
Tamara Kurzyk

Powstanie i ustrój łódzkiego
starostwa powiatowego w latach
1919-1939
Studia Iuridica Lublinensia 3, 101-124

2004



Artykuły. Studia luridica Lublinensia 3, 2004 

TAMARA KURZYK 

Powstanie i ustrój łódzkiego starostwa 
powiatowego w latach 1 9 1 9 - 1 9 3 9 
The origin and structure of the Łódź starosty administrative unit in the years 
1919-1939 

elem niniejszego artykułu jest przedstawienie ustroju organu admi-
nistracji publicznej szczebla powiatowego, funkcjonującego w la-
tach 1919-1939 w systemie administracji II Rzeczypospolitej. 

Przedstawia on organizację, strukturę wewnętrzną i działalność organu ad-
ministracji ogólnej pierwszego stopnia, jakim był starosta powiatowy - za-
równo w kontekście regionalnym, jak i poprzez ukazanie go w systemie ad-
ministracji publicznej wiatach 1919-1939. W opracowaniu przyjęto podział 
treści na trzy punkty. Punkt pierwszy charakteryzuje powiat łódzki, przybli-
żając czytelnikowi kwestie dotyczące gospodarki, społeczeństwa, a także 
procesu powstawania i kształtowania się struktur organizacyjnych łódzkiego 
starostwa powiatowego. Punkt drugi poświęcony został ukazaniu przyjętego 
w praktyce rozwiązania co do ustroju starostw powiatowych w Polsce w okre-
sie II Rzeczypospolitej, a punkt trzeci stanowi omówienie organizacji we-
wnętrznej urzędu starościńskiego, w tym podziału na referaty. 

Podstawę źródłową stanowiły: archiwalia dotyczące łódzkiego starostwa 
powiatowego z okresu 1919-1939 zgromadzone w Archiwum Państwowym 
oddział w Łodzi, a także akty prawne odnoszące się do tego okresu, w tym 
Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego (nazwa późniejsza Łódzki 
Dziennik Wojewódzki). Źródłem informacji były również podręczniki do 
nauki historii ustroju państwa i prawa, artykuły z prasy lokalnej oraz inne 
publikacje odnoszące się do okresu II Rzeczypospolitej i powiatu łódzkiego 
w okresie 1919-1939. 
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POWIAT ŁÓDZKI - POWSTANIE, P O Ł O Ż E N I E GEOGRAFICZNE, 
GOSPODARKA, S P O Ł E C Z E Ń S T W O 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. państwo polskie stanęło wobec 
licznych problemów natury prawnoustrojowej, administracyjnej i gospodar-
czej. Należało od podstaw zbudować cały aparat państwowy, zlikwidować 
stare struktury zaborcze, doprowadzić do ujednolicenia prawa, a także zająć 
się organizacją administracji lokalnej. Sytuację pogarszał kryzys gospodarczy, 
gdyż kraj był wyniszczony działaniami wojennymi i okupacyjnymi. Liczne 
rekwizycje ogołociły prawie zupełnie zakłady przemysłowe z maszyn, urzą-
dzeń, surowców, a nawet z półproduktów. Na potrzeby armii okupacyjnych 
zabierano wszystko to, co mogło się przydać - od wspomnianych już maszyn 
po zwierzęta pociągowe i żywność. Odbudowa gospodarki i kraju musiała 
więc stać się przedmiotem zainteresowania nowo tworzonej administracji 
państwowej. Ponieważ problemy natury gospodarczej i ustrojowej były zbyt 
palące i nie można było odsuwać ich rozwiązania w czasie, należało jak naj-
szybciej oprócz władz centralnych utworzyć organy administracji lokalnej, 
tym bardziej iż przejęcie władzy z rąk okupanta musiało nastąpić w sposób 
płynny, zapewniający ciągłość procesowi administrowania, a tym samym gwa-
rantujący porządek i bezpieczeństwo publiczne na podległym sobie terenie. 
Dlatego zamiast tworzyć nowy podział terytorialny i ustrojowy państwa, po-
stanowiono oprzeć się na istniejącym wcześniej podziale administracyjnym, 
wprowadzonym przez państwa zaborcze na ziemiach polskich. 

Na terytorium byłego Królestwa Polskiego samorząd terytorialny funk-
cjonował w postaci gmin wiejskich.1 Organem I instancji administracji tere-
nowej był powiat. Powiat łódzki jako jednostka administracyjna został powo-
łany do życia ukazem carskim z 31 grudnia 1866 roku.2 Wtedy był on jednym 
z ośmiu powiatów tworzących gubernię piotrkowską. Siedzibą naczelnika 
powiatowego zostało miasto Łódź - samo wyłączone spod zarządu władz 
powiatowych. W skład powiatu weszło 21 gmin wiejskich i 7 miast o łącznej 
powierzchni 939 kilometrów kwadratowych.3 Powiat łódzki w takim kształ-
cie przetrwał aż do 23 marca 1916 r., kiedy to okupant niemiecki połączył 
w jedną jednostkę administracyjną ziemie wchodzące uprzednio w skład 

1 A. Korobowicz, W.Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego 1772-1918, Kraków 
1998, s. 268. 

2 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 66, 1866, s. 119-167. 
3 D. Dyło, Zmiany terytorialne i administracyjne powiatu łódzkiego 1865-1975, Łódź 1981, 

s. 24-26; A. Stebelski, Przeszłość administracyjna ziem województwa łódzkiego, Łódź 1929, s. 37. 
W skład powiatu łódzkiego wchodziło 7 miast i 20 gmin wiejskich. Z tych 7 miast 5 przemiano-
wano na osady w 1870 r. Były to: Aleksandrów, Kazimierz, Konstantynów, Rzgów, Tuszyn, po 
1870 r. w obrębie powiatu łódzkiego znajdowały się 2 miasta Łódź i Zgierz. Wtedy też zmniej-
szono liczbę gmin do 19 poprzez likwidację gminy Dzierzązna, pozostałych 19 gmin to: Babice, 
Bełdów, Brójce, Bruss, Brużyca, Chojny, Czarnocin, Gospodarz, Górki, Lućmierz, Łagiewniki, 
Nakielnica, Nowosolna, Puczniew, Radogoszcz, Rabki, Rszew, Wiskitno, Żeromin. 
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trzech odrębnych powiatów: brzezińskiego, łaskiego i łódzkiego wraz z mias-
tem Łódź, nadając im nazwę - łódzki powiat ziemski. Na czele tego okupa-
cyjnego powiatu stał naczelnik powoływany przez niemieckie władze woj-
skowe, noszący oficjalny urzędowy tytuł niemiecki: Chef des Kreiskommu-
nalverbandes der Kreise Lodź, Łask und Brzeziny.4 

Przy naczelniku jako organ doradczy i opiniodawczy powołano sejmik 
powiatowy.5 Tak zorganizowany łódzki powiat ziemski był tworem sztucz-
nym zarówno pod względem administracyjnym, jak i gospodarczym. O jego 
dysfunkcjonalności może świadczyć fakt, iż łódzki powiat ziemski rozpadł 
się jeszcze w listopadzie 1918 r. na odrębne jednostki, tj. powiaty brzeziński, 
łaski, łódzki i miasto Łódź. W wyniku tworzenia administracji lokalnej przez 
władze polskie, już jedenastego listopada 1918 r. przyjechał z Warszawy do 
Łodzi delegat Rady Regencyjnej dla miasta Łódź, powiatów łódzkiego, ła-
skiego i brzezińskiego - hr. Adolf Bniński.6 Miał on objąć władzę i majątek 
po niemieckim organie okupacyjnym, jakim było Polizeiprasidium. Delegat 
posługiwał się jeszcze niemieckim tytułem Chef des Kreiskommunalver-
bandes der Kreise Lodź, Łask und Brzeziny. 

Bardzo szybko, bo już za rządów I. Daszyńskiego i J. Moraczewskiego, 
spolonizowano ten tytuł, podając jako oficjalne dla tego stanowiska dwie 
nazwy: 

- Komisarz Ludowy Rządu Polskiego, 
- Komisarz Rządu Ludowego.7 

Różnica pomiędzy obiema nazwami polegała na zamianie miejsca przez 
kolejne słowa tworzące całą nazwę i ewentualnym braku przymiotnika „Pol-
skiego" w drugiej wersji. Należy jednak zaznaczyć, że obie te nazwy były 
stosowane w sposób zamienny i obie były rozumiane jako określenie tej sa-
mej funkcji i osoby ją sprawującej. Nie inaczej co do zmiany nazwy sprawa 
się miała z delegatem Rady Regencyjnej, hr. Bnińskim, gdyż w kilka dni po 
przyjeździe do Łodzi został mianowany Komisarzem Ludowym Rządu Pol-
skiego.8 W drugiej połowie listopada 1918 r. rozpadł się łódzki powiat ziem-

4 D. Dyło, op. cit., s. 36. 
5 Dziennik Rozporządzeń dla Generała Gubernatorstwa Warszawskiego, nr 20, s. 1-6 

i nr 24, poz. 67. 
6 G. Taubenschlag, Dziesięć lat odrodzonej Polski niepodległej w życiu powiatu łódzkiego 1918-

1928, Łódź 1928, s. 177; Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 40, 
podaje krótki biogram hr. Adolfa Bnińskiego - 1884-1942, ziemianin, działacz polityczny. 
W latach 1915-1918 pracownik administracji cywilnej na terenie okupacji niemieckiej w Kró-
lestwie Polskim; od 12 listopada 1918 r. do grudnia 1918 r. Komisarz Rządu w Lodzi; od 
1 stycznia 1919 r. do 1920 r. starosta powiatowy w Środzie; od 10 stycznia 1923 do 9 maja 1928 
wojewoda poznański; 1935-1938 senator, 1940-1941 delegat rządu dla Ziem Zachodnich; 
1941 aresztowany i zamordowany w 1942 r. przez Niemców. 

7 J. Baranowski, Organizacja władz administracji ogólnej szczebla wojewódzkiego w Łodzi 
w latach 1919-1939-1945, „Rocznik Łódzki" 1994, t. 41, s. 47. 

8 G. Taubenschlag, op. cit., s. 177. 
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ski. Miasto Łódź wyłączono jako oddzielną jednostkę administracyjną, 
a w miejsce trzech powiatów utworzono trzy Komisariaty Rządowe: brzeziń-
ski, łaski i łódzki. Komisariat łódzki objął Antoni Remiszewski9, przy czym 
aż do 4 grudnia 1918 r. formalnie, faktycznie zaś do 6 grudnia 1918 r. Antoni 
Remiszewski pełnił funkcję Komisarza Ludowego na miasto Łódź i komi-
sariat łódzki. Sytuacja ta wynikała z faktu, iż w pierwszych tygodniach po od-
zyskaniu niepodległości brak było odpowiednich unormowań ustrojowych, 
ustaw, rozporządzeń czy nawet instrukcji, dlatego nie rozgraniczano władzy 
pomiędzy miasto a tereny dawniej tworzące powiat łódzki. 0 Dopiero 4 grud-
nia 1918 r. Komisarzem Rządowym na miasto Łódź został mianowany Aleksy 
Rżewski. Przybył on do Łodzi, celem objęcia powierzonego mu stanowiska, 
dwa dni później i od tego momentu można mówić o rozdziale władz admini-
stracyjnych pomiędzy miastem a powiatem. Znamienne i warte uwagi jest, iż 
w grudniu 1918 r. nominując A. Rżewskiego, posłużono się sformułowaniem 
Komisarz Rządowy. Była to forma ujednolicająca i skracająca dotychczasowe, 
oficjalne nazewnictwo, choć nadal w powszechnym użyciu pozostawały na-
zwy Komisarz Ludowy i Komisarz Rządu Ludowego. 

W lutym 1919 r. dokonano zmiany nazwy na Komisarz Powiatowy, kładąc 
tym samym nacisk na terytorialny zasięg kompetencji tego organu. Termin 
zaś starosta powiatowy, jako określenie osoby stojącej na czele powiatu, po-
jawił się dopiero w 1921 roku. Ponieważ brak było przepisów regulujących 
zadania i kompetencje komisarzy na podległym im terenie, ich działalność 
skupiała się raczej na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz na aprowizacji miasta i powiatu. 

Z powodu tragicznej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej tak w Łodzi, 
jak i w powiecie częste były zatargi robotników z fabrykantami, strajki, 
a nawet zamieszki. Ich tłumieniem i zapobieganiem zająć musiał się Komi-
sarz Rządowy. Musiał przy tym postępować w sposób rozważny i wyważony, 
gdyż jak sam wspomina: „Rządy represji mogły z jednej strony doprowadzić 
masy do wybuchu, a słabe znów rozzuchwaliłyby żywioły wywrotowe. [...] 
Sytuacja Komisarza Ludowego była w takich warunkach nie do pozazdrosz-
czenia. Był on jak Piekarski na mękach, w którego walili wszyscy, tj. z dołu 
i z góry [.. .]"." 

Pod względem geograficznym powiat łódzki leżał w południowo-zacho-
dniej części Mazowsza, zajmując pas ziemi ciągnący się z południa na pół-
nocny zachód i otaczał całe miasto Łódź. Z północy powiat łódzki graniczył 
z powiatem łęczyckim, od wschodu z powiatem brzezińskim, od strony po-

" Ibidem, s. 178. 
10 A. Rżewski, Dziesięć lat odrodzonej Polski niepodległej w życiu powiatu łódzkiego 1918-1928, 

Łódź 1928, s. 57. 
" Ibidem, s. 57-63. 
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łudniowej z powiatem piotrkowskim, z zachodu zaś z powiatem łaskim 
i sieradzkim.' 

Administracyjnie powiat łódzki w 1919 r. obejmował 1 gminę miejską -
Zgierz i 19 gmin wiejskich: Babice, Bełdów, Brójce, Brus, Brużycę, Chojny, 
Czarnocin, Gospodarz, Górki, Lućmierz, Łagiewniki, Nakielnicę, Nowosol-
ną, Puczniew, Radogoszcz, Rąbień, Rszew, Wiskitno, Żeromin o łącznej 
powierzchni 830,02 km2. '3 W latach 1919-1939 dwukrotnie korygowano gra-
nice powiatu. Po raz pierwszy w 1924 r. na mocy rozporządzenia Rady Mini-
strów z powiatu brzezińskiego wyłączono wsie Ludwików, Stróża i Wiśniowa 
Góra, włączając je do gminy Brójce powiatu łódzkiego.14 

Druga korekta granic miała miejsce w 1928 roku.15 Z powiatu łęczyckie-
go wyłączono dwie wsie Aniołów i Krogulec, włączając je do gminy Brużyca 
powiatu łódzkiego.16 Powiększono w ten sposób powierzchnię powiatu do 
880 km2.17 

Zmiany administracyjno-terytorialne zachodziły również wewnątrz samego 
powiatu, gdyż kilka miejscowości odzyskało utracone jeszcze w XIX w. prawa 
miejskie. Były to Aleksandrów18, Konstantynów19 i Tuszyn.20 W 1923 roku 
prawa miejskie uzyskała miejscowość Ruda Pabianicka.21 W rok później roz-
porządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych rozwiązano dwie gminy powia-
tu - Brużycę i Nakielnicę, tworząc w ich miejsce nową gminę - Brużycę 
Wielką.22 W tym samym roku rozwiązano gminy Żeromin i Górki, tworząc 
gminę Kruszów.23 Pierwszego kwietnia 1927 r. zniesiono gminę Rszew, dzie-
ląc wchodzące w jej skład tereny pomiędzy gminy Brus, Babice, Rąbień 
i Gospodarz.24 

12 Rzeźba terenu powiatu łódzkiego przechodziła od nizinnej w południowej i zachodniej 
części, po pas wzniesień, tzw. garb łódzki czy też wyżynę łódzką w części północnej 
i wschodniej. Wszystkie formacje wierzchne ukształtowania terenu były pochodzenia polo-
dowcowego, co ujemnie wpływało na rodzaj i jakość gleb. Rzeki powiatu należały do dorzeczy 
Warty i Wisły, przy czym nie były to cieki wodne o jakimkolwiek znaczeniu komunikacyj-
nym, a ich wykorzystanie gospodarcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego należy 
określić jako niewielkie. Do głównych rzek powiatu należały: Bzura, Ner, Balutka, Olechów-
ka, Sokołówka. 

13 D. Dyło, op. cit., s. 29. 
14 Dz. U. 1924, Nr 20, poz. 215. 
15 Dz. U. 1928, Nr 16, poz. 130. 
16 D. Dyło, op. cit., s. 49. 
17 E. Rosset, Dziesięć lat odrodzonej Polski Niepodległej w życiu powiatu łódzkiego 1918-1928, 

Łódź 1928, s. 63 i n. 
18 Dz. U. 1924, Nr 20, poz. 215. 
19 Dz. U. 1923, Nr 119, poz. 957. 
20 Dz. U. 1923, Nr 119, poz. 957. 
21 Dz. U. 1923, Nr 17, poz. 108. 
22 Dz. U. 1924, Nr 28, poz. 178. 
23 D. Dyło, op. cit., s. 50. 
24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego (Dz.U.W.Ł.) z 1927 r„ nr 13, poz. 93. 
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Patrząc na te zmiany, wyraźnie zaznacza się tendencja do zmniejszania 
liczby gmin wiejskich - w miejsce pięciu zlikwidowanych powstały dwie, 
przy zwiększającej się liczbie gmin miejskich. W 1919 roku na terenie po-
wiatu łódzkiego była tylko jedna gmina miejska - Zgierz, a w 1939 r. było już 
ich pięć - Aleksandrów, Konstantynów, Tuszyn, Ruda Pabianicka i Zgierz. 
Niewątpliwie był to wynik postępującej urbanizacji tegoż terenu, jak i wynik 
dostosowywania podziału terytorialnego powiatu do zmieniających się wa-
runków gospodarczych i społecznych w powiecie. 

W tej postaci powiat łódzki był najbardziej uprzemysłowionym powiatem 
województwa (oprócz samego miasta Łódź). Główną gałęzią przemysłu było 
szeroko pojęte włókiennictwo, przy czym działające w powiecie zakłady na-
leżały do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Charakterystyczną 
cechą uprzemysłowienia powiatu łódzkiego była koncentracja jednej gałęzi 
czy też rodzaju włókiennictwa w jednej miejscowości. Dla przykładu w Zgie-
rzu dobrze rozwijał się przemysł bawełniany i wełniany, w Konstantynowie 
i Rudzie Pabianickiej istniały zakłady bawełniane i wełniane, przemysł weł-
niany i produkcja dzianin z kolei stały się domeną zakładów w Aleksandro-
wie. 5 Cały przemysł włókienniczy w powiecie wiatach 1919-1939 musiał 
przystosować się do nowych potrzeb rynku wewnętrznego. Wpłynęło to zna-
cząco na poprawę jakości wyrobów gotowych, jak i na szybkie przejmowanie 
i wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych. Wymogom tym spro-
stać mogły tylko duże przedsiębiorstwa, dlatego w interesującym nas okresie 
w powiecie drastycznie spadła liczba ręcznych warsztatów tkackich: 
w 1914 r. było ich niecałe 4000, a w 1928 r. pozostało ich tylko 770.26 

Oprócz włókiennictwa w powiecie łódzkim dobrze prosperowały cegiel-
nie, zakłady przemysłu drzewnego, papierniczego. Wznoszono lub rozbudo-
wywano już istniejące elektrownie w Zgierzu, Tuszynie i Aleksandrowie. 
Szybko rozwijało się również przetwórstwo spożywcze. Liczba młynów 
w 1930 r. przekroczyła 60, otwierano nowe rzeźnie, np. w Tuszynie, Alek-
sandrowie, Rudzie Pabianickiej, Konstantynowie czy w gminie Chojny.27 

Dużą bolączką dla gospodarki powiatu był słabo rozwinięty handel. Wiązało 
się to przede wszystkim z brakiem odpowiedniego wykształcenia kupców, 
jak i z bliskością Łodzi. Najlepiej działał handel domokrążny i uliczny oraz 
handel zbożem i artykułami spożywczymi. 

Mimo istnienia licznych zakładów przemysłowych, głównym zajęciem 
ludności było rolnictwo. Profil produkcji rolnej ściśle związany był z Łodzią 
- swym głównym rynkiem zbytu, choć z powodu już wtedy istniejącego po-
glądu o nieopłacalności produkcji rolnej nie potrafiono wykorzystać właści-
wie istniejącego potencjału. Wyraźnie wręcz w pierwszych latach po wojnie 

25 M. Pawlaczyk, Dziesięć lat odrodzonej Polski niepodległej wżyciu powiatu łódzkiego 1918-
1928, Łódź 1928 s. 140 i n. 

26 Ibidem, s. 140 i n. 
27 M. Pawlaczyk, op. cit., s. 140 i n. 
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zaznaczała się tendencja wśród mieszkańców wsi do poszukiwania pracy 
w przemyśle w większych ośrodkach miejskich. 

Dane co do liczebności ludności w powiecie łódzkim do 1921 r. opierają 
się tylko na wcześniej ustalonych danych statystycznych. I tak w 1909 r. lud-
ność powiatu liczyła 184 032 osób, przeprowadzony zaś 30 września 1921 r. 
powszechny spis ludności wykazał, iż w powiecie łódzkim mieszkało tylko 
109 634 osoby. Wciągu następnych 17 lat, tj. do 1938 r. liczba ludności po-
wiatu powiększyła się do 222 945 osób.28 Największym miastem powiatu był 
Zgierz - 21 129, najmniejszym Tuszyn - 3451 mieszkańców. Najliczniejszą 
gminą wiejską były Chojny - 6338 mieszkańców, a najmniejszą Rszew -
1366 mieszkańców.29 Ludność mieszkająca w miastach powiatu łódzkiego 
stanowiła blisko 40% ogółu populacji powiatu. Pod względem narodowo-
ściowym w 1921 r. większość w powiecie stanowili Polacy - 76%, dalej 
Niemcy - 15,5%, Żydzi - 8%, pozostałe 0,5% stanowili Rosjanie, Ukraińcy 
i przedstawiciele innych narodowości.30 W 1939 roku struktura narodowo-
ściowa przedstawiała się następująco (dane na dzień 1 stycznia 1939 r.): 
73,5% ludności powiatu stanowili Polacy, 20% Niemcy, 6% Żydzi i 0,2% 
przedstawiciele innych narodowości.31 

Skupiska mniejszości narodowych liczniejsze były w miastach - prawie 
33% ogółu mieszkańców miast powiatu. Gminy wiejskie zaś zamieszkane 
były w przeważającej części przez Polaków. I tak na przykład w gminie Że-
romin Polacy stanowili 99,5% ludności, w gminie Łagiewniki - 95,3%. Tro-
chę inaczej przedstawiała się struktura wyznaniowa ludności powiatu, gdzie 
70% stanowili katolicy, 20% ewangelicy, 8% Żydzi, na pozostałe 2% składały 
się inne wyznania - prawosławni, mariawici czy baptyści.32 W pierwszych 
latach po odzyskaniu niepodległości najszybsze tempo wzrostu ludności od-
notowało miasto Ruda Pabianicka, które wciągu 6 lat podwoiło liczbę 
mieszkańców. Pozostałe zaś miasta powiatu łódzkiego wykazywały zrówno-
ważone tempo wzrostu ludności. Wpływ na to miał przede wszystkim dodat-
ni przyrost naturalny i migracje ludności z Łodzi do mniejszych ośrodków. 
Śledząc rozwój powiatu łódzkiego w latach 1919-1939, należy zaznaczyć 
również wpływ i liczne zależności pomiędzy miastem Łódź a powiatem łódz-
kim. Z jednej strony istnienie w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu tak 
dużego ośrodka miejskiego, jakim była Łódź, wpływało dodatnio na rozwój 
powiatu, z drugiej zaś działało hamująco lub wręcz destrukcyjnie. Łódź była 
wtedy ośrodkiem przemysłowym - jednym z większych w Polsce. Liczne 
fabryki i zakłady włókiennicze potrzebowały pracowników, dlatego część 

28 Archiwum Paristwowe Oddz. Łódź, zespół Starostwo Powiatowe Łódzkie 1918-1939 
(APŁ/SPŁ) sygn. 217, teczka II. 

29 M. Pawlaczyk, op. cit., s.140 i n. 
30 Ibidem, s. 140 i n. 
31 APŁ/SPŁ, sygn. 217, teczka II. 
32 E. Rosset, op. cit., s. 80. 
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ludności powiatu migrowała do miasta. Wystarczył jednak niewielki spadek 
koniunktury i liczba bezrobotnych - w tym mieszkańców powiatu łódzkiego 
- zaczynała rosnąć lawinowo. Wpływ tak dużego miasta działał hamująco na 
rozwój miast w powiecie łódzkim, widać to nie tylko w sytuacji w przemyśle, 
ale i w handlu oraz oświacie. Na bliskości Łodzi prawie nie korzystały gminy 
wiejskie powiatu - wyjątkiem są tu gmina Chojny i Radogoszcz, pełniące 
wtedy funkcję „sypialni" dla osób zatrudnionych w Łodzi. Problemem była 
też komunikacja, niewielka sieć dróg - jej zły stan techniczny znacząco 
uniemożliwiał swobodny przepływ ludności i towarów. Na uwagę zasługuje 
również fakt, iż prawie cała produkcja rolna i przemysłowa znajdowała dla 
siebie rynek zbytu właśnie w Łodzi. Oprócz tego bliskość tak dużego miasta 
pozytywnie oddziaływała na ludność powiatu, gdyż miała ona m. in. ułatwio-
ny dostęp do nowinek technicznych czy prasy codziennej. 

ORGANIZACJA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA SZCZEBLU POWIATU 
W POLSCE W LATACH 1919-1939 

Ustrój administracji rządowej szczebla powiatowego bardzo szybko stał 
się przedmiotem regulacji prawnych. Już 14 stycznia 1919 r. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych pismem nr 1 11/30 skierowanym do Komisarzy Ludo-
wych podało główne zarysy organizacji władz powiatowych, zastrzegając 
tymczasowe utrzymanie rosyjskiego podziału na powiaty.33 Wedle tych ogól-
nych wytycznych określona została pozycja komisarza w ramach struktur 
administracji rządowej. Komisarz Ludowy był jedynym, wyłącznym repre-
zentantem Rządu w powiecie, organem I instancji do spraw należących do 
kompetencji MSW, przełożonym personelu kancelaryjnego i urzędników 
zatrudnionych wprawdzie w podległym mu urzędzie, ale na etatach Mini-
sterstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa, czyli lekarza powiatowego i le-
karza weterynarii, bez prawa - co do tych ostatnich - ich przyjmowania, mia-
nowania i wydalania ze służby. Komisarz zobowiązany został również do 
utrzymywania kontaktu z urzędami i władzami podległymi innym Minister-
stwom. Jako przewodniczący sejmiku powiatowego wyposażony został 
w kompetencje nadzorcze nad samorządem gminnym. Oprócz tego zakazano 
mu samowolnego opuszczania obszaru powiatu, uzależniając taki wyjazd 
każdorazowo od uzyskania pozwolenia MSW. 

Trzeciego lutego 1919 r. wydane zostały przepisy o organizacji urzędów 
powiatowych34 z komisarzami ludowymi na czele, których od 4 lutego 1919 r. 
- tj. od dnia wydania dekretu Naczelnika Państwa o tymczasowej ordynacji 

33 Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1 11/30 z 14 stycznia 1919 roku. 
34 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. MSW) 1919, nr 15, 

poz. 78. 
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powiatowej - nazywano komisarzami powiatowymi.35 Komisarz powiatowy 
był - zgodnie z art. 1 powoływanego okólnika - naczelnym kierownikiem 
administracji politycznej i w tym zakresie stanowił organ zarządzający, roz-
strzygający i wnioskujący w sprawach zarządzonych przez MSW, wykonywał 
nadzór nad samorządem gminnym, był zwierzchnikiem urzędów gminnych 
i powiatowej służby bezpieczeństwa publicznego, reprezentował również 
władzę centralną w terenie. Co do wewnętrznej organizacji urzędu powiato-
wego komisarz był jego kierownikiem, przełożonym urzędników i służby 
zatrudnionej przy urzędzie, przy czym zwiększono liczbę referentów zatrud-
nionych na etatach innych ministerstw o stanowisko inżyniera na etacie Mi-
nisterstwa Robót Publicznych. 

Jak wynika z powoływanych aktów prawnych, komisarz powiatowy pełnił 
na powierzonym mu terenie podwójną rolę - był reprezentantem rządu 
i jednocześnie organem administracji rządowej I instancji, wyposażonym do-
datkowo w kompetencje do koordynacji działań podległych mu służb 
z urzędami i władzami z terenu powiatu, ale podległych innym minister-
stwom. Natomiast obie regulacje prawie nie poruszają kwestii organizacji 
samego urzędu powiatowego, ogólnie potwierdzając potrzebę istnienia 
i funkcjonowania takowego, ale jako organu pomocniczego. Wymienia się 
tutaj jedynie kategorie osób, które tworzą urząd, tj. urzędników na etatach 
MSW - tzw. referentów, a także urzędników na etatach innych ministerstw 
i pomocniczy personel kancelaryjny, w skład którego wchodzą pisarze, woźni 
i służba. Kwestie zaś wewnętrznej organizacji urzędu, jego ewentualnego 
podziału na poszczególne jednostki organizacyjne zostały całkowicie pomi-
nięte. 

Dwudziestego ósmego sierpnia 1919 r. mocą rozporządzenia Rady Mini-
strów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych 
I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego - urzędy powiatowe prze-
kształcono w starostwa.3 Rozporządzenie to utrzymywało w mocy rosyjski 
podział administracyjny na powiaty i wskazywało już w swym tytule, iż staro-
stwo było władzą administracyjną I instancji, a stający na jego czele starosta -
przedstawicielem władzy państwowej, mianowanym na to stanowisko przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Do zadań starosty należały wszelkie sprawy z dziedziny administracji 
państwowej, z wyjątkiem spraw przekazanych administracji wojskowej, sądo-
wej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, pocztowo-telegraficznej, urzędów ziem-
skich, organów Zarządu Dóbr Państwowych i Stadnin Państwowych. 

W celu wykonywania swych zadań, starosta otrzymał pełnomocnictwo do 
wydawania, zatwierdzania i podpisywania zarządzeń, rozporządzeń i orze-
czeń starostwa. Starostę uczyniono również odpowiedzialnym za wykonywa-

35 Dziennik Praw Paristwa Polskiego 1919, nr 13, poz. 141. 
36 Dz. U. 1919, Nr 72, poz. 426. 
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nie „zleceń" wojewody, a względem urzędników starostwa, przy których 
pomocy sprawował zarząd nad powiatem, był ich służbowym przełożonym. 
Urzędników starostwa do poszczególnych działów administracji mianowali 
właściwi rzeczowo ministrowie, względnie wojewoda. Chodziło tu o osoby 
pełniące funkcje: referenta rolnego, inżyniera powiatowego, architekta po-
wiatowego, lekarza powiatowego, powiatowego lekarza weterynarii, a także 
o osoby zatrudnione przez państwowe urzędy pośrednictwa pracy. Oprócz 
nich w skład personelu starostwa wchodziły osoby zatrudnione przez starostę 
na stanowisku referentów kancelaryjnych lub personelu pomocniczego do 
pełnienia zadań z zakresu administracji państwowej. 

Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z 13 listopada 1919 r. do 
rozporządzenia z 28 sierpnia 1919 r. w artykule 2 uszczegółowiło kategorie 
spraw przekazanych starostwu w ramach jego kompetencji.37 Rozporządze-
nie to zawiera enumeratywne wyliczenie zadań starostwa, do których zaliczy-
ło: sprawy wojskowe związane z mobilizacją, poborem, świadczeniami na 
rzecz wojska, sprawy związane z prowadzeniem ewidencji ludności (przyna-
leżnością państwową, obywatelstwem, spisem ludności, prowadzeniem ksiąg 
ludności, ruchem ludności), sprawy związków stowarzyszeń, sprawy kosztów 
leczenia, bezpieczeństwa publicznego (policji obyczajowej, nadzoru nad 
obcymi, zgromadzeniami, meldunki, paszporty), nadzór nad prasą i widowis-
kami, sprawy związane z handlem i posiadaniem broni i amunicji, sprawy 
wyznaniowe, sprawy opieki społecznej, ochrony pracy, aprowizacji, zdrowot-
ności publicznej, sprawy przemysłowe i handlowe, ochrony i popierania rol-
nictwa, sprawy weterynaryjne, polowań i rybołówstwa, sprawy budownictwa 
lądowego, wodnego, dróg kołowych, pomiarów, ruchu turystycznego, sprawy 
z dziedziny kultury i sztuki, a także sprawy z zakresu administracji pań-
stwowej, które nie zostały przekazane do załatwienia innym organom tejże 
administracji lub organom samorządowym oraz sprawy związane ze współ-
działaniem z władzami i organami niepodległymi starostwu. 

Starostwo na mocy wspomnianego rozporządzenia stało się również wła-
dzą przełożoną w zakresie administracji państwowej nad zarządami gmin 
oraz miast i w tym zakresie mogło im wydawać prawne zalecenia, a także 
udzielać wskazówek. 

Do kompetencji zaś starosty należało: 
- podejmowanie czynności i zadań wynikających z kierowania staro-

stwem, jak i czynności oraz zadań przekazanych staroście przez usta-
wy i rozporządzenia szczególne, względnie jako instrukcje władz 
przełożonych; 

- ogłaszanie na terenie powiatu rozporządzeń i zarządzeń władz przeło-
żonych, jak i przepisów ustawowych, co do których nie był przewi-
dziany inny tryb ich ogłoszenia; 

37 Dz. U. 1919, Nr 90, poz. 489. 
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- wydawanie zarządzeń z mocą obowiązującą na terenie danego powiatu 
w granicach kompetencji i tylko w wypadkach przewidzianych w usta-
wie lub rozporządzeniach, lub na podstawie odpowiedniego upoważ-
nienia udzielonego staroście przez właściwego wojewodę; 

- piecza nad spokojem, ładem, bezpieczeństwem publicznym na tere-
nie powiatu, w tym zakresie staroście podlegały organa powiatowej 
policji państwowej, którym w szczególności starosta mógł wydawać 
wskazówki i polecenia, a także sprawował nadzór i kontrolę nad wy-
pełnianiem przez policję powierzonych jej zadań i obowiązków, decy-
dował też o rozmieszczeniu komisariatów w powiecie i o użyciu od-
działów policji tak w powiecie, jak i miastach wydzielonych, przy 
czym obie te czynności podejmował w porozumieniu z powiatowym 
komendantem policji. 

Starosta jako naczelnik urzędu był przełożonym wszystkich urzędników 
i funkcjonariuszy zatrudnionych w starostwie. Względem podległego mu 
personelu i podporządkowanych starostwu organów oraz urzędów miał prawo 
pouczania, nadzorowania i kontrolowania, ponosił też odpowiedzialność za 
prawidłowy tok czynności przekazanych starostwu wobec instancji wyższej, 
czyli wobec władz województwa. 

Oprócz tych kompetencji starosta pełnił również funkcje w organach sa-
morządu powiatowego, stając na czele sejmiku powiatowego i wydziału po-
wiatowego.38 

Mimo tej - jak mogłoby się wydawać dość precyzyjnej - regulacji praw-
nej odnoszącej się do ustroju i organizacji administracji państwowej, 
w praktyce sytuacja wyglądała tak, iż obok organu podległego MSW, jakim 
było starostwo powiatowe, działało jeszcze kilkanaście niezależnych od sie-
bie urzędów i instytucji będących agendami władz centralnych w terenie. 
Tworzyły one odrębny pion administracji, tzw. działy administracji specjal-
nej, niezespolonej z administracją ogólną.39 Posiadały odrębną strukturę or-
ganów i podlegały bezpośredniemu kierownictwu właściwego rzeczowo mi-
nistra. Do działów administracji niezespolonej należały administracja woj-
skowa, szkolna, wyznaniowa, przemysłowa i rolnicza. Dla potrzeb poszcze-
gólnych typów administracji cały kraj podzielony został na określone jed-
nostki, np.: dowództwa okręgów korpusów wojskowych, okręgi szkolne. T e 
zaś dzieliły się na mniejsze części, tak że w ogólnym zarysie struktura orga-
nów administracji specjalnej odpowiadała budowie organów administracji 
ogólnej. Z kolei dla potrzeb administracji wojskowej w powiatach utworzono 
komendy uzupełnień i garnizony wojskowe. Dla potrzeb administracji 
szkolnej utworzono organ I instancji - inspektora szkolnego (działającego 
w podległym mu obwodzie szkolnym), który upoważniony został do kiero-

38 D., J. Malec, Historia administracji nowożytnej, Kraków 1997, s. 145. 
39 Ibidem, s. 157. 



112 Tamara Kurzyk 

wania i sprawowania nadzoru nad szkolnictwem powszechnym publicznym 
i prywatnym. Drugą instancję stanowili kuratorzy okręgów szkolnych, przy 
czym dla szkolnictwa średniego kurator był organem I instancji. Co do ad-
ministracji wyznaniowej - tu struktura i istnienie organów tego działu admi-
nistracji zależały od przepisów regulujących sytuację prawną określonych 
związków wyznaniowych.40 

Administracja przemysłowa obejmowała sprawy z zakresu górnictwa, 
handlu oraz przemysłu. Tu organem I instancji był starosta powiatowy, czyli 
organ administracji ogólnej I instancji; II instancją był zaś wojewoda. Prze-
prowadzenie reformy rolnej i związane z tym trudności wymusiły powstanie 
administracji rolnictwa w dwóch pionach - administracji rolnej i admini-
stracji reform rolnych. Administracja rolna opierała się na organach ogólnej 
administracji rządowej w terenie, czyli na staroście i wojewodzie. Natomiast 
administrację reform rolnych stanowiły powiatowe urzędy ziemskie oraz 
stające nad nimi w hierarchii instancyjnej okręgowe urzędy ziemskie.41 Pro-
wadziło to do niepotrzebnego chaosu w stosunkach administracyjnych 
i utrudniało pracę organów administracji42, dlatego też coraz częściej podno-
szono potrzebę zunifikowania administracji. Wysiłki zmierzające do tego 
nasiliły się po uchwaleniu Konstytucji Marcowej, a ich ukoronowaniem było 
kilka aktów prawnych, z których szczególne znaczenie dla unifikacji miało 
rozporządzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie 
działania władz administracji ogólnej.43 Wprowadziło ono silny pion admini-
stracji zespolonej. I tak, na czele administracji w powiecie stanął starosta, 
mianowany przez ministra spraw wewnętrznych, a podległy służbowo 
i osobiście wojewodzie. Starosta występował w powiecie w podwójnej roli -
jako przedstawiciel rządu i jako szef administracji ogólnej oraz działów ad-
ministracji specjalnej zespolonych z nią.44 

Do zakresu działania starosty jako szefa administracji ogólnej należały 
wszystkie sprawy administracji państwowej z obszaru powiatu, o ile na mocy 
obowiązujących przepisów nie zostały one zastrzeżone do właściwości władz 
naczelnych, wojewody i innych władz państwowych, ani nie należały do za-
kresu działania powiatowych związków komunalnych, gmin miejskich 
i wiejskich oraz obszarów dworskich. W tym też zakresie starosta był odpo-
wiedzialnym wykonawcą zleceń wojewody (art. 67 ust. 1 i 2).45 

40 Ibidem, s. 157-159. 
41 Ibidem, s. 160-161. 
42 Historia państwa i prawa Polski 1918-1939, cz. I, pod red F. Ryszki, Warszawa 1962, 

s. 184-193; por. też J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego. 
Warszawa 1993, s.526-528. 

43 Dz. U. 1928, Nr 11, poz. 86. 
44 D„ J. Malec, op. cit., s. 156. 
45 Rozporządzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. - Dz. U. 1928, Nr 11, poz. 86. 
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Jako przedstawiciel rządu, starosta miał obowiązek i prawo zarazem do 
wyłącznego reprezentowania rządu przy uroczystych wystąpieniach oraz 
uzgadniania działalności całej podległej mu administracji państwowej 
z obszaru powiatu, w myśl zasadniczej linii działalności rządu (art. 65 ust. I).46 

Starosta załatwiał sprawy należące do jego kompetencji przy pomocy sta-
rostwa i innych podległych mu władz i urzędów. Rozporządzenie określiło 
również zasady, na których opierać się miała organizacja starostw, chodziło tu 
o zasady: 

1) łączenia spraw jednorodnych pod względem prawnym i faktycznym 
w ręku poszczególnych referentów, 

2) zastrzeżenia pewnych kategorii spraw ze szczególnym uwzględnie-
niem spraw wojskowych i karno-administracyjnych dla urzędników 
posiadających specjalne przygotowanie, 

3) ustalenia zakresu odpowiedzialności urzędników ze specjalnym 
uwzględnieniem urzędników fachowych. 

Do współdziałania ze starostą w wykonywaniu zadań z zakresu admini-
stracji ogólnej - podobnie jak miało to miejsce pod rządami poprzedniego 
rozporządzenia - powołany został tzw. czynnik obywatelski, którego repre-
zentację stanowiły organy samorządu powiatowego, czyli rada i wydział po-
wiatowy.47 

Minister Spraw Wewnętrznych 30 czerwca 1930 r. wydał rozporządzenie 
będące rozwinięciem zasad dotyczących organizacji starostw.48 

W sposób bardziej szczegółowy omawia ono tryb i sposób urzędowania, 
podział i rodzaje czynności, odpowiedzialność starosty, jego zastępcy, refe-
rentów i kierownika kancelarii.49 

I tak starosta odpowiedzialny był między innymi za: 
- ogólny nadzór nad należytym spełnianiem obowiązków przez urzęd-

ników i nad funkcjonowaniem spraw kancelaryjnych, 
- za koordynowanie działalności całego starostwa oraz podległych mu 

urzędów i organów pod względem prawnym i rzeczowym, 
- za zgodność aprobowanych przez siebie spraw z przepisami ustaw 

i rozporządzeń, jak i za zgodność z rzeczowymi i politycznymi dyrek-
tywami wojewody, 

- za przestrzeganie zasad oszczędności. 
W tym celu starosta mógł udzielać referentom odpowiednich wskazó-

wek, zapoznawać się z aktami spraw wpływających do starostwa, odbywać 
konferencje z referentami, czuwać nad ich czynnościami poprzez osobistą 
kontrolę, a także troszczyć się o należyte szkolenie urzędników. 

46 Ibidem. 
47 K. Kumaniecki, J. Langrod, S. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administra-

cyjnego w Polsce, Kraków-Warszawa 1939, s. 31-32. 
4 "DZ . U. Nr 55, poz. 464. 
49 K. Kumaniecki, op. cit., s. 31. 
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Sprawy wynikające z uprawnień starosty jako reprezentanta Rządu pod-
legały wyłącznej jego decyzji, podobnie jak wewnętrzne zarządzenia doty-
czące organizacji i trybu urzędowania starostwa, a także opiniowanie projek-
tów aktów prawnych o charakterze ogólnym, nadsyłanych przez wojewodę 
oraz sprawy o charakterze politycznym, wojskowym itp. 

Rozporządzenie regulowało też kwestie organizacyjne odnoszące się do 
podziału urzędu starostwa na referaty, zastrzegając sprecyzowanie tegoż po-
działu do kompetencji wojewody, ale i jednocześnie wskazując na te refera-
ty, które powinny się znaleźć w każdym starostwie - chodziło tu o referaty: 
ogólny, organizacyjny, bezpieczeństwa, administracyjny, wojskowy, karno-admi-
nistracyjny, opieki społecznej, inwalidów wojennych i referaty fachowe, jak 
sanitarny, weterynaryjny, aprowizacyjny czy budowlany. 

Kolejne zmiany w ustroju starostwa powiatowego przyniosła z sobą usta-
wa z 23 marca itroju samorządu terytorialnego 

samorządu gminnego, powiatowego oraz przewidywała zespolenie organów 
administracji ogólnej i organów wykonawczych samorządu na szczeblu po-
wiatu pod przewodnictwem starosty.51 Według tej ustawy przewodniczącym 
rady powiatowej i wydziału powiatowego - podobnie jak we wcześniejszych 
unormowaniach z tego zakresu - był starosta, a jego zastępcą w obu tych or-
ganach wicestarosta powiatowy. 

Do obowiązków starosty jako przewodniczącego należało: przygotowy-
wanie wniosków przedkładanych wydziałowi powiatowemu, kierowanie ob-
radami rady i wydziału, wykonywanie uchwał obu organów, załatwianie 
spraw bieżących, w tym zapoznawanie się i podpisywanie korespondencji, 
dokumentów urzędowych, a w przypadkach niecierpiących zwłoki prawo sa-
modzielnego załatwiania spraw i dokonywania wszystkich czynności z za-
kresu działania wydziału powiatowego - pod warunkiem zatwierdzenia ich 
przez wydział na najbliższym posiedzeniu.52 

Oba rozporządzenia z 1928 i 1930 r., jak i ustawa z 1933 r., pozwoliły na 
utworzenie sprawnie działających organów administracji rządowej na szcze-
blu powiatu. Jasno określone kompetencje i skomasowanie ich w ręku jednej 
osoby - starosty - pozytywnie wpłynęły na przejrzystość całego systemu or-
ganów administracji. Przyczyniło się też do tego pozbawienie starostwa moż-
liwości prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie wydawania orze-
czeń administracyjnych i występowania samodzielnie na zewnątrz przy jed-
noczesnym ograniczeniu funkcji tego organu do roli pomocniczej. 

Skutkiem tych zmian oprócz utworzenia silnego organu administracji, ja-
kim stawał się teraz starosta, było również upolitycznienie tego stanowiska, 

(tzw. ustawa organizację i zasady działania 

50 Dz. U. 1933, Nr 35, poz. 294. 
51 D.,J. Malec, op. cit., s. 161. 
52 K. Kumaniecki, op. cit., s. 90-91. 
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na co wpływ miało przydzielenie staroście kompetencji sprawowania nadzo-
ru nad stosunkami społeczno-politycznymi na podległym mu obszarze 
i uczynienie z funkcji starosty, jak expressis verbis mówi o tym rozporządzenie 
z 1928 r. - reprezentanta i przedstawiciela rządu.53 

USTRÓJ ŁÓDZKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO 
W LATACH 1919-1939 - S T R U K T U R A I ZADANIA 

Organem wykonawczym starosty było starostwo. Przy jego pomocy staro-
sta załatwiał sprawy przekazane do jego kompetencji. W pierwszych latach 
funkcjonowania administracji rządowej I instancji w powiecie łódzkim jego 
struktura wewnętrzna podlegała wielu zmianom, ponieważ brak było aktów 
prawnych regulujących kwestię organizacji wewnętrznej tegoż organu. Sta-
nowiło to wyraz jak najściślejszego dopasowania poszczególnych działów 
starostwa powiatu łódzkiego do wciąż zmieniających się potrzeb społecz-
no-ekonomicznych. Przyczyną tych zmian był również brak wykwalifikowa-
nych sił urzędniczych. Na przełomie lat 1918-1919 w starostwie wyszczegól-
niono jako pierwsze referaty: ogólno-administracyjny, karno-administracyj-
ny, przemysłowy i wojskowo-policyjny.54 

Od 1919 roku urząd powiatowy, przemianowany potem na starostwo, 
składał się z referatów: ogólnego, organizacyjnego, administracyjnego, opieki 
społecznej, budżetowo-gospodarczego, mobilizacyjnego i kancelarii staro-
stwa funkcjonującej na prawach referatu. Bardzo szybko, bo wciągu kilku 
miesięcy, zaczęły funkcjonować referaty: bezpieczeństwa, wojskowy, robót 
publicznych i weterynaryjny. 

Dopiero w 1922 r. wojewoda łódzki, okólnikiem nr 78, uregulował kwe-
stie związane z podziałem rzeczowym spraw w starostwie.55 Starostwo zostało 
podzielone na 7 referatów, te zaś na działy, przy czym zachowano odrębność 
kancelarii. 

Referat I: Bezpieczeństwa Publicznego - składał się z 2 działów bezpie-
czeństwa oraz działu przynależności państwowej i ruchu ludności. W ramach 
swych kompetencji referat ten zajmował się sprawami: 

Dział 1 - gromadzenie przepisów i zarządzeń ogólnych, sprawozdaw-
czość, rozkazy policyjne, przestępczość kryminalna i polityczna, włóczęgo-
stwo, świadectwa moralności, partie polityczne, stowarzyszenia, bezrobocie, 

53 A. Ajnenkiel, B. Leśnodorski, W. Rostocki, Historia ustroju Polski 1764-1939, Warszawa 
1969, s. 204-205. 

54 Ponieważ brak jest aktów prawnych regulujących kwestię organizacji wewnętrznej sta-
rostwa wiatach 1918-1921, strukturę wewnętrzną tegoż organu można było ustalić jedynie 
badając zachowane w archiwach akta - zespół nr 135 - Starostwo Powiatowe Łódzkie 
191801939. 

55 Dz. UWŁ 1922, m. 33, poz. 918. 



116 Tamara Kurzyk 

prasa, drukarnie, zgromadzenia, pozwolenia na broń, kościoły, poszukiwania, 
sprawy obcokrajowców. 

Dział 2 - statystyka ludności, sprawy metrykalne, dowody osobiste, 
przynależność gminna, sprawy związane z obywatelstwem i karty rowerowe. 

Referat II: Ogólnoadministracyjny - dzielił się na 4 działy: ogólnoadmi-
nistracyjny, pracy i opieki społecznej, wyznaniowy i przemysłowy. W gestii 
tego referatu leżało załatwianie spraw dotyczących organizacji starostwa, po-
działu administracyjno-terytorialnego powiatu, sprawy szkolne, rolnicze, leś-
ne, majątków państwowych, spółek wodnych, kultury i sztuki, sprawy wy-
znań: rzymskokatolickiego, mojżeszowego, prawosławnego, innych wyznań 
chrześcijańskich i sekt, a także zmiany wyznania, opieki nad weteranami, 
więźniami, sierotami, inwalidami, ubezpieczenia społeczne, sprawy związane 
z zakładami przemysłowymi, sprawy kolei, poczt i telegrafów, targów i jar-
marków, miar i wag oraz organizacji rzemieślniczych. 

Referat III: Wojskowy - obejmował sprawy poboru, odroczenia służby 
wojskowej, rejestracji osiemnastolatków, ćwiczeń rezerwistów, podatku woj-
skowego, ewidencji osób uchylających się od poboru, świadczeń wojsko-
wych, sprawy spisu, przeglądu i poboru zwierząt pociągowych, wozów i tabo-
ru samochodowego. 

Referat IV: Karno-administracyjny - rozpatrywał kwestie związane 
z orzecznictwem karno-administracyjnym, doraźnymi mandatami karnymi, 
walką z lichwą, komisjami antyalkoholowymi i więziennictwem karno-admi-
nistracyjnym. 

Referat V: nieposiadający nazwy - składał się z działu sanitarnego, do 
którego należały sprawy rejestracji lekarzy, dentystów, personelu pomocni-
czego, szpitali państwowych, komunalnych i prywatnych, aptek i składów 
aptecznych, szczepień ochronnych, walki z ostrymi chorobami zakaźnymi, 
nierządem, alkoholem, higieną miast i wsi, nadzór sanitarny nad produktami 
żywnościowymi, cmentarze i ekshumacje. 

Referat VI: również bez nazwy - należał do niego jeden dział weteryna-
ryjny, do którego obowiązków należało rejestrowanie lekarzy weterynarii, 
nadzór nad ubojem zwierząt, paszporty zwierzęce, szczepienia ochronne, 
ambulatoria weterynaryjne. 

Referat VII: składający się podobnie jak poprzedni z jednego działu -
robót publicznych - obejmował zakresem swego działania sprawy drogowe, 
budowlane, inwentaryzację i zarząd gmachami państwowymi, a także spra-
wozdawczość dotyczącą cen materiałów budowlanych. 

Kancelaria - do zakresu jej czynności należało: manipulacja kancelaryjna, 
dyżury urzędników, sprawy osobowe, budżetowe, zaopatrzenie w materiały 
pisarskie i druki, sprawy organizacyjno-techniczne takie jak lokal, opał, świa-
tło, utrzymanie porządku, doręczanie wezwań, pism i dokumentów oraz 
ogłoszenia. 
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Jednocześnie wraz z powyżej przedstawionym podziałem rzeczowym sta-
rostwu została nadana instrukcja kancelaryjna regulująca pracę urzędu - od 
biura podawczego, przez pracę referentów, aż po składnicę akt, czyli od mo-
mentu wpływu sprawy, przez obieg wewnętrzny akt, załatwienie sprawy 
wraz z uzyskaniem odpowiedniej aprobaty starosty i wysyłkę pocztową pism. 
Instrukcja ta stanowiła również podstawę do formalnych rozstrzygnięć refe-
rendarskich, dając na przykład wskazówki co do odpowiedniego ujęcia 
w treści pisma przedmiotu sprawy, właściwego stosowania formularzy, pie-
częci, wysyłania ponagleń i przestrzegania terminów.56 

Po wydaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej wspomnianego już roz-
porządzenia z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz ad-
ministracji ogólnej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 30 czerwca 1930 r., wojewoda, działając na podstawie delegacji zawartej 
w art. 69 rozporządzenia Prezydenta z 1928 r. oraz § 40 rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z 1930 r. wydał 9 grudnia 1930 r. zarządzenie 
o ustaleniu Statutu Organizacyjnego Starostw Województwa Łódzkiego oraz 
szczegółowego podziału czynności z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1930 
roku. 7 W części odnoszącej się do zagadnień kompetencyjnych, zarządzenie 
to niczym nie odbiega od rozwiązań przyjętych w wyżej omówionym rozpo-
rządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 1930 r., wprowadziło natomiast 
zmiany w strukturze organizacyjnej starostwa. Utrzymano podział na refera-
ty, ale z zastrzeżeniem, iż zmiany w tym podziale do swej ważności wymagać 
będę zgody wojewody. 

Z siedmiu referatów utworzono trzynaście i w ten sposób wyodrębniono: 
- referat ogólny - obejmujący sprawy wynikające ze stanowiska starosty 

jako reprezentanta rządu; 
- referat organizacyjny - do spraw ogólnego kierownictwa, wewnętrznej 

organizacji starostwa oraz innych organów i urzędów podległych staro-
ście, spraw osobowych, szkoleń pracowników i nadzoru ogólnego nad 
kancelarią starostwa; 

- referat bezpieczeństwa - obejmował sprawy: ewidencji i badania ru-
chów społeczno-politycznych, sprawy narodowościowe wynikające 
z odrębności językowej, wyznaniowej, obyczajowej, sprawy prasowe, 
związków i stowarzyszeń, bezpieczeństwa publicznego, sprawy po-
rządku publicznego, broni łowieckiej, cudzoziemców i ochrony granic; 

- referat administracyjny - w zakresie jego czynności znajdowały się 
sprawy administracyjnoprawne niezastrzeżone dla kompetencji in-
nych referatów, sprawy drogowe, wywłaszczeń, spisu ludności, sprawy 
związane z postępowaniem administracyjnym i przymusowym postę-
powaniem administracyjnym, oprócz spraw karno-administracyjnych, 

56 APŁ/SPŁ, sygn. 8, k. 155-185. 
57 Łódzki Dziennik Wojewódzki (Ł.Dz.W.) z 1930 r. nr 26, poz. 310. 
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sprawy daniny lasowej, wodnoprawne, kultury i sztuki, zmiany na-
zwisk, sprawy aprowizacji, przemysłowe, walki z lichwą, organizacji 
rzemieślniczych, sprawy samorządowe i rolne; 

- referat wojskowy - należały do niego sprawy rezerwistów, pobór, 
świadczenia na rzecz wojska, ewidencja zwierząt pociągowych, wo-
zów, pojazdów mechanicznych, rowerów, sprawy przysposobienia woj-
skowego i mobilizacji; 

- referat karno-administracyjny - nie zmieniono jego kompetencji; 
- referat opieki społecznej - obejmował sprawy opieki społecznej za-

kładowej i pozazakładowej, sprawy nadzoru nad stowarzyszeniami, 
związkami i fundacjami związanymi z opieką społeczną, akcje pomocy 
dla bezrobotnych i kwestie wynikające z ubezpieczeń społecznych; 

- referat budżetowo-gospodarczy - prowadził rachunkowość starostwa; 
- referat budowlany - w jego gestii było prowadzenie budów i remon-

tów gmachów państwowych, wydawanie opinii fachowych w sprawach 
budowlanych oraz prowadzenia statystyki budowlanej; 

- referat sanitarny - zachowany bez zmian kompetencji; 
- referat weterynaryjny - również nie zmieniono kategorii spraw, któ-

rymi się zajmował; 
- referat ochrony lasów - do spraw związanych z zagospodarowywaniem 

i ochroną lasów, zalesieniem nieużytków i nadzoru nad obiektami le-
śnymi; 

- referat inwalidów wojennych - nowo utworzony dla potrzeb rejestracji 
inwalidów wojennych, leczenia, protezowania i opieki nad nimi, kapi-
talizacji rent oraz zaopatrzenia wdów i sierot. 

Na czele każdego referatu stał kierownik, mógł nim zostać urzędnik I lub 
II kategorii. Utrzymano również odrębność kancelarii starostwa. 

Jak z powyższego wynika, zrezygnowano z numeracji referatów, nadając 
im odpowiednie nazwy. Część referatów uległa podziałowi, np. z dawnego 
referatu ogólnoadministracyjnego wydzielono dwa, utworzono też nowe re-
feraty: organizacyjny, ochrony lasów, inwalidów wojennych, budowlany, na-
tomiast zlikwidowano referat robót publicznych. Przy czym referaty ochrony 
lasów i inwalidów wojennych pod względem swej właściwości miejscowej 
obejmowały swą kompetencją obszar kilku starostw. I tak: referat ochrony 
lasów swą siedzibę miał w starostwie powiatowym łódzkim, a utworzony 
został dla powiatów łódzkiego, łaskiego, łęczyckiego i brzezińskiego, a refe-
rat inwalidów wojennych właściwy dla starostwa powiatowego łódzkiego 
miał swą siedzibę w starostwie grodzkim (obejmując swym zasięgiem powiat 
łódzki, miasto Lódź, powiat brzeziński, łęczycki, łaski i sieradzki). Przyczyną 
łączenia w jednym referacie kompetencji z obszaru kilku starostw upatrywać 
należy w niewielkiej liczbie spraw, jakie wpływały do poszczególnych sta-
rostw. 
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W 1935 roku utworzono kolejny, czternasty referat: rolnictwa i reform 
rolnych na mocy zarządzenia wojewody łódzkiego z 4 marca tegoż roku58. 
W rok później powstał referat melioracyjny59, a w 1938 r. dodano kolejny re-
ferat przemysłowy.60 

Do zadań referatu rolnictwa i reform rolnych należały sprawy przebudo-
wy ustroju rolnego i opieki nad rolnictwem, a także sprawy zapasu ziemi, 
ochrony drobnych dzierżawców, nadzoru nad parcelacją prywatną, sprawoz-
dawczości i statystyki z zakresu rolnictwa. Zarządzenie wojewody z 1935 r., 
oprócz decyzji o utworzeniu referatu rolnictwa i reform rolnych, zawierało 
również szczegółowy podział czynności i wykaz akt dla tegoż referatu i dla 
referatu ochrony lasów i weterynaryjnego. 

Z kolei utworzone w latach późniejszych referaty, melioracyjny i przemy-
słowy, miały zajmować się następującymi sprawami: pierwszy z nich nadzo-
rem nad spółkami wodnymi, udzielaniem opinii fachowych w sprawach po-
zwoleń wodnoprawnych, kontrolą urządzeń wodnych, prowadzeniem robót 
zleconych przez Urząd Wojewódzki, opracowywaniem projektów melioracji 
podstawowych, przeprowadzaniem ekspertyz melioracyjnych i konserwacją 
melioracji. Referat przemysłowy natomiast obejmował sprawy o charakterze 
technicznym i techniczno-administracyjnym, w tym nadzór nad przemysłem 
i przemysłem ludowym, handlem i handlem okrężnym oraz kotłami paro-
wymi, prowadzeniem sprawozdawczości i statystyki w tym zakresie. 

W efekcie tych przekształceń starostwo powiatowe łódzkie na przestrzeni 
20 lat zwiększyło liczbę referatów z 7 do 16, dostosowując swą strukturę or-
ganizacyjną do wymogów stale i szybko zmieniającego się prawodawstwa 
i potrzeb ludności. Zwiększenie liczby referatów miało też na celu zwiększe-
nie stopnia specjalizacji kadry urzędniczej starostwa, co pozytywnie wpływa-
ło na szybkość i rzeczowość załatwianych spraw. 

Zmianom ulegał również Regulamin Wewnętrzny Starostwa. Regulamin 
ten był aktem prawa wewnętrznego o charakterze normatywno-organizacyj-
nym. Określał szczegółowo zasady organizacji i funkcjonowania urzędu sta-
rostwa, w tym podział stanowisk pracy, podział zadań, obowiązków i upraw-
nień oraz zasady odpowiedzialności urzędników.61 

Dwudziestego siódmego października 1932 r. starosta powiatowy łódzki 
zarządzeniem wprowadził z mocą obowiązującą od 1 listopada 1932 r. taki 
regulamin, w którym omówiono kwestie ogólnych obowiązków urzędników 
i funkcjonariuszy, zasady wymiany i obiegu akt i informacji, dziennego roz-
kładu zajęć, zasady podziału uprawnień decyzyjnych i czynności.62 Kolejną 
zmianę Regulaminu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego wprowadzono 

58 Łódzki Dziennik Wojewódzki 1935, nr 6, poz. 75. 
59 Ibidem, 1936, nr 82, poz. 103. 
60 Ibidem, 1938, nr 26, poz. 538. 
61 Encyklopedia prawa, pod red. U. Kaliny-Prasznic, Warszawa 1999, s. 649. 
62 APŁ/SPŁ, sygn. 9, s. 1-14. 
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zarządzeniem starosty z 10 lutego 1934 r. z mocą obowiązującą od 15 lutego 
1934 roku. 

Pracami łódzkiego starostwa powiatowego w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego kierowało kilku starostów. Pierwszym był Antoni Remi-
szewski - funkcję tę pełnił od 4 grudnia 1918 r., kiedy jako delegat rządowy 
objął stanowisko Komisarza Ludowego, aż do 26 maja 1926 r.- absolwent 
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel, członek 
PPS, społecznik.64 

Po nim funkcję starosty pełnił J. Dychdalewicz - radca wojewódzki, po-
przednio zajmujący stanowisko starosty łaskiego. J. Dychdalewicz starostą 
powiatowym łódzkim był do 31 marca 1927 r., potem przeniesiony do Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkiego na stanowisko naczelnika wydziału.65 

Kolejnym starostą został Aleksy Rżewski, który pełnił tę funkcję do 
31 marca 1933 r., z zawodu tkacz, na kilka lat przed wybuchem II wojny 
światowej ukończył studia prawnicze i został notariuszem, aktywny działacz 
PPS, poeta, rozstrzelany w więzieniu na Radogoszczu w październiku 1939 
roku.66 

Wincenty Makowski - czwarty starosta - pełnił tę funkcję od 10 maja 
1933 r. do 7 lipcal937 roku.67 Przeniesiony został na to stanowisko z Warsza-
wy, gdzie był naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódz-
kiego.68 

I w końcu starosta Franciszek Denys - był starostą łódzkim do września 
1939 r., z zawodu urzędnik, poprzednio zatrudniony w starostwie grodzkim 
łódzkim, wieloletni zastępca starosty powiatowego łódzkiego i kierownik 
łódzkiego starostwa powiatowego.69 

W chwili organizowania się starostwa, a więc od stycznia 1919 r., urząd 
zatrudniał 60 osób. Oprócz starosty i jego zastępcy, zatrudnionych było 3 
referentów w VIII stopniu służbowym, referenci fachowi - aprowizacyjny, 
lekarz, architekt, inżynier, weterynarz oraz ich personel, kierownik kancela-
rii, sekretarz, 5 starszych kancelistów, 9 kancelistów, 5 maszynistek, 4 funk-
cjonariuszy pomocniczych, 2 woźnych i 4 gońców. Większość z tych osób nie 
posiadała żadnego doświadczenia w pracy biurowej, ani tym bardziej w pracy 
w administracji publicznej. Należało przyuczyć te osoby do zawodu urzędni-
ka, nauczyć technik kancelaryjnych, zasad redagowania pism. Wpływało to 
na szybkość pracy starostwa, gdyż powzięcie jakiejkolwiek decyzji pochła-

63 Sylwetki starostów zostały przedstawione w skrótowej formie, gdyż na obecnym etapie 
zaawansowania prac badawczych nie można jeszcze ustalić bliższych danych. 

64 Polski słownik biograficzny, t. 31, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988-1989, 
s. 100-102. 

65 Dz. U. W. Ł. 1926, nr 43, dział V oraz z 1927 r„ nr 16, dział V. 
66 Polski słownik biograficzny, t. 34, Warszawa-Wrocław-Kraków 1992-1993, s. 228-232. 
67 „Kurier Łódzki" z 26 marca 1933 r., s. 4. 
68 APŁ/SPŁ, sygn. 15, k. 48-61. 
m „Kurier Łódzki" z 8 stycznia 1936 r„ s. 4. 



Powstanie i ustrój łódzkiego starostwa powiatowego w latach 1919-1939 

niało dużo czasu, wymagało omówienia całości zagadnień prawnych. Nakła-
dały się na to również dotkliwie braki w ustawodawstwie. By temu zapobiec, 
starosta powiatowy urządzał prawie codziennie konferencje informacyjne 
z urzędnikami w celu omówienia każdej decyzji wydawanej przez staro-
stwo. 0 W miarę upływu czasu sytuacja systematycznie ulegała poprawie, tzn. 
zmniejszono personel stały starostwa; w 1928 r. pracowało już tylko 14 osób, 
w tym 2 kobiety, podczas gdy w 1919 r. było ich 9. Podniosły się kwalifikacje 
urzędników, a przy tym wzrosła wydajność pracy i liczba załatwianych spraw 
w stosunku do 1919 r., kiedy to załatwiono 6200 spraw, a w 1927 r. było ich 
prawie 22 000.71 

Łódzkie starostwo powiatowe w 1919 r. miało do swej dyspozycji 6 par 
koni i 3 pojazdy, w 1928 r. zaś jedno auto. 

Oprócz zmian personalnych i strukturalnych starostwo powiatowe łódz-
kie zmieniało w dwudziestoleciu międzywojennym swą siedzibę. Oczywiście 
mieściła się ona w Łodzi, ale zmieniano adres urzędu. W 1919 roku urząd 
powiatowy zajmował pomieszczenia po dawnym Banku Państwa przy ul. 
Kościuszki 14, częściowo zaś dla referatów fachowych wynajmowano po-
mieszczenia w lokalach prywatnych w dzielnicy Śródmieście. Później lokal 
starostwa przeniesiono na ul. Piotrkowską pod numer 100, gdzie urząd ten 
funkcjonował aż do września 1939 roku. 

SUMMARY 

T h e aim of this article is to present the system of public administration units at 
the poviat level between 1919-1939 in administrative structure of the Second Re-
public of Poland. As a source, archive material concerning the poviat starosty of 
Łódź gathered in the National Archive, a division in Łódź, as well as acts of law, 
textbooks about the history of the political system and law of the state, articles from 
local press and other publications referring to the period of the Second Republic of 
Poland and the poviat of Łódź between 1919-1939 were used. 

After Poland had gained independence in 1918, the country faced numerous 
problems connected with law, political system, administration and economy. Since 
the problems were too pressing, there was an urgent need to take immediate actions 
in order to form, apart from central administration, local administrative boards. 

As a result of forming local administration by Polish authorities, on November 
11th 1918, count Adolf Bniński , a delegate of the Regent Council for the city of 

70 G. Taubenschlag, op. cit., s. 177-183. 
71 Ibidem, s. 180-183. 
72 G. Taubenschlag, Ten Years of Revived Independent Poland in the Life of Łódzkie Poviat 

1918-1928, Łódź 1928, p. 177; Encyclopaedia of History of the Second Republic of Poland, Warsaw 
1999, p. 40 gives a brief biographical profile of count Adolf Bniński - 1884-1942, a landowner, 
political activist. Between 1915-1918 he was an official of civil administration in the territory 
of German occupation in the Kingdom of Poland; from November 12th 1918 to December 
1918 Government Commissioner in Łódź; from January 1" 1919 to 1920 a poviat starost in 
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Łódź, łódzkie, łaskie and brzezińskie poviats arrived from Warsaw to Łódź. H e was 
to take control and estate after the so-called Polizeiprasidium, German occupational 
unit. T h e delegate used a German title Chef des Kreiskommunalverbandes, Kreise 
Łódź, Łask und Brzeziny. Very quickly, because under the rule of I. Daszyński and 
J. Moraczewski, this title got a Polish name, with two official equivalents for this 
position: 

- People's Commissioner of Polish government, 
— Commissioner of People's Government.73 

In the second half of November 1918, the city of Łódź was separated as an in-
dependent administrative unit, and in the place of three poviats, three Government 
Stations: brzeziński, łaski and łódzki were formed. In February 1919 a change to the 
name was introduced and replaced with Poviat Commissioner, at the same time 
putting an emphasis on this unit's territorial area of competence. T h e term poviat 
starost (starosta powiatowy) meant to describe a person in charge of a poviat ap-
peared only in 1921. 

Due to the lack of regulations specifying tasks and competence of commission-
ers on the subordinated territory, their activity was primarily focused on maintaining 
public order and public safety as well as ensuring food supply for a city and poviat. 

T h e system of government administration at the poviat level very quickly be-
came the subject to numerous regulations of law. On January 14th 1919, the Ministry 
of Home Office, in a letter no 1 11/30 directed at People's Commissioners, outlined 
the structure of poviat authorities underlining a temporary character of maintaining 
the Russian division into poviats.74 People's Commissioner was a sole and exclusive 
representative of the Government in poviat, the unit of first instance for matters 
fallen within the competence of the Ministry of Home Office, a superior to the of-
fice personnel and officials employed in his subordinated office. 

On February 3rJ 1919, regulations concerning the structure of poviat offices75 

with people's commissioners in the lead were issued. A commissioner, according to 
Article 1 of the circular, was the general director of political administration and 
within this he was responsible for managing and proposing motions in matters de-
cided on by the Ministry of Home Office, supervised the commune administrative 
autonomy, was a superior to commune offices and poviat public safety office as well 
as represented central authorities in the region. 

On August 29th 1919 by the decree of the Cabinet concerning the temporary 
organisation of poviat administrative authorities of the first instance in the area of 
former Russian annexation - poviat offices were transformed into starosties. T h e 
tasks of a starost included all and any matters connected with state administration 
excluding tasks delegated to the army, judiciary, tax, educational, railway, postal and 
telegraphic, land offices, administration units of National Domain and State Studs. 

Środa; from January 10th 1923 to May 29,h 1928 poznański voivode; 1935-1938 a senator, 
1940-1941 a government delegate for western lands; in 1941 arrested and in 1942 killed by 
the Germans. 

73 J. Baranowski, Organisation of administration authorities at the voivodship level in Łódź be-
tween 1919-1939-1945, Rocznik Łódzki, vol. XLI, 1994, p. 47. 

74 Circular of the Ministry of Home Office 1 II/30z, January 14th 1919. 
75 Official Journal of the Ministry of Home Office 1919, no. 15, item 78. 
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In order to perform all the tasks, a starost was competent to Issue, approve of 
and sign regulations, decrees and judgements of a starosty. Apart from this compe-
tence, a starost also held functions in poviat administrative autonomy units as a head 
of poviat small sejm and poviat department.76 

T h e decree of the Head of the Republic of Poland dated from January 19th  

1928 on the organisation and the scope of activities of central administration77 intro-
duced the department of joint administration headed in a poviat by a starost ap-
pointed by the Minister of Home Office, reporting to a voivode. A starost had 
a double function in a poviat - as a representative of Government and as the head of 
administration and special administrative units joined with it.78 Starost's scope of 
activity as a head of administration included all sort of tasks connected with public 
administration in the region of poviat unless they were not previously delegated 
under the regulations to appropriate public authorities, a voivode or other authori-
ties, nor were they included in the scope of activities of poviat municipal organisa-
tions, municipal and rural communes and manor areas. 

Subsequent changes to the structure of poviat starosty brought about the Act 
dated from March 23r 1933 on partial change in the structure of the territorial ad-
ministrative autonomy (the so-called joint act).79 It regulated the organisation struc-
ture and set principles for actions of commune, poviat administrative authority and 
intended to combine general administrative units and executing units of administra-
tive authorities at the poviat level under the chairmanship of a starost.80 

Both decrees from 1928 and 1930 along with the act from 1933 allowed to form 
the efficiently working government administration units at the poviat level. Clearly 
determined competence centralised in the hand of one person - a starost - had 
a positive influence on the clarity of the whole system of administration. T h e s e 
changes also resulted in a politically linked position of a starost, which reflected 
itself in a starost's supervision over political and social relations in the subordinated 
region. 

T h e executive department of a starost was the starosty. With its assistance, 
a starost dealt with all matters within his competence. From 1919 the poviat office , 
renamed later as a starosty, was made up of the following departments: general, 
organisational, administrational, social care, budgetary and economic, mobilisation, 
and a starosty office functioning as a department. Very soon, in a few months' time, 
safety, army, public works and veterinary departments were also formed. 

Only on December 9th 1930, łódzki voivode issued a decree on the organisation 
Status of starosties of Łódzkie Voivodship and a detailed division of responsibilities 
with power in force from January 1" 1930.81 It allowed to maintain the division into 
departments, but with only one restriction that any changes intended to be intro-
duced into this division would require the approval of a voivode. 

As a result of these transformations, łódzkie poviat starosty increased the num-
ber of its departments from 7 to 16 over the period of 20 years adjusting its structure 

76 D. and J. Malec, History of Contemporary Administration, Cracow 1997, p. 145. 
77 Official Journal of 1928, no. 11, item 86. 
78 D. and J. Malec, op. cit., p. 156. 
79 Official Journal from 1933, no. 35, item 194. 
80 D. and J. Malec, op. cit., p. 161. 
81 Łódzki Dziennik Wojewódzki from 1930, no. 26, item 260. 
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to the requirements of constantly and rapidly changing legislation and people's 
needs. T h e increase in the number of departments was also intended to raise the 
level of specialisation of the office staff in a starosty, which had a positive influence 
on the speed and the matter-of-fact of settled issues. 

Łódzkie poviat starosty was managed in the twenty-year period between the 
wars by several starosts.82 T h e first of them was Antoni Remiszeski - held this posi-
tion from December 4th 1918 to May 26th 1926.83 Until March 31st 1927, the function 
of łódzki poviat starost was held by J. Dychdalewicz.84 Later this function was held 
by Aleksy Rżewski85 - until March 31st 1933, and by Wincenty Makowski from May 
10th 1933 to July 7th 1937.86 

And finally Franciszek Denys - the starost of Łódź until September 1939. 

82 Starosts profiles were presented in a short version due to the lack of more detailed in-
formation at the current stage of research. 

83 Polish Dictionary of Biographies, vol. 31, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 
1988-1989, p. 100-102. 

84 Official Journal of Łódzkie Voivodship from 1926, no. 43, chapter V, and from 1927, no. 
16 chapter V. 

85 Polish Dictionary of Biographies, vol. 34, Warsaw-Wroclaw-Cracow 1992-1993, page 228-232. 
86 Łódzkie Courier from March 26th 1933, p. 4. 


