenia czegoś w rodza-
ju „korytarza”; łączącego COP oraz Mazowsze z ubogimi ziemiami na wschodzie 
Polski. Województwo podlaskie wraz z również nowo projektowanym wojewódz-
twem nowogródzkim miało za zadanie tworzyć nowy kompleks geopolityczny na 
północnym wschodzie Polski. Co ciekawe – sprzeciwiono się koncepcji przyłącze-
nia powiatów opoczyńskiego i koneckiego do województwa łódzkiego13. Zreali-
zowano to jednak nieco później. Natomiast przy odwoływaniu się od tej decyzji 
usprawiedliwiano konieczność pozostawienia powiatów opoczyńskiego i konec-
kiego w granicach województwa kieleckiego, co spowodowane miało być „stosun-
kami obyczajowo-etnografi cznymi”, typowymi dla ziemi kieleckiej. Zdecydowanie 
podkreślono w protokole konieczność wydzielenia z województwa kieleckiego po-
łudniowych gmin powiatów: pińczowskiego, stopnickiego i sandomierskiego wraz 
z miastem Sandomierzem. Skutkiem takiej modyfi kacji administracyjnej miało 
być zlikwidowanie starych „układów, stanowiących pozostałość zaborów”. Chcia-
no również, aby oba brzegi Wisły w centrum COP-u znajdowały się w ramach 

11  Ibidem, s. 267.
12  Ibidem, s. 268.
13  Ibidem, s. 270.
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jednego ośrodka administracyjnego14. Pomimo to, że województwo kieleckie 
zmniejszyłoby swoją powierzchnię, gęstość zaludnienia oraz liczbę ludności, a na-
wet odsetkę ludności, w rzeczywistości terytorium to miało jednak zwiększyć 
współczynnik urbanizacji. Lubelskie miałoby uzyskać trzy powiaty na wschodzie: 
powiaty Luboml i Włodzimierz z województwa wołyńskiego oraz powiat sokal-
ski z województwa lwowskiego. Zamierzano w ten sposób przesunąć aktywność 
COP-u na wschód oraz stworzyć z granicznej dotąd rzeki Bóg rzekę stanowiącą oś 
terenową. Chciano również zmniejszyć tendencję wielkości województw wschod-
nich. Uważano, że włączenie do województwa lubelskiego powiatu sokalskiego 
miało zahamować penetrację ukraińską w trójkącie Rawa Ruska–Sokal–Kamion-
ka–Strumiłowa. Uważano powiat sokalski za „teren wypadowy dla penetracji 
ukraińskich” w kierunku północnym i północno-zachodnim15. Zamierzano oczy-
wiście przyłączyć do przyszłego województwa sandomierskiego powiat biłgorajski 
oraz południowe gminy powiatu janowskiego. W protokole mowa jest o „dalszym 
wzmocnieniu akcji polonizacyjnej przez uzupełnienie prac o charakterze orga-
nizacyjno-społecznym i kulturalnym pracami konstruktywno-gospodarczymi”. 
Dzięki zmianom tym zmniejszyłby się obszar województwa lubelskiego, również 
liczba jego ludności, procent ludności miejskiej oraz procent ludności polskiej, 
natomiast zwiększyłaby się gęstość zaludnienia. W protokole pokonferencyjnym 
czytamy: „Spośród scharakteryzowanych woj. kieleckie i lubelskie stanowią skład-
niki organizowanej na terenie centralnym kraju konstrukcji gospodarczej Central-
nego Okręgu Przemysłowego. […]I tak granice woj. kieleckiego zamknęły w sobie 
bazę bogactw kopalnych położonych w centrum kraju, charakteryzując ten rejon 
jak rejon surowców i tworzyw, województwo zaś lubelskie objęło granicami zie-
mie, które w ramach COP-u odegrać mają rolę rejonu aprowizacyjnego”16. Utwo-
rzenie nowego województwa sandomierskiego wiązano z ulokowaniem w środko-
wej Małopolsce województwa ze stosunkowo dużą gęstością zaludnienia i silnym 
rozdrobnieniem agrarnym. Czytamy także, że: „Przesunięcie granic wojewódz-
twa Sandomierskiego na lewy brzeg Wisły względnie prawy brzeg Sanu uzasad-
nione jest z jednej strony tendencją do aktywizacji osi Wisły i Sanu z drugiej zaś 
dążeniem do likwidacji administracyjnych układów zaborczych”17. Istnieje także 
w protokole szczegółowa analiza dotycząca przyszłego układu geo-ekonomicz-
nego województw wschodnich. W nowych koncepcjach dotyczących układu wo-
jewództw wschodnich dużą wagę przykładano do problemu narodowościowego 
(szczególnie ukraińskiego)18. W sprawie tej pisano dalej: „zmiany te są z jednej 
strony wynikiem powstania COP’u oraz związanej z tym propozycji utworzenia 
woj. sandomierskiego, w skład którego miałaby wejść zachodnia część dzisiejszego 
woj. lwowskiego, aż po powiaty Lubaczów, Jarosław, Przemyśl, Dobromil i Lesko 
włącznie, z drugiej zaś tendencję do wytworzenia na południowo-wschodnim wę-
gle Państwa takiego typu konstrukcji administracyjno-politycznej i gospodarczej, 

14  Ibidem, s. 271.
15  Ibidem, s. 272.
16  Ibidem, s. 273.
17  Ibidem, s. 274.
18  Ibidem, s. 274–277.
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któraby mogła przeciwstawiać się sytuacji nabrzmiewającej na tym obszarze na 
tle akcji ukraińskiej, a więc nawet – wytworzyć warunki dla podporządkowania 
sobie tego elementu”. Mowa była również o „istnieniu zwartych etnografi cznych 
obszarów polskich na terenie woj. woj. [sic!] Lwowskiego i Tarnopolskiego” oraz 
„intensywnych pod względem gospodarczym czy kulturalno-społecznym ośrod-
ków, jak przede wszystkim: Lwów, Tarnopol, Zagłębie Naft owe, Zagłębie w rejonie 
Kałusza, rejony przetwórstwa drzewnego”, a także „sytuacji tranzytowo-komuni-
kacyjnej”19. Ciekawe jest jedno stwierdzenie: „Należy wyrazić przekonanie, że tego 
rodzaju układ pozwoli na bardzo silne wzmożenie aktywności polonizacyjnej mia-
sta i rejonu Lwowa dzięki zwolnieniu go z potrzeby angażowania się w działalności 
na terenach etnografi cznie polskich, Małopolski Środkowej, które odsuwały go od 
problemów południowo-wschodnich na rzecz zachodu. Przypomnieć natomiast 
należy, że Lwów posiada odwieczne historyczne tradycje, jako punkt kluczowy dla 
rozwiązania dynamiki polskiej w kierunku południowo-wschodnim”20.

Projekt nowego województwa w ramach COP-u przewidywał również m.in. 
zmniejszenie powierzchni granic województwa krakowskiego. Odczytujemy 
w protokole przyczynę owego stanu rzeczy: „Wywołała je konieczność utworzenia 
silnego województwa centralnego, kosztem likwidacji przerostów, jakie w sposób 
niezmienny rysują się na zachodzie kraju”. Planowano również przesunąć Często-
chowę do województwa łódzkiego (piotrowskiego) i Zagłębia Dąbrowskiego do 
województwa krakowskiego21.

W pewnym momencie trwania konferencji głos zabrał Stanisław Podwiński – 
dyrektor Departamentu Samorządu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Uwa-
żał on, że należy rozważnie analizować w reformie administracyjnej każdy problem 
oddzielnie i dokładnie oraz że reforma administracyjna prowadzić może do nie-
odwracalnych zmian. Podwiński wśród szczegółowych zagadnień wymienił m.in. 
te dotyczące obronności państwa, sprawy narodowościowe (różnorodność stopnia 
nasilenia), względy polityczne (niemożność włączenia zagłębia węglowego do jed-
nego województwa z powodu autonomii Śląska), przekroczenie granic zaborczych 
(może wywołać trudności, jeśli tereny nie są związane faktycznie), aspekty gospo-
darcze (konieczność nieprzeceniania z powodu tendencji centralizacyjnych oraz 
przejściowość względów komunikacyjnych), a także samowystarczalność terenu22. 
Dyrektor Podwiński uważał, że przy realizowaniu reformy administracyjnej nale-
ży wziąć pod uwagę kwestie fi nansowe – dostosowanie planu oraz horyzont czaso-
wy – rozłożenie realizacji reformy na 20–25 lat. Dyrektor Podwiński zapytał, czy 
rząd zamierza uprzywilejowywać Polskę „B”. Uważał, że jeżeli znajdą się fi nanse, 
trzeba zwiększyć liczbę jednostek administracyjnych, pomimo panowania tenden-
cji do  zmniejszenia tej liczby. Natomiast wobec szczupłości fi nansów samorzą-
dowych uważał ostatnią tendencję za słuszną. Przy uzasadnianiu słuszności tego 
stanowiska przeprowadził również szczegółową analizę powiązania czynników fi -
nansowych i terytorialnych na terenie sześciu województw wschodnich. Uważał 

19  Ibidem, s. 277–278
20  Ibidem, s. 279
21  Ibidem, s. 282
22  Ibidem, s. 282–284
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Podwiński, że „każda jednostka administracyjna posiada pewną sumę wydatków 
stałych nieproduktywnych i nadwyżki, które przeznacza na cele produktywne. 
Im jednostka jest większa, tym większe są nadwyżki. Jeśli stworzymy małe woje-
wództwa, to przy utworzeniu samorządu wojewódzkiego na terenie województw 
wschodnich, województwa te nie będą posiadały dostatecznych środków na po-
krycie wydatków rzeczowych (produktywnych) i samorząd wojewódzki byłby na 
tym terenie fi kcją”23. Dyrektor Podwiński wysunął niewielkie zastrzeżenia do pro-
jektowanej wschodniej granicy województwa lubelskiego. Uważał za potrzebne 
utworzenie województwa centralnego. Popierał on pomysł Ministerstwa Skarbu co 
do skasowania województwa tarnopolskiego. Przedstawił również zarys koncep-
cji tworu województwa lwowskiego i stanisławowskiego. Niezwykle ciekawy jest 
jeden fragment protokołu: „Utrzymanie województwa kieleckiego jest konieczne, 
w wypadku jednak utworzenia województwa centralnego (C.O.P.) jednocześnie 
utrzymanie woj. krakowskiego i kieleckiego byłoby bardzo trudne, gdyż byłoby 
one niesamowystarczalne.(…) Raptowny ruch inwestycyjny w C.O.P. powoduje 
ruinę samorządu, gdy wskutek ulg inwestycyjnych nowo powstałe przedsiębior-
stwa prawie nic nie płacą i powodują b. znaczne zwiększenie wydatków samorządu 
(drogi, szkoły, opieka społ., zdrowie), na co brak zupełny środków. Należy tą spra-
wą poważnie się zająć”. Za niesłuszne uważał Podwiński „krajanie powiatów”24. 

Po dyrektorze Podwińskim głos zabrał ppłk. dypl. Stanisław Sadowski, delegat 
ministra spraw wojskowych. Uważał on, że wobec zrealizowania I i II fazy (tran-
szy) planu podziału administracyjnego z grudnia 1937 r. należałoby nawet pójść  
„użycia dekretu” przyspieszającego III fazę25. Według Sadowskiego: „Zainicjowane 
przez władze wojskowe przemieszczenie wzgl. rozbudowa przemysłu w rejonach 
szczególnie dogodnych z punktu widzenia strategicznych interesów państwa, co 
znalazło swój wyraz w ustawie o ulgach inwestycyjnych z dnia 9 IV 1938 r. i stwo-
rzeniu pojęcia C.O.P., zdaniem Min. Spraw Wojskowych, nie oznacza dążenia do 
stworzenia specjalnego okręgu administracyjnego w formie województwa C.O.P.”. 
Uważał Sadowski, że względy obrony państwa przemawiają przeciwko centrali-
zacji środków przemysłowych. Wymagane być powinno według niego „stwo-
rzenie kilku ośrodków dyspozycji administracyjnej dla obszaru inwestycji prze-
mysłowych”. Uważał również, że nie należy tworzyć takiego jednolitego ośrodka 
administracyjnego, ponieważ „ośrodek planowania i dyspozycji pozostać winien 
u centralnych władz państwowych. Wg Szefostwa Administracji Armii i Biura 
Przemysłu Wojennego, a także kierowników przedsiębiorstw administracyjnych 
obecny podział administracyjny nie wywoływał zastrzeżeń z punktu widzenia re-
alizacji zamierzeń inwestycyjnych. Według Sadowskiego rozbudowa przemysłu 
i komunikacji powoduje raczej potrzebę pewnej korekty granic administracyjnych 
i zmian co do miejsc urzędowania niektórych władz administracji ogólnej i innych 
urzędów26. Jak twierdził Sadowski, zmiany zaprezentowane przez niego nie sto-
ją w sprzeczności z ogólnym planem podziału administracyjnego projektowanym 

23  Ibidem, s. 284–285.
24  Ibidem, s. 286–287.
25  Ibidem, s. 287.
26  Ibidem, s. 287–288.
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przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Uważał również, że inwestycje COP nie są 
na takim etapie, aby tworzyć z ośrodka przemysłowego ośrodek administracyjny. 
Sadowski uważał, że projekt Biura Planowania Ministerstwa Skarbu wobec woje-
wództw wschodnich zbliżał się zasadniczo do koncepcji reprezentowanych przez 
Ministerstwo Spraw Wojskowych. Według niego granice województw powinny 
zostać tak zmodyfi kowane, aby utworzyć 3 województwa środkowe (kieleckie, lu-
belskie oraz podlaskie), a nie tak jak do tej pory było – tylko lubelskie, jako środko-
we. Dla Ministerstwa Spraw Wojskowych kwestia stolicy województwa kieleckiego 
(Sandomierza lub Kielc) była otwarta. W przypadku gdyby stolicą został Sando-
mierz – należało stworzyć dodatkową przestrzeń (przedpole) dla okolic Sandomie-
rza w widłach Wisły i Sanu. Wówczas należałoby, według Sadowskiego połączyć 
z województwem kieleckim 2 lub 3 powiaty z województwa lwowskiego i ewen-
tualnie 1 (mieleckiego) z krakowskiego27. Zdaniem Sadowskiego, województwo 
lwowskie nie powinno ulec zmianom terytorialnym. Województwo tarnopolskie 
powinno również zostać „zostawione” na mapie. Według koncepcji Ministerstwa 
Spraw Wojskowych województwo krakowskie mogłoby przejąć powiaty z woje-
wództwa kieleckiego, leżące na północ od Wisły w granicach Dowództwa Okręgu 
Korpusu nr V (Kraków). Powiat częstochowski natomiast powinien odejść do wo-
jewództwa łódzkiego. Wówczas województwo kieleckie stałoby się województwem 
środkowym. Ośrodki administracyjne dla przemysłu pozostałyby w Krakowie, 
Kielcach lub Sandomierzu, Lublinie, Łodzi i ewentualnie we Lwowie28. 

Jako następny głos zabrał przewodniczący konferencji Roman Hausner (dyrek-
tor Gabinetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Przypomniał on, że skasowa-
nie małych powiatów nastąpiło ze względów oszczędnościowych (uwaga wobec 
stwierdzenia Sadowskiego) i powiaty te nie były samowystarczalne pod względem 
fi nansowym, jako jednostki samorządowe29. Hausner uważał, że skasowanie po-
wiatów zostało dokonane na drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a Minister-
stwo Spraw Wojskowych nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń (Sadowski stwierdził, że 
jego oświadczenie ma charakter ofi cjalnego stanowiska Ministerstwa Spraw Woj-
skowych w sprawach administracji państwa). Hausner sądził, że sprawa reformy 
administracji nie może być realizowana w oderwaniu od dwóch kwestii: od okre-
ślenia zadania przyszłego województwa oraz znalezienia sposobu zapewnienia 
władzom wojewódzkim środków niezbędnych do zrealizowania tego planu. Te 
postulaty, według niego, głównie przyświecałyby stanowisku Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych wobec koncepcji województwa centralnego. Inni członkowie kon-
ferencji nie podnieśli żadnych zastrzeżeń. Pomimo podziałów w stanowiskach 
poszczególnych uczestników konferencji co do kwestii koncepcji województwa 
centralnego przewodniczący konferencji zwrócił uwagę, aby złożono deklaracje, 
które zakończyłyby pewien etap. Natomiast poszczególne rozbieżności miały być 
uzgodnione przez sfery rządowe30. 

27  Ibidem, s. 289.
28  Ibidem, s. 290.
29  Ibidem, s. 290.
30  Ibidem, s. 292.
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Jako następny głos zabrał dyrektor Biura Ekonomicznego Prezesa Rady Mini-
strów – Józef Poniatowski. Wypowiadał się tylko w imieniu Biura Ekonomicznego. 
Zgadzał się ze stanowiskiem dyrektora Podwińskiego, które wyrażało konieczność 
nie tylko trwałości, ale i pożytecznego rozwiązania31. Mówił: „Wielką trudność 
zbudowania dojrzałej decyzji w sprawie zmian podziału administracyjnego wi-
dzę w nieustalonym jeszcze charakterze niektórych ważnych elementów, których 
zmiany możemy przewidywać, ale nie wiemy, w jakim zajdą one czasie i w jakim 
natężeniu. Typowym przykładem jest tu właśnie C.O.P., który dziś już inaczej wy-
gląda, inne ma potrzeby i zadania, niż przed paru laty, trudno zaś przewidzieć, 
jakie będzie miał potrzeby i zadania za lat 20. W tych warunkach najbardziej może 
logicznym byłoby poczekać jeszcze z zasadniczymi zmianami podziału admini-
stracyjnego”. Oceniał Poniatowski przesłanki przedstawione przez Malessę, jako 
przewidywane, a nie realne. Uważał również, że jeśli po 20 latach podziały zabor-
cze pod względem prawnym, gospodarczym i fi nansowym nie zostały zlikwido-
wane – sztuczne byłoby tworzenie województwa sandomierskiego – centralnego. 
Twierdził, że rzeki, zanim zostaną zagospodarowane w pełni, stanowią korzystne 
granice naturalne, a także że nie można tworzyć zbyt małych jednostek teryto-
rialnych, ale jednocześnie zbyt dużych32. Przychylił się do możliwości odłączenia 
z województwa lubelskiego jego powiatów północnych, które z nim kontrastują. 
Uważał jednak, że jeszcze „większe kontrasty” może stworzyć przyłączenie do lu-
belskiego powiatu lubomelskiego, kowelskiego i powiatu Kamień Koszykarski33. 
W rzeczywistości Biuro Ekonomiczne nie posiadało tak naprawdę jeszcze jednoli-
tego stanowiska wobec koncepcji województwa centralnego. Uważało ono jednak, 
że w planach należałoby nawet uwzględnić powiększenie tak planowanego woje-
wództwa o tereny wschodnie, m.in. nieco poza Bug34.

Jako następny przemówił przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 
Naczelnik Wydziału Stanisław Molenda, który uważał, iż nie można wprowadzać 
w życie fragmentarycznego planu. Plan reformy administracyjnej musiał być, we-
dług niego, jednolity i obejmować terytorium całego kraju. Uważał, że ustawa 
z 9  kwietnia1938 r. nie powinna stanowić precedensu w kierunku utrzymania sys-
temu podziału administracyjnego państwa. Uważał również, że winna owa usta-
wa budzić wątpliwości35. Powiedział również: „Natomiast w chwili obecnej, gdy 
wchodzi w rachubę nowy podział administracyjny na obszarze C.O.P. (względ-
nie o stworzenie ewent. województwa »Centralnego«), to jest to już szerokie za-
gadnienie, którego nie można rozpatrywać fragmentarycznie, ponieważ takie 
czy inne jego załatwienie przesądza o konfi guracji granic nie tylko sąsiadujących 
z C.O.P. województw. Koncepcja województwa »Centralnego« powstała właściwie 
jako wyraz bardziej palącej potrzeby koordynacji w terenie tych wysiłków i prac 
zainteresowanych resortów i samorządów, które są związane z gospodarczą roz-
budową C.O.P.” Zdaniem Molendy koncepcja ta miałaby pełną szansę realizacji, 

31  Ibidem, s. 292.
32  Ibidem, s. 293–294.
33  Ibidem, s. 295.
34  Ibidem, s. 296.
35  Ibidem, s. 296.
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gdyby można było utworzyć województwo z 44 powiatów, objętych działaniem 
ulg inwestycyjnych. Uważał jednak, że istnienie tak dużego województwa byłoby 
rzeczą niemożliwą. Uznawał Molenda stanowisko Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych w sprawie ewentualnej korekty granic województw36. Zaproponował sposób 
na szybsze rozwiązanie problemu koncepcji województwa przez utworzenie Ko-
misji Ministerialnej i ośrodka koordynacji lokalnej polityki gospodarczej na tere-
nie COP-u. Molenda uznawał także stanowisko Ministerstwa Spraw Wojskowych 
w kwestii liczby województw wschodnich37.

Następnie głos zabrał Janusz Dąbrowski, kierownik referatu w Ministerstwie 
Opieki Społecznej. Uważał on, że „kwestia utworzenia nowego województwa na 
tym terenie powinna być rozstrzygnięta na tle całego systemu podziału na wo-
jewództwa i ich granic”. Ministerstwo Opieki Społecznej nie posiadało swojego 
stanowiska w sprawie koncepcji utworzenia województwa centralnego. Wypowia-
dało się jedynie w sprawie potrzeb administracyjnych na terenie COP-u. Uwa-
żał jednak Dąbrowski, że województwo centralne powinno być mniejsze niż sam 
COP. Stwierdził, że: „Powstający na tym terenie zespół urządzeń gospodarczych 
i związane z tym przemiany społeczne stwarzają szereg jednolitych zagadnień, wy-
magających specjalnego traktowania, np. w zakresie pośrednictwa pracy, ochrony 
pracy, urządzeń sanitarnych. Utworzenie na tym terenie ośrodka władz admini-
stracyjnych pozwoliłoby na administrowanie tymi zagadnieniami w sposób bar-
dziej sprężysty i ekonomiczny, niż przy pomocy kilku odległych ośrodków admini-
stracyjnych. Utworzenie nowego województwa wymagałoby jednak powiększenia 
środków budżetowych. Ministerstwo Opieki Społecznej nie przesłało swojego sta-
nowiska w sprawie koncepcji województwa centralnego”38.

Jako kolejny przemówił Delegat Ministerstwa Komunikacji, Naczelnik Kazi-
mierz Białowąs. Wskazał on, że w 1937 r. specjalna komisja powołana przez mini-
stra komunikacji do rewizji podziału sieci PKP na okręgi dyrekcyjne zastanawiała 
się między innymi także nad utworzeniem dyrekcji okręgowej kolei państwowych 
w granicach COP. Komisja ta jednak doszła do przekonania, że nie da się urze-
czywistnić ze względów techniczno-ruchowych – jak to określił Białowąs – „wbi-
cia klina w magistralę Kraków–Lwów”. Przychylił się on do stanowiska dyrektora 
Departamentu Samorządowego Stanisława Podwińskiego, które wiązało się z za-
istnieniem groźby tworzenia zbyt małych „kadłubowych powiatów”, które mogły-
by być niesamowystarczalne, co szczególnie zagroziłoby fi nansom i gospodarce 
komunalnej39.

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych Główny Inspek-
tor Administracyjny Józef Jagodziński oświadczył, że utworzenie nowego woje-
wództwa z terenów COP-u nie stałoby w sprzeczności z założeniami Ministerstwa 
Rolnictwa i Reform Rolnych. Byłoby to możliwe przez powiększenie wojewódz-
twa kieleckiego. Dokonać się to miało na podstawie przeniesienia do niego kil-
ku powiatów z krakowskiego i lwowskiego. Ministerstwo Rolnictwa i Reform 

36  Ibidem, s. 297.
37  Ibidem, s. 298.
38  Ibidem, s. 299.
39  Ibidem, s. 299–300.
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reprezentowało stanowisko odpowiednio dużych województw na wschodzie (bez 
większych zmian) – ze względu na istnienie wspólnych relacji samorządu teryto-
rialnego i rolniczego40.

Następnie głos ponownie zabrał Stanisław Podwiński. Uważał on, że gdyby po-
większyć liczbę województw na wschodzie to – wobec konieczności zwiększenia 
zasilania fi nansowego – należałoby jednocześnie zwiększyć uprawnienia fi nansowe 
samorządów. Ponieważ jednak mogłoby to niewiele dać, należałoby stale dofi nan-
sowywać owe powiaty z budżetu państwa. Drobne zasoby Komunalnego Funduszu 
Pożyczkowo-Zapomogowego przy Polskim Banku Komunalnym nie mogłyby tu 
wchodzić w rachubę. Jego zdaniem należało zrewidować politykę Funduszu Pra-
cy. Nie brał on bowiem pod uwagę osób bezrobotnych na wsi. A takich na terenie 
COP-u znajdowało się najwięcej41. Uważał również Podwiński, że projekt Mini-
sterstwa Skarbu i Ministerstwa Spraw Wojskowych sprowadzał się do utworzenia 6 
województw wschodnich, a zarazem defi cytowych, na których utrzymanie Polska 
nie miałaby pieniędzy42. Głos zabrał jeszcze raz ppłk Sadowski, który stwierdził, że 
stanowiska Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Spraw Wojskowych nie różnią się 
zasadniczo. Za najbardziej zasadniczą w kontekście województw COP-u uznawał 
problematykę województwa lubelskiego43. Na koniec przewodniczący powiedział, 
że projekt III transzy zmiany granic województw należałoby sfi nansować jak naj-
szybciej44. Dodać również należy, że szansę na otrzymanie miana stolicy nowego 
województwa miał nie tylko Sandomierz, ale także Rzeszów. Istniała nawet pewna 
rywalizacja pomiędzy dwoma miastami. Za Rzeszowem przemawiał dynamicznie 
rozwijający się lokalnie przemysł, natomiast za Sandomierzem fakt, że stanowił 
strategiczny i węzłowy punkt na mapie COP-u – co dawało mu szersze podstawy 
do dalszego rozwoju.

Do końca 1939 r. pewnych korekt w strukturze administracyjnej związanej po-
średnio i bezpośrednio z terytorium COP-u dokonano. Od 1 kwietnia 1939 r. mia-
ły zacząć obowiązywać zmiany w granicach województw, które zapoczątkowane 
zostały 1 kwietnia 1938 r. przekształceniem województw poznańskiego, pomor-
skiego, warszawskiego i łódzkiego. Zmiany te miały na celu wyrównanie wielkości 
dawnych województw centralnych przez powiększenie województwa kieleckiego 
i lubelskiego. Zmiany te nie były oczywiście ostateczne, gdyż cały czas aktualna 
była kwestia radykalniejszych zmian podziału administracyjnego związanego 

40  Ibidem, s. 300–302.
41  Ibidem, s. 302.
42  Ibidem, s. 301.
43  Ibidem, s. 301; Miał – aczkolwiek nie do końca – rację Jerzy Gołębiowski, który pisał: „Z przebiegu 

dyskusji można wnioskować, że projekt utworzenia w COP województwa sandomierskiego nie znalazł dostatecz-
nego poparcia ze strony innych uczestników konferencji. Poważne wątpliwości wobec takiego rozwiązania zgłosił 
delegat Ministerstwa Spraw Wojskowych ppłk. S. Sadowski, który uważał, że planowanie i polityka inwestycyjna 
o znaczeniu strategicznym powinna znajdować się w dyspozycji władz centralnych, a nie w rękach administra-
cji wojewódzkiej; zob. J. Gołębiowski, Koncepcja utworzenia województwa sandomierskiego i szanse rozwojowe 
miasta Sandomierza w związku z budową Centralnego Okręgu Przemysłowym w latach 1937–1939, [w:] Ojczyzna 
bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin…, s. 280.

44  CAW, O/I SG, sygn. I.303.3.799; Protokół konferencji odbytej dnia 7 listopada 1938 r. w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych w sprawie podziału administracyjnego na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego, 
s. 303.
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z budową COP-u – przede wszystkim ze zmieniającą się już wtedy jego lokalną 
siecią komunikacyjną. Województwo kieleckie traciło powiat opoczyński i konec-
ki na rzecz łódzkiego. Łódzkie zostało powiększone o powiaty z województwa war-
szawskiego: kutnowski, łowicki, skierniewicki i rawski. Warszawskie otrzymywało 
3 powiaty z województwa białostockiego: ostrołęcki, łomżyński i ostrowski, a także 
3 powiaty z województwa lubelskiego: węgrowski, sokołowski i garwoliński z gmi-
ną Irena z powiatu puławskiego45. Przejście powiatów koneckiego i opoczyńskiego 
do województwa łódzkiego nie przekładało się oczywiście na fakt, iż przestały być 
one częścią COP-u.

Utworzenie na terenie COP-u instytucji planowania regionalnego jako 
generalny krok zmierzający do koordynacji procesów transformacji 
gospodarczo-administracyjnej regionu

Na podstawie ustawy o prawie budowlanym z 14 lipca 1936 r. rozpoczęto two-
rzenie w Polsce placówek planowania regionalnego46. Regionalne plany zabudowa-
nia sporządzała komisja powołana przez ministra spraw wewnętrznych. Organa-
mi wykonawczymi komisji były z kolei biura regionalnych planów zabudowania47. 
Jeszcze w 1937 r. powołano na terytorium obejmującym również COP trzy Ko-
misje Regionalnych Planów Zabudowania Okręgów: Kielecko-Radomskiego, Kra-
kowskiego i Lwowskiego. Regionalny Plan Zabudowania w Okręgu Kielecko-Ra-
domskim objął swoim zasięgiem obszar powiatów: iłżeckiego, jędrzejowskiego, 
kieleckiego, kozienickiego, opatowskiego i radomskiego oraz powiatu koneckiego 
bez gmin wiejskich: Czermno, Góry-Mokre, Pianów, Przedbórz, Skotniki i gminy 
miejskiej Przedbórz, a także obszar miast: Kielce, Końskie, Ostrowiec Świętokrzy-
ski i Radom48. Okręg krakowski objął z kolei swoim zasięgiem obszar powiatów: 
bocheńskiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, 
nowotarskiego, wadowickiego, żywieckiego, z powiatów bialskiego: gmin wiej-
skich – Bystra–Wilkowice, Porąbka; z brzeskiego: gminy miejskiej Brzesko i gmin 
wiejskich Czchów, Dębno, Iwkowa, Okocim, Szczepanów, Uszew, Zakliczyn; 
z chrzanowskiego: gmin wiejskich – Alwernia, Babice, Krzeszowice; z gorlickiego: 

45  J. Kondracki, Dalsze zmiany w granicach województw, „Przegląd Geograficzny” 1938, t. XVIII, s. 208–
209; Projekt ustawy o zmianie granic województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskie-
go, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1938, nr 5, s. 328; J. Mielcarek, Podziały terytorialno-administra-
cyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej, Warszawa 2008, s. 59–60.

46  A. Jackowski, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego i początki planowania przestrzennego 
w Krakowie (do 1945 r.), [w:] Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackow-
skiej, red. B. Domański, W. Kurek, Kraków 2009, s. 128; I. Kostrowicka, Rozwój planowania przestrzennego w Pol-
sce międzywojennej, [w:] Badania nad historią gospodarczo-społeczną w Polsce (problemy i metody), red. J. Topolski 
i in., Warszawa–Poznań 1978, s. 224–225.

47  S. M. Zawadzki, Planowanie regionalne w Polsce 1928–1939, [w:] Studia z zakresu planowania regional-
nego i teorii gospodarki przestrzennej, „Biuletyn. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Aka-
demii Nauk” 1971, z. 62, s. 22; O początkach planowania, [w:] Wizje gospodarki socjalistycznej w Polsce 1945–1949. 
Początki planowania. Materiały źródłowe, przyg. i wstęp H. Jędruszczak, Warszawa 1983, s. 27.

48  Zob. J. Główka, Komisja Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Kielecko-Radomskiego i modernizacja 
przemysłu w Zagłębiu Staropolskim w latach 1937–1939, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne”, 
t. 3, red. B. Wojciechowska, L. Michalska-Bracha, Kielce 2001, s. 243–260.
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gmin wiejskich – Gładyszów, Ropa, Sękowa, Śnietnica, Uście–Ruskie; z jasiel-
skiego: gmin wiejskich – Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski i Żmigród Nowy, 
a także obszar miast: Krakowa i Nowego Sącza oraz uzdrowisk: Krynica, Rabka, 
Szczawnica, Zakopane i Żegiestów. Okręg lwowski obejmował swoim zasięgiem 
powiaty: bóbrecki, gródecki, lwowski, rudecki, żółkiewski, drohobycki – bez tere-
nów gminy Kropiwnik Nowy, a także obszar miast: Lwów, Borysław, Drohobycz, 
oraz uzdrowisk: Lubień Wielki i Truskawiec. Następnie w 1939 r. zdecydowano 
się na utworzenie Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Lubelskiego. 
Okręg lubelski  swoim zasięgiem obejmował powiaty: chełmski, hrubieszowski, 
krasnostawski, lubartowski, lubelski, puławski (bez gminy Irena), tomaszowski, 
włodawski, zamojski i część janowskiego (gminy wiejskie: Annopol, Batorz, Brzo-
zówka, Chrzanów, Dzierzkowice, Gościeradów, Trzydnik, Urzędów, Wilkołaz i Za-
krzówek oraz gmina miejska Kraśnik) z województwa lubelskiego, a także obszary 
miast: Chełm, Lublin i Zamość, powiat lubomelski z województwa wołyńskiego. 
W skład poszczególnych komisji wchodzili specjalnie wybrani fachowcy. Byli to 
delegaci: urzędów wojewódzkich, samorządu terytorialnego, samorządu gospo-
darczego, administracji szkolnej, sądowniczej, przedstawiciele innych urzędów 
państwowych, wojska, ziemiaństwa, inżynierowie i przedstawiciele uniwersytec-
kich środowisk naukowych (nauki związane z szeroko pojętą architekturą), przed-
stawiciele przedsiębiorstw przemysłowych itp. W każdym przypadku konieczność 
powołania określonej komisji wynikała z potrzeby skoordynowania na danym te-
rytorium zamierzeń inwestycyjnych o państwowym znaczeniu z zakresu komuni-
kacji, urządzeń wodnych, przemysłu, turystyki, ochrony przyrody i zabytków oraz 
z potrzeby zastosowania do tych zamierzeń wszelkich poczynań z zakresu budowy 
osiedli. Prace miały być również prowadzone we współpracy z władzami samo-
rządowymi, np. ze Związkiem Miast Polskich (w zakresie planowości poczynań 
inwestycji infrastrukturalnych poszczególnych miast na terenie COP-u). Komi-
sje miały również opiniować m.in. zawierane przez związki samorządowe umowy 
i wnioski o kredyty inwestycyjne (z Banku Gospodarstwa Krajowego, Komunalne-
go Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego itp.)49. Utworzenie komisji miało rów-
nież usprawnić politykę lokalną związków samorządowych. Na podstawie opisu 
działalności samorządu gospodarczego na terenie COP-u wiemy już, iż postulo-
wano utworzenie jednej instytucji, która miała ujednolicić prowadzenie regional-
nej polityki ekonomicznej na terenie nowo budowanego ośrodka przemysłowe-
go. Na terenie COP-u działało kilka komisji regionalnych planów zabudowania. 

49 CAW, Gabinet Ministra (dalej: CAW, Gab. Min.), sygn. I.300.1.643: Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych do Wojewody Kieleckiego z 31 maja 1937 r. w sprawie Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Kie-
lecko-Radomskiego, [brak numeru strony]; CAW, Gab. Min., sygn. I.300.1.643: Pismo Ministra Spraw Wewnętrz-
nych do Wojewody Krakowskiego z 14 kwietnia 1937 r. w sprawie Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu 
Krakowskiego, [brak numeru strony]; CAW, Gab. Min., sygn. I.300.1.643: Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych do 
Wojewody Lwowskiego z 15 kwietnia 1937 r. w sprawie Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Lwow-
skiego [brak numeru strony]; CAW, Gab. Min., sygn. I.300.1.643: Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do 
Wojewody Lubelskiego z 30 stycznia 1939 r. w sprawie Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Lubel-
skiego, [brak numeru strony]; CAW, Gab. Min., sygn. I.300.1.645: Zadania Biura Planowań Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, [brak numeru strony]; Obwieszczenie Wojewody Kieleckiego z dnia 16 listopada 1937 r. o powołaniu 
Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Kielecko-Radomskiego, „Kielecki Dziennik Wojewódzki” 1937, 
nr 25, s. 464.
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Zamierzono zatem utworzyć komisję, która mogłaby objąć kompetencje teryto-
rialne na terenie odpowiadającym mniej więcej rejonowi „C” w COP-ie, czyli rów-
nież zasięgowi nowo projektowanego województwa sandomierskiego. Biuro Pla-
nowań Ministerstwa Spraw Wojskowych brało pod uwagę początkowo możliwość 
utworzenia komisji dla okręgu tzw. Tarnowsko-Rzeszowskiego, a zatem dla czę-
ści COP-u z terenów województwa lwowskiego i krakowskiego50. 5 października 
1938 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja w sprawie 
utworzenia nowych okręgów planowania regionalnego na terenie COP-u: regionu 
Lubelskiego i Sandomierskiego. Na konferencji obecni byli: dyrektor Departamen-
tu Techniczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych inż. Bronisław 
Stawiski, naczelnik Wydziału Zabudowania Osiedli Departamentu Techniczno-
Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych inż. Adam Kuncewicz oraz de-
legaci województw: krakowskiego, kieleckiego, lubelskiego i lwowskiego, a także 
delegaci biur planowania. Na konferencji tej ustalono i przedyskutowano zmiany 
granic Okręgu Kielecko-Radomskiego i częściowo Krakowskiego51.

Postanowiono ostatecznie 29 kwietnia 1939 r. utworzyć Komisję Regionalnego 
Planu Zabudowania Okręgu Sandomierskiego. Komisja tworzona była zupełnie 
w tym samym celu co inne wyżej wymienione. Natomiast specyfi czne oczywiście 
były jej kompetencje terytorialne. Regionalny plan Okręgu Sandomierskiego objął 
swoim zasięgiem bowiem tereny wchodzące w skład 4 województw: z wojewódz-
twa kieleckiego: część powiatu opatowskiego (gminę Czyżów Szlachecki), część 
powiatu sandomierskiego (gminy wiejskie: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, 
Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Połaniec, Samborzec, Tursko, Wielkie i Wilczyce) 
oraz gminy miejskie: Sandomierz i Zawichost; część powiatu stopnickiego (gminy 
wiejskie: Grotniki, Nowy Korczyn, Łubnice, Pacanów, Pawłów, Wójcza i Zborów) 
oraz z powiatu pińczowskiego gminę wiejską Opatowiec i uzdrowisko Solec-Zdrój; 
z województwa krakowskiego – powiaty: brzeski (bez gminy wiejskiej Szczurowa), 
dąbrowski, dębicki, gorlicki, jasielski, mielecki, tarnowski oraz  miasta Tarnowa; 
z województwa lubelskiego – powiaty: biłgorajski i część janowskiego (gminy wiej-
skie: Kawęczyn, Kosin, Modliborzyce, Potok, Zaklików oraz gmina miejska Janów 
Lubelski); z województwa lwowskiego – powiaty: brzozowski, dobromilski, jaro-
sławski, kolbuszowski, krośnieński, leski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemy-
ski, przeworski, rzeszowski, sanocki i tarnobrzeski oraz obszar miast: Przemyśla 
i Rzeszowa. Przewodniczącym Komisji został Bronisław Chudzyński – dyrektor 
Zakładów Południowych. Członkami Komisji zostali: inż. Adam Bielański – na-
czelnik Wydziału Dróg Wodnych w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, mgr Jó-
zef Chrzanowski – naczelnik Wydziału Przemysłowego w Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie, ppłk. Janusz Dżugay; Kazimierz Eustachiewicz – naczelnik Wydziału 
Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, inż. Wacław 
Gordziałkowski – naczelnik Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego w Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie, Roman Grochowski – naczelnik Wydziału Samorządu 

50  CAW, Gab. Min., sygn. I.300.1.645: Notatka w sprawie organizacji prac nad pomiarami i planami zabu-
dowania w COP, [brak numeru strony].

51  CAW, Gab. Min., sygn. I.300.1.645: Stan prac Biura Planowań M.S.Wojsk. na dzień 15 listopada 1938 r., 
s. 1.
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w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, inż. Jakub Kowalewski – naczelnik Wydziału 
Komunikacyjno-Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, inż. Stefan 
Krajewski – kierownik Oddziału Wodnego w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, 
dr Stanisław Krawczyński – poseł na sejm RP, dr Witold Krzyżanowski – profe-
sor KUL, dr Stanisław Leszczycki – docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, inż. Ste-
fan Litwiniszyn – naczelnik Wydziału Komunikacyjno Budowlanego w Urzędzie 
Wojewódzkim we Lwowie, mgr Stanisław Malessa – naczelnik Biura Planowania 
przy Gabinecie Wicepremiera, inż. Władysław Matzke – przewodniczący Komi-
sji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Lwowskiego, dr Włodzimierz Mo-
stowski – dyrektor Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy w Krakowie, dr Jan No-
wak – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, inż. Antoni Nowakowski – naczelnik 
Zarządu Wodnego w Sandomierzu, dr Andrzej Oleś – konserwator Okręgowy 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Ludwik Osiecki – naczelnik Wydziału Sa-
morządu w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Tadeusz Piwowoński – dyrektor 
Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy w Kielcach, inż. Józef Reński – kierownik 
Biura Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Kielecko-Radomskiego, inż. Ka-
zimierz Rodowicz – naczelnik Wydziału Dróg Wodnych w Ministerstwie Komu-
nikacji, inż. Józef Rybicki – kierownik Biura Regionalnego Planu Zabudowania 
Okręgu Lwowskiego, dr Marcin Serafi n – naczelnik Wydziału Samorządu w Urzę-
dzie Wojewódzkim we Lwowie, dr Jerzy Smoleński – Profesor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, inż. Antoni Smoliński – naczelnik Centralnego Biura Projektów i Stu-
diów PKP, Eugeniusz Soliński – naczelnik Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, inż. Zygmunt Szostak – naczelnik Wydziału 
Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie, inż. Bronisław 
Welczer – kierownik Oddziału Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim we Lwo-
wie, dr Jan Zachwatowicz z Warszawy, Eugeniusz Zagrodzki – naczelnik Wydziału 
Przemysłowego w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. W charakterze przedstawi-
cieli własności nieruchomej powołani zostali: Bronisław Bronikowski z opatow-
sko-sandomierskiego oddziału Związku Ziemian w Opatowie, Karol Tarnowski 
ze Związku Ziemian w Krakowie, Czesław Kiwerski ze Związku Ziemian – oddzia-
łu w Lublinie, Aleksander Dworski ze Związku Ziemian wschodnich województw 
Małopolski we Lwowie. W skład komisji weszli również m.in. liczni przedstawi-
ciele samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego 4 województw: kie-
leckiego, lubelskiego, krakowskiego i lwowskiego52. Komisja Regionalnego Planu 
Zabudowania Okręgu Sandomierskiego zwróciła się również z prośbą o współ-
pracę z Delegaturą Izb Przemysłowo-Handlowych w Sandomierzu53. W ramach 
działalności Biura Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Sandomierskiego 

52  CAW, Gab. Min., sygn. I.300.1.643: Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych do Wojewody Kieleckiego z 30 
stycznia 1939 r. w sprawie Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Sandomierskiego, [brak numeru stro-
ny]; Obwieszczenie wojewody Lwowskiego z dnia 29 kwietnia 1939 w sprawie powołania Komisji Regionalnego Pla-
nu Zabudowania Okręgu Sandomierskiego, „Lwowski Dziennik Wojewódzki” 1939, nr 10, s. 115–117; Obwiesz-
czenie wojewody krakowskiego z 1 maja 1939 r. w sprawie powołania Komisji Regionalnego Planu Zabudowania 
Okręgu Sandomierskiego, „Krakowski Dziennik Wojewódzki” 1939, nr 10, s. 117.

53  AP Poznań, Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, sygn. 1486, Sprawozdanie z działalności De-
legatury Związku Izb Przemysłowo-Handlowych dla Spraw Centralnego Okręgu Przemysłowego w Sandomierzu 
w miesiącu marcu 1939 r., s. 187.
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Stefania Skibniewska opracowała plan zabudowania Tarnobrzega, Mielca, Dębicy, 
Niska, Rozwadowa i Stalowej Woli, natomiast Kazimierz Dziewoński i Włodzi-
mierz Śmigielski opracowali plan rozbudowy Rzeszowa. Bez wątpienia zauważyć 
można związki utworzenia komisji i biura planowania okręgu sandomierskiego 
z koncepcją utworzenia województwa sandomierskiego na terenie rejonu „C” CO-
P-u. Eugeniusz Kwiatkowski – polityk, który w największym stopniu przyczynił 
się do utworzenia COP-u, zaproponował Stefanowi Starzyńskiemu, prezydentowi 
Warszawy, objęcie stanowiska wojewody w przyszłym województwie54.

Zakończenie

Jak widać na podstawie rozważań podjętych przez autora w artykule, na teryto-
rium COP-u planowano wdrożyć złożone przeobrażenia gospodarczo-administra-
cyjne. Wszelkie przemiany, wprowadzane w pierwszym rzędzie przez rozwijający 
się przemysł, powodowały konieczność reorganizacji w administracji wojewódz-
kiej. Oczywiste jest, że koncepcja utworzenia województwa sandomierskiego nie 
była propagandowym i oderwanym od rzeczywistości, ale realnym (aczkolwiek 
długotrwałym w realizacji) i zarazem złożonym projektem reformy administracyj-
nej, którego celem była likwidacja istniejących przez cały okres II RP negatywnych 
skutków podziałów pochodzących z okresu zaborów, a jednocześnie najbardziej 
dających się odczuć w lokalnych stosunkach gospodarczych. Wydaje się, że dalsze 
badania poruszanego w artykule problemu  powinny zmierzać w kierunku pozna-
nia tego, jak budowa COP-u wpłynęła także na kwestię struktury lokalnego samo-
rządu terytorialnego, gospodarczego oraz instytucji społeczno-gospodarczych.

Transformation of the Economic-Administrative System in the Central 
Industrial Region (1936–1939) – the Concept and Implementation 

When they created the Central Industrial Region(Centralny Okręg Przemysłowy, COP) in the 
years 1936–1939, the highest priority intention of the Polish authorities was to develop arma-
ments industry. The COP was, however, planned as part of a larger program of civilization devel-
opment of the Second Republic. An important reason for the setting-up of the COP in the south-
ern and central territories of the Polish state restored after 123 years of the Partitions were the 
structurally established boundaries of the former Partition regions, which signifi cantly impeded 
economic growth, not only regional but also national. The specifi c geographical shape of the 
Second Republic of Poland caused administrative changes to be often made within provinces 
(voivodeships). These changes were mainly motivated by historical-economic reasons. The COP 
was built in the territories of two former partitions: Russian and Austrian, and at the same time in 
four provinces: those of Krakow, Lvov, Kielce, and Lublin. 

As part of the COP, the establishment of a new province was planned, with its capital in San-
domierz. Despite the fact that this plan was not accomplished, certain changes began to be 

54  M. M. Drozdowski, Koncepcja i realizacja planu budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, „Zeszyty 
Sandomierskie” 1996, nr 5, s. 7.
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introduced in the system of various institutions, and district boundaries in the industrial region 
were shifted. All adjustments in the administrative structure in the COP area were obviously dic-
tated on the one hand by the need to effi  ciently implement regional policies, and on the other 
hand, however, to rebuild historical economic ties between diff erent parts of the Polish state. It 
was also necessary to create administrative entities which would be a guarantee of effi  cient im-
plementation of the foregoing plans.


