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Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Mazurski 
-  budowa aparatu państwowego

Budow a a p a ra tu  p ań s tw a  je s t zazwyczaj procesem  skom plikow anym  
i długotrw ałym , w ym agającym  nie tylko działań  legislacyjnych, ale również 
zapew nienia tworzonej adm in istracji m ateria lnego  i społecznego zaplecza. 
Sytuacja, w jak iej zna lazła  się Polska i jej nowe w ładze po II wojnie św iato
wej, charak teryzow ała się zaś deficytem  każdego z tych czynników. Tym 
większy resp ek t budzić m ogą spraw ne dzia łan ia  odradzających się s tru k tu r  
państw a. W ładze, prócz odtw orzenia a p a ra tu  adm inistracyjnego n a  terenach  
wyzw alanych spod okupacji, m usiały  rozpocząć proces jego budowy „od ze ra” 
-  chociażby w podstawowej form ie -  n a  m ających dopiero zostać przyłączony
m i do Polski ziem iach zachodnich i północnych. Przejęcie za rządu  nad  znisz
czonymi pod względem  gospodarczym  obszaram i, których tk a n k a  społeczna 
praktycznie p rzesta ła  istnieć, zaludnianych  w sposób gw ałtow ny przez rzesze 
rep a trian tó w  stanow iło olbrzym ie wyzwanie. Powodzenie tej operacji, której 
kluczowym organem  był Pełnom ocnik Okręgowy, będący najw yższym  przed
staw icielem  p ań stw a n a  inkorporow anych terenach , czyni analizę zastosow a
nych w niej m etod i rozw iązań tym  bardziej in teresu jącą. W niniejszym  
artyku le  n a  przykładzie O kręgu M azurskiego postaram  się przedstaw ić mo
del funkcjonow ania tego organu.

D ziałan ia wojenne n a  teren ie  P ru s W schodnich rozpoczęły się w połowie 
stycznia 1945 r. ofensywą II i III F ro n tu  Białoruskiego i trw ały  do m aja 1945 r. 
N a zajm owanych te ren ach  w ładzę spraw ow ały radzieckie Wojskowe K om en
d an tu ry  Wojenne. Ich działalność usankcjonow ana była um ow ą z 26 lipca 
1944 r. zaw artą  m iędzy Polskim  K om itetem  W yzwolenia Narodowego a rz ą 
dem  Zw iązku Radzieckiego1. B iorąc pod uw agę fakt, iż część P ru s  W schod
nich m iała  zostać przyłączona do p ań stw a polskiego, nieodzowne stało  się 
usta len ie  m odelu ich adm in istracji oraz -  co w w aru n k ach  toczącej się je sz 

1 E. Wojnowski, Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Kształtowanie się stosunków poli
tycznych, Olsztyn 1968, s. 40.
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cze wojny mogło okazać się na jtrudn ie jsze  -  w prow adzenie tych rozw iązań 
w życie. N im  władze cen tra ln e  podjęły s ta ra n ia  w tym  k ierunku , wojewoda 
białostocki Je rzy  Sztachelski rozpoczął już  zagospodarowyw anie w yzw ala
nych ziem  oraz przygotow ywanie ich adm inistracji. Jego gorliwość tłum aczyć 
może bliskość geograficzna tych  terenów  oraz p lan  przyłączenia ośm iu po
wiatów  byłych P ru s  W schodnich do zarządzanego przez niego województwa2. 
Dał tem u  w yraz m .in. w m em oriale z 5 m arca 1945 r. skierow anym  do 
P rezesa  R ady M inistrów  Tymczasowego R ządu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podnosił w nim , iż stanow iłoby to swego rodzaju  rekom pensatę  te ry to ria ln ą  
za w schodnią cześć woj. białostockiego, k tó ra  znalazła  się poza granicam i 
p ań stw a  polskiego. Isto tne  były również pow iązania gospodarcze regionów 
oraz sieć dróg i lin ii kolejowych je  łącząca: „Nie mniej isto tne  są  argum enty  
n a tu ry  gospodarczej. [...] L in ia  kolejowa B iałystok-K rólew iec je s t n a tu ra ln ą  
m ag is tra lą  kolejową tego obszaru. B iałystok stanow i obecnie cen tra lny  p u n k t 
przerzutow y m as repatry jacy jnych  poza linię Curzona. W ykorzystując olbrzy
m ie m ożliw ości ko lon izacy jne  w nowo p rzy łączo n y ch  p o w ia tac h  P ru s  
W schodnich, B iałystok będzie mógł w ykonać zadanie planowego rozm ieszcze
n ia  ludności polskiej spoza lin ii C urzona n a  te ren ach  P ru s  W schodnich”3. 
Zainteresow anie wojewody białostockiego te ren am i P ru s W schodnich, poza 
sferą  planów  i deklaracji, zyskało tak że  dość szybko swój insty tucjonalny  
wym iar. Od 3 lutego 1945 r. w B iałym stoku funkcjonowało Biuro Pełnom oc
n ik a  R ządu n a  P ru sy  W schodnie, p rzekształcone 5 kw ietn ia  tegoż roku  
w D elegatu rę  Pełnom ocnika R ządu na  P ru sy  W schodnie4, powołane nie 
przez w ładze cen tra lne , lecz wojewodę białostockiego w ram ach  jego u rzędu5. 
Dokonało ono m .in. podziału  m ającego przypaść Polsce frag m en tu  P ru s  
W schodnich na  trzy  obwody:

1) zachodni, w sk ład  którego wchodziły: B raniew o, Elbląg, Kwidzyń, 
M albork, M orąg, Pasłęk , Susz, Sztum ;

2) centralny: Bartoszyce, Darkiejny, L idzbark, Nidzica, O lsztyn, O stróda, 
P ru sk a  Iław a, Reszel, Szczytno, Św ięta Siekierka;

3) wschodni: E łk, Gierdawy, Giżycko, Gołdap, K ętrzyn, M rągowo, Olecko, 
Pisz, W ęgorzewo6.

2 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Olsztynie (WAPO), Urząd Pełnomocnika Rządu 
(UPR), sygn. 28, Memoriał Wojewody Białostockiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 
1945 r., s. 64.

3 Ibidem.
4 E. Wojnowski, op. cit., s. 60; A. Wakar, Kształtowanie się Władzy Ludowej na Warmii 

i Mazurach 1945-1947, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Olsztyn 1966, s. 2; WAPO, UPR 
sygn. 29, Sprawozdanie z działalności Delegatury Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski 
w Białymstoku z dnia 22 czerwca 1945 r., s. 11.

5 R. Degan, Kancelarie wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyska
nych w latach 1945-1950, Warszawa 2005, s. 19.

6 F. Sokołowski, Z badań nad administracją Okręgu Mazurskiego 1945-1946, „Komunika
ty Mazursko-Warmińskie” 1974, nr 3.
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Obwody cieszyły się dość zróżnicowanym  zain teresow aniem  ze strony  
władz w B iałym stoku. Świadczyć może o tym  nie tyle kolejność powoływania 
odpow iedzialnych za nie inspektorów , co długi okres czasu  dzielący nom ina
cję n a  to stanow isko w graniczącej z województwem białostockim  jednostce 
oraz dwóch pozostałych. Jak o  pierw szy -  już  5 lutego 1945 r. -  swojego 
zw ierzchn ika  zyskał obwód III (w schodni). F unkcję tą  objął porucznik  
A. Potolec. Analogiczne stanow iska w pozostałych dwóch jednostkach  obsa
dzone zostały znacznie później: 28 m arca w obwodzie I (zachodnim ) oraz na 
początku kw ietn ia  w obwodzie II (centralnym ). O statn iej nom inacji dokonał 
już  pełnom ocnik rząd u  RP n a  O kręg M azursk i płk  d r Jak u b  P raw in 7. U w aga 
wojewody białostockiego skoncentrow ana była przede w szystkim  n a  wschod
niej części P ru s  W schodnich, bowiem -  co zostało już wyżej w spom niane 
-  planow ał on w łączenie tych obszarów  do swojego województwa.

B iuro Pełnom ocnika R ządu n a  P rusy  W schodnie, n a  którego czele s tan ą ł 
H enryk  O lejniczak8, m iało stworzyć zręby polskiej adm in istracji n a  tym  ob
szarze, prowadzić akcję osiedleńczą oraz u łatw iać odbudowę jego gospodarki. 
W skazuje n a  to m .in. fragm ent spraw ozdania D elegatury  Pełnom ocnika R zą
du  RP n a  O kręg M azursk i w B iałym stoku: „D elegatura za zadanie m iała 
wykonywanie zleceń i zarządzeń  Wojewody Białostockiego -  P a tro n a  O kręgu 
M azurskiego -  po lin ii organizacji w ładz adm in istracji państw ow ej, re je s tra 
cji n a  wyjazd, wysyłanie tran sp o rtó w  z pracow nikam i do obsady starostw , 
m ontow anie ekip n a  zapotrzebow anie starostw , sk ładających się z fachow
ców, wysyłanie rolników i robotników  w ogóle zgłaszających się n a  wyjazd 
z te re n u  woj. białostockiego i z poza lin ii Curzona. [...] Koordynowanie pracy 
przy organizacji akcji przesiedleńczej z poszczególnymi insty tuc jam i p ań 
stwowymi n a  teren ie  województwa, ogólne kierow nictwo akcji za ludn ian ia  b. 
P rus, a w szczególności III in sp ek to ra tu 9”. W cytow anym  wyżej dokum encie 
wojewoda białostocki określany je s t jako  „P atron  n a  O kręg M azursk i”. S tano
wisko to z ca łą  pew nością w ykraczało poza ram y  system u organów  adm in i
stracyjnych i należy raczej przyjąć, iż była to próba określen ia funkcji, ja k ą  
J . Sztachelski pełnił n a  początku 1945 r. wobec b. P ru s W schodnich. Do roli 
takiej predestynow ał go m .in. fak t dużej dysproporcji w rozwoju woj. biało

7 Ibidem.
8 Pod pismem Wojewody Białostockiego do Premiera Tymczasowego Rządu RP z dnia 

19 marca 1945 r. swoje podpisy złożyli J. Sztachelski i H. Olejniczak. Pierwszy z nich używał 
tytułu po. wojewody, natomiast drugi pełnomocnika rządu na Prusy Wschodnie, chociaż uchwa
ła uchwały Rady Ministrów z 14 marca 1945 r. powoływała na stanowisko pełnomocnika rządu 
na Okręg IV (Prusy Wschodnie) J. Sztachelskiego. Cztery dni później w piśmie do Premiera 
Tymczasowego Rządu RP z dnia 23 marca 1945 r. J. Sztachelski używa już tytułu pełnomocnika 
tymczasowego rządu RP na Prusy Wschodnie. Należy zatem przyjąć, iż przypisanie H. Olejni
czakowi tej funkcji to pomyłka -  WAPO, UPR, sygn. 28, s. 30 i 38.

9 WAPO, UPR, sygn. 29, Sprawozdanie z działalności Delegatury Pełnomocnika Rządu RP 
na Okręg Mazurski w Białymstoku, s. 11.
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stockiego i b. P ru s  W schodnich. Chodzi tu  nie tylko o kw estię rozwoju a p a ra 
tu  państw a, lecz również o ta k  elem en ta rne  czynniki, ja k  gęstość zaludn ien ia 
i s ta n  gospodarki. Zniszczenia w ojenne m iast sięgały 40-50% , a zabudow ań 
w iejskich 25-30% 10. N a całkowicie w yludnionym  obszarze W arm ii i M azur 
m iała  skoncentrow ać się w opinii wojewody białostockiego akcja osiedleńcza 
rep a trian tó w  przebyw ających n a  teren ie  adm inistrow anego przez niego woje
w ództw a11.

P ierw szą oficjalną decyzją władz cen tralnych  dotyczącą kw estii zarządu  
tzw. Ziem O dzyskanych była uchw ała Rady M inistrów  z 14 m arca 1945 r. 
dotycząca podziału adm inistracyjnego tych  terenów  n a  cztery  okręgi: Ś ląsk 
Opolski, Ś ląsk  Dolny, Pom orze Zachodnie i P ru sy  W schodnie. A kt ten  regulo
w ał również kw estie za rządu  w ym ienionych obszarów, tw orząc dla nich in 
sty tucje pełnom ocników rz ąd u 12. N a adm inistrow anych te ren ach  przysługi
w ał im  bardzo szeroki zakres w ładzy cywilnej, obejm ujący w początkowym  
okresie działalności również nadzór n ad  organizacją władz niezespolonych13, 
a ich zarządzen ia  były obowiązujące dla w szystkich  urzędów  cywilnych. 
U chw ała u s ta la ła  również, że pierw szym i zastępcam i pełnom ocników okręgo
wych będą delegaci M in iste rstw a B ezpieczeństw a Publicznego.

S tanow isko pełnom ocnika rząd u  w O kręgu W arm ii i M azur objął ówcze
sny wojewoda białostocki J . S ztachelsk i14, w ystępujący wcześniej wobec ziem 
O kręgu M azurskiego w roli „patrona”. O sta tn ia  z w ym ienionych funkcji nie 
m iała  jed n ak  ch a rak te ru  form alnego, lecz czysto faktyczny, co może wydawać 
się zrozum iałe, biorąc pod uw agę ciężkie w aru n k i działan ia  ówczesnej adm i
n istrac ji -  toczące się cały czas dzia łan ia  wojenne -  oraz odbudowę zrębów 
polskiej adm in istracji n a  w yzw alanych terenach . W lite ra tu rz e  podnosi się, 
iż podstaw ą działań  wojewody białostockiego jako  „patrona” mogły być u stne  
upow ażnienia i zalecenia władz cen tra lnych15. Równolegle z końcem  lutego 
1945r. funkcjonow ać zaczęli pełnomocnicy rząd u  RP przy dowództwach fron
tów  radzieckich. Funkcję tę  przy dowództwie operującego n a  teren ie  P rus

10 E. Wojnowski, op. cit., s. 53.
11 WAPO, UPR, sygn. 28, Pismo Wojewody Białostockiego do Premiera Tymczasowego 

Rządu RP z dnia 19 marca 1945 r., s. 29-30: „Jeżeli zaś chodzi o rozwiązanie kwestii repatryja- 
cji, to także b. Prusy Wschodnie powinny stać się terenem , na którym musi się skoncentrować 
cała akcja osiedleńcza, akcja kolonizacyjna”.

12 Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Ziem Odzyskanych (MZO), sygn. 105, 
Wyciąg z akt protokołów nr 19 posiedzenia RM w dniu 14 marca 1945 r., s. 1. Akt ten przewidy
wał, iż na czele okręgu stał okręgowy pełnomocnik rządu, natomiast na czele obwodu (jednostki 
równorzędnej z powiatem) obwodowy pełnomocnik rządu.

13 E. Kierejczyk, Województwo olsztyńskie w latach 1945-1949, Olsztyn 1980, s. 53.
14 AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej (MAP), sygn. 2441, Wyciąg z posiedzenia 

Rady Ministrów z 14 III 1945 r., s. 10; AAN, MZO, sygn. 51, Wyciąg z posiedzenia Rady
Ministrów z 14 III 1945 r., s. 6; WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie z działalności władz
administracji ogólnej w Okręgu Mazurskim, s. 183 i n.

15 E. Kierejczyk, op. cit., s. 38; E. Wojnowski, op. cit., s. 60.
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W schodnich III F ro n tu  B iałoruskiego objął w m arcu  1945 r. p łk  d r Jak u b  
P raw in 16. W dniach 14-22 m arca przeprow adził on inspekcję tego obszaru, 
a poczynione u s ta len ia  i obserwacje p rzedstaw ił w raporcie prem ierow i R zą
du  Tymczasowego17. W krótce objął on także stanow isko pełnom ocnika rządu  
na O kręg M azurski, k tóre  powierzono m u uchw ałą P rezydium  KRN z dnia 
30 m arca 1945 r.18 G rupa operacyjna m ająca za zadanie zorganizować ap a 
ra t  adm in istracy jny  n a  w zm iankow anym  obszarze skom pletow ana została 
w W arszawie, a do O lsztyna dostała się w dwóch rzu tach  -  28 m arca pod 
kierow nictw em  Jerzego B urskiego, drugiego zastępcy pełnom ocnika rządu, 
30 m arca pod kierow nictw em  samego dr. J . P raw in a19. W zw iązku z objęciem 
władzy w O kręgu M azurskim  i zainsta low aniem  się w O lsztynie p rzedstaw i
cieli władz cen tra lnych  dotychczas działające w B iałym stoku Biuro Pełno
m ocnika R ządu RP na P ru sy  W schodnie zostało przekształcone 5 kw ietn ia 
1945 r. w D elegaturę Pełnom ocnika R ządu RP n a  O kręg M azursk i podpo
rządkow aną J . Praw inow i (głównym zadaniem  delegatu ry  była rek ru tac ja  
k ad r do pracy n a  obszarze b. P ru s  W schodnich)20. Czynności delegatury  
zakończono 20 czerwca 1945 r. n a  sk u tek  zarządzen ia Pełnom ocnika Rządu 
n a  O kręg M azursk i z dn ia  14 czerwca 1945 r.21 Je d n ą  z przyczyn tej decyzji 
by ła  śm ierć k ieru jącego  d e le g a tu rą  H en ry k a  O lejn iczaka, k tó ry  zginął 
7 czerwca w w yniku zam achu22.

Tworzenie s tru k tu r  adm inistracy jnych  na Z iem iach O dzyskanych odpo
w iadało ich h ierarch icznem u pionowem u podporządkow aniu. Jak o  pierw szy 
zorganizow any został u rząd  Okręgowego Pełnom ocnika Rządu. N astępn ie 
pełnom ocnik okręgowy powoływał pełnom ocników obwodowych, którzy  w raz 
z przydzielonym i sobie g rupam i adm inistracyjnym i s ta ra li się zainicjować 
działalność urzędów  obwodowych, co n ierzadko stanow iło poważne wyzwanie 
logistyczne23. U rzędy te  przejęły również czasowo funkcje organów sam orzą
du  tery torialnego, k tóre nie funkcjonow ały wówczas na  adm inistrow anym

16 WAPO, UPR, sygn. 65, Raport płk. Prawina z 23 marca 1945 r. dla Prezesa Rady 
Ministrów E. Osóbki-Morawskiego, s. 16-17 ; E. Kierejczyk, op. cit., s. 16.

17 WAPO, UPR, sygn. 65, Raport płk. Prawina z 23 marca 1945..., s. 16-17.
18 E. Wojnowski, op. cit., s. 61. Zmiana ta podyktowana była m.in. objęciem przez 

J. Sztachelskiego stanowiska ministra aprowizacji i handlu; AAN, MAP, sygn. 2441, Wyciąg 
z protokółu nr 23 Posiedzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 1945 r., s. 20.

19 A. Wakar, op. cit., s. 3. W Warszawie istniała Delegatura Pełnomocnika Rządu (zlikwi
dowana w połowie maja 1945 r.).

20 E. Kierejczyk, op. cit., s. 40.
21 WAPO, UPR, sygn. 29, Sprawozdanie z działalności Delegatury Pełnomocnika Rządu 

RP na Okręg Mazurski w Białymstoku z dnia 22 czerwca 1945 r., s. 11.
22 A. Wakar, op. cit., s. 4.
23 W sprawozdaniu dla Ministerstwa Administracji Publicznej za okres od 23 maja do 

10 czerwca Pełnomocnik Rządu na Okręg Mazurski stwierdził: „zostały już zorganizowane 
i obsadzone prawie wszystkie powiaty z wyjątkiem Świętej Siekierki, Pruskiej Iławy oraz 
Darkiejn...”. Zob. Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów, oprac. 
T. Baryła, poz. 24, s. 76.
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przez nich obszarze24. Było to spowodowane specyficzną sy tuacją  społeczno- 
gospodarczą n a  Z iem iach O dzyskanych. Ich s tru k tu ra  uległa bowiem  całko
witej dezintegracji n a  sk u tek  dzia łań  wojennych, a liczba osób narodowości 
polskiej była bardzo m ała. N ierzadko członkowie przerzucanych  ekip adm in i
stracyjnych byli jedynym i Polakam i w obejm owanych przez n ich m iastach 25. 
N apływ  osadników  oraz tw orzenie polskich organizacji politycznych to proces 
rozciągnięty w czasie i zw iązany z licznym i w yzw aniam i logistycznym i. Jako  
że in fra s tru k tu ra  w ielu m iast u legła bardzo poważnym  zniszczeniom , w a ru n 
ki życia były tam  tru d n e , co podnosili często pełnomocnicy obwodowi. K onse
kw encją tego s ta n u  rzeczy były problem y z zasiedlaniem  obejm owanych te re 
nów. W pływ n a  tę  sytuację m iał również zły s tan  bezpieczeństw a26.

U tw orzenie uchw ałą z 14 m arca 1945 r. O kręgu M azurskiego i pow ierze
nie jego adm in istracji pełnom ocnikowi rząd u  nie spowodowało au tom atycz
nego przejęcia w ładzy n a  tym  teren ie  przez organy p ań stw a polskiego. S p ra 
w ow ała ją  bow iem  cały  czas w ojskow a a d m in is tra c ja  rad z ieck a . Czas 
w spółistn ien ia  obu s tru k tu r  w ykorzystany został przez stronę polską n a  n ie
zbędne dzia łan ia  organizacyjne, w spom aganie osadnictw a oraz stworzenie 
a p a ra tu  adm in istracji w te ren ie27. Trzeba bowiem pam iętać, że duże proble
m y logistyczne spraw iało już  sam o stw orzenie u rzędu  Pełnom ocnika R ządu 
RP n a  O kręg M azursk i mieszczącego się w O lsztynie, a sy tuacja  n a  prowincji 
pod względem  aprow izacyjnym  oraz bezpieczeństw a była znacznie gorsza28. 
O kres przejściowy w działalności polskiej adm in istracji n a  W arm ii i M azu
rach  zakończyło symboliczne p rzekazan ie przez organy wojskowe w dniu

24 WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie Miesięczne Pełnomocnika Rządu dla MAP za 
miesiąc czerwiec z dnia 16 VII 1945 r., s. 8: „Rady Narodowe na terenie Okręgu Mazurskiego 
nie funkcjonują, jako ich namiastka działa Wojewódzki Komitet Osiedleńczy w Olsztynie [... ] 
odpowiednio w niektórych powiatach Powiatowe Komitety Osiedleńcze”; zob. także Pismo okól
ne ministra Ziem Odzyskanych z 15 IV 1946 r. w sprawie wykonywania uprawnień rad narodo
wych przez pełnomocników rządu (Dz. Urz. MZO 1946, nr 7, poz. 119) za: E. Kierejczyk, op. cit., 
s. 54; podobnie H. Rybicki, Powstanie i działalność władzy ludowej na zachodnich i północnych 
obszarach Polski 1945-1949, Poznań 1976, s. 124 (autor odnosi się przede wszystkim do działal
ności takiej, jak zarząd majątkiem samorządowym).

25 A. Magierska, Ziemie zachodnie i północne w 1945 r., Warszawa 1978, s. 97.
26 AAN, MAP, sygn. 2457, Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu na Okręg Mazurski dla 

Ministerstwa Administracji Publicznej na dzień 13 maja 1945 r., s. 1; Sprawozdanie inspekto
rów Biura Kontroli Państwa przy prezydium KRN z delegacji do Okręgu Mazurskiego celem 
zebrania danych dla Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 24 grudnia 1945r., [w:] Okręg Mazurski 
w raportach..., poz. 43, s. 197.

27 WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski za 
okres od 13 do 23 maja 1945 r. dla Ministerstwa Administracji Publicznej, s. 1.

28 Odnosiło się do tego sprawozdanie pełnomocnika rządu J. Prawina, w którym stwier
dzona on: „Brak transportu nie pozwala na utrzymanie łączności w terenie i administrowanie 
okręgiem, oraz na zaprowiantowanie nie tylko, polskiej ludności miejscowej i napływowej, ale 
nawet pracowników administracji państwowej ”, AAN, MAP, sygn. 2457, Sprawozdanie Pełno
mocnika Rządu na Okręg Mazurski dla Ministerstwa Administracji Publicznej na dzień 13 maja 
1945 r., [w:] Okręg Mazurski w raportach..., poz. 18, s. 59.
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23 m aja 1945 r. pełni w ładzy cywilnej pełnomocnikowi rząd u 29. W uroczysto
ściach, k tóre odbyły się w sali te a tru  w O lsztynie, udział wzięli p rzedstaw i
ciele III F ro n tu  B iałoruskiego i miejscowych władz wojskowych oraz pełno
m ocnik rząd u  n a  O kręg M azursk i J . P raw in 30. S ta ra ł się on przyspieszać 
proces faktycznego przejm ow ania odpowiedzialności za region, zalecając pod
ległym  sobie starostom  objęcie w ładzy w dziesięciodniowym  term in ie31.

U chw ała R ady M inistrów  z dn ia  14 m arca 1945 r. (dotycząca podziału 
ziem  zachodnich i północnych) była ak tem  fundam entalnym  dla kw estii orga
nizacji za rządu  Ziem Odzyskanych. W prow adziła ona tak że  do system u ich 
adm in istracji urzędy pełnom ocników rządu , k tó re tworzono n a  szczeblu okrę
gu i obwodu -  m ożna je  zatem  porów nać do urzędów  wojewódzkich i s ta 
rostw  powiatowych działających równolegle n a  ziem iach znajdujących się 
wcześniej w granicach  II RP. Zakres ich kom petencji był jed n ak  nieporów na
nie szerszy32. F ak t ten  nie może jed n ak  dziwić, bowiem m iały one za zadanie 
stw orzenie podstaw  w ładzy państw ow ej n a  te ren ach  nie tylko obcych, lecz 
również w yludnionych, pozbawionych podstawowej tk an k i społecznej. Były 
one również obszarem  dopiero co zakończonych in tensyw nych dzia łań  wojen
nych. W yposażenie w ładzy adm inistracyjnej w nadzw yczajne kom petencje 
wydaje się być zatem  krokiem  w pełni zrozum iałym  i zasadnym .

Koncepcja pełnom ocników rząd u  jako  organów adm in istracji państw a 
m iała  swój początek w m anifeście PKW N, k tóry  stanow ił, że „Polski K om itet 
W yzwolenia Narodowego spraw uje w ładzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, 
m iejskie i gm inne rad y  narodow e i przez upełnom ocnionych przedstaw icieli”. 
Nie była to zatem  insty tuc ja  przeznaczona specjalnie dla zarządu  Ziem Odzy
skanych. Je j pow stanie w ym usiła konieczność dzia łan ia  organów państw a 
w bardzo specyficznych w arunkach  -  odbudowy jego s tru k tu r  szczupłym i 
siłam i oraz b ra k u  w ykw alifikow anych kadr. W chwili uchw alan ia m anifestu  
skala  polskich nabytków  tery to ria lnych  n a  zachodzie nie była zaś jeszcze 
znana. Pełnom ocnicy działali m .in. jako  przedstaw iciele w ładz polskich przy 
sztabach  frontów, organizow ali a p a ra t adm in istracy jny  w poszczególnych wo
jew ództw ach. Z tej form y działan ia  korzystały  również poszczególne resorty. 
In sty tuc ja  pełnom ocnika została za tem  zaadap tow ana n a  potrzeby organ iza
cji a p a ra tu  państw a, ja k  również (w początkowym  okresie jej funkcjonow a
nia) in fra s tru k tu ry  społecznej i gospodarczej. Rozw iązanie to okazało się

29 WAPO, UPR, sygn. 64, Instrukcja Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski dla 
Starostów i Prezydentów miast wydzielonych, s. 95-97.

30 A. Wakar, op. cit., s. 4.
31 WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski za 

okres od 13 do 23 maja 1945..., s. 1.
32 M. Jaworski, Na piastowskim szlaku -  działalność Ministerstwa Ziem Odzyskanych 

w latach 1945-1948, Warszawa 1973, s. 93: „Byli oni organizatorami szefami władz zespolonych 
na obszarze swoich okręgów. W początkowym okresie tytuł pełnomocników rządu dawał 
zwierzchnictwo nad wszystkimi instytucjami okręgu, łącznie z koleją pocztą i milicją”.
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odpow iednią form ą w ładzy n a  tym  obszarze ze w zględu n a  sygnalizow aną już 
wcześniej konieczność działania w ciężkich w arunkach oraz bardzo szeroki za
kres obowiązków i kompetencji. Uchwała Rady M inistrów z 14 m arca 1945 r.33 
powołująca urzędy  pełnom ocników nie precyzow ała szczegółowo ich u p raw 
n ień  i zak resu  działania. J e s t  to w pew nym  stopniu  zrozum iałe, bowiem 
m ieli oni dostosowywać się do dynam icznie zm ieniającej się sytuacji, a ich 
dzia łan ia  m iały w zależności od potrzeb dotyczyć w ielu sfer życia społeczne
go, w tym  kontak tów  z radzieckim i kom endan tam i obejm owanych m ias t34. 
Dowodzi tego m .in. in s tru k c ja  R ządu  Tymczasowego dla pełnom ocników 
okręgowych z m arca 1945 r., k tó ra  w dość lakoniczny sposób w ym ienia pod
stawowe k ierunk i ich działań.

Zgodnie z w skazanym  wyżej dokum entem , „pełnomocnik okręgowy je s t 
o rganizatorem  i szefem  władz zespolonych n a  obszarze swojego okręgu. Za
daniem  jego je s t przygotow anie te re n u  n a  przyjęcie osadnictw a polskiego. 
D la w ypełnienia tego zadan ia  zaleca się pełnom ocnikom  okręgowym zorgani
zowanie ścisłej w spółpracy z pełnom ocnikam i R ządu Tymczasowego przy 
sz tabach  frontów  drogą a) osobistego kon tak tow an ia  się w teren ie , b) w za
jem nego desygnow ania oficerów łącznikowych, względnie łączników. Pełno
mocnicy okręgowi są  zobowiązani: 1. Do sk ład an ia  m iesięcznych spraw ozdań 
(najpóźniej do dnia 15 następnego m iesiąca) z ca łoksz ta łtu  swej działalności 
oraz działalności podległych im  urzędów. 2. Do p rzedk ładan ia  m iesięcznych 
p re lim inarzy  budżetow ych. 3. Do p rzedstaw ian ia  kandydatów  n a  stanow iska 
pełnom ocników obwodowych pełnom ocnikowi generalnem u  do zatw ierdzenia.
4. Do niezwłocznego przesy łan ia  duplikatów  w szelkich zarządzeń  i obwiesz
czeń pełnom ocnikowi generalnem u. N iezależnie od obowiązków wyznaczo
nych w p k t 1 niniejszej instrukcji, poleca się pełnom ocnikowi okręgowem u 
nadesłać  pełnom ocnikowi generalnem u w term in ie  możliwie najkró tszym  od 
dn ia  objęcia urzędow ania sum arycznego spraw ozdania, k tóre w inno obejmo
wać: [...] e) Spraw ozdanie szefa Bezpieczeństw a Publicznego. Zaleca się przy 
tym  pełnom ocnikom  okręgowym zorganizow anie punktów  kw aterunkow o- 
aprow izacyjnych dla potrzeb przyszłego osadnictw a. [...] Również obowiąz
kiem  pełnom ocników je s t zabezpieczenie w szelkich ak t, reg is tra tu r, a rch i
wów i muzeów poniem ieckich [...]”35.

Pełnom ocnikom  rząd u  przysługiw ała n a  adm inistrow anych  przez nich 
obszarach pełn ia  w ładzy cywilnej. Chociaż ich kom petencje nie zostały do

33 AAN, MZO, sygn. 105, Wyciąg z akt protokołów nr 19 posiedzenia RM w dniu 14 marca 
1945 r., s. 1.

34 E. Kierejczyk (op. cit., s. 54) stwierdza, iż pełnomocnicy rządu zapełniali luki w sieci 
organów funkcjonujących w normalnych warunkach, które nie zdążyły się jeszcze ukonstytu
ować, przekazując im sukcesywnie uprawnienia niezbędne do realizacji zadań statutowych.

35 H. Szczegóła, Źródła do początków władzy ludowej na ziemi lubuskiej 1945-1947, Po
znań -  Zielona Góra 1971, s. 6; T. Baryła, Warmiacy i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów rok 
1945, Olsztyn 1994, s. 25.
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kładn ie  określone, m ożna przyjąć, że do zak resu  ich dz ia łan ia  należały  
w szystkie spraw y nie zastrzeżone w yraźnie dla innych organów. Do tej k a te 
gorii od sam ego początku należało sądownictw o i wojskowość36. W m iarę 
stabilizow ania się sytuacji w k ra ju  liczba ograniczeń we w ładzy pełnom ocni
ków rosła. Z jednej strony  rozwijały się s tru k tu ry  adm in istracji centralnej 
państw a, mogące przejm ow ać część odpowiedzialności od pełnomocników, 
z drugiej zaś sytuacja  n a  Z iem iach O dzyskanych nie w ym agała już  ta k  silnej 
koncentracji władzy.

W iosną 1945 r. zakres odpowiedzialności pełnom ocników rząd u  był jed 
n ak  bardzo szeroki37. Poza kierow aniem  ad m in istrac ją  zespoloną obejmował 
również nadzór n ad  organizacją w ładz niezespolonych, tak ich  ja k  bezpieczeń
stwo publiczne, m ilicja, sądownictwo, poczta, telegraf, skarbow ość i szkolnic- 
two38. Świadczy o tym  pism o K ierow nika G rup O peracyjnych M in isterstw a 
P rzem ysłu  z 30 m arca 1945 r.: „Teren P ru s  W schodnich je s t podległy adm in i
stracy jn ie Pełnom ocnikowi R ządu  n a  P ru sy  W schodnie, w chwili obecnej 
wojewodzie białostockiem u kpt. Sztachelskiem u, k tó ry  je s t jedynym  kierow 
nikiem  w szystkich spraw  zw iązanych z ad m in istrac ją  przem ysłow ą itp. na 
teren ie  P ru s W schodnich”39.

Je d n ą  z przyczyn koncentracji w ładzy w ręk ach  pełnom ocników -  prócz 
ich ogólnie zakreślonych kom petencji -  były często w arunk i zastane  przez 
nich w m iejscu urzędow ania, a także osobiste predyspozycje i ambicje. N ie
jednokro tn ie  byli oni -  w raz z k ierow anym i przez siebie ek ipam i ad m in is tra 
cyjnymi -  pierw szym i i przez długi czas jedynym i u rzędn ikam i rep rezen tu ją 
cymi w ładze polskie n a  obejm owanych terenach . Sytuacja ta k a  sk łan ia ła  do 
koncentracji w ładzy w okręgu. Sprzyjał tem u  fak t, że ich kom petencje obej

36 E. Kierejczyk, op. cit., s. 53; F. Sokołowski, op. cit.
37 Pełnomocnik Rządu na Okręg Mazurski starał się podporządkować organa MO podle

głemu sobie aparatowi administracyjnemu. Wynika to m.in. z jego sprawozdania miesięcznego 
za czerwiec 1945 r. z 16 VII 1945 r. Zob. AAN, MAP, sygn. 2172, s. 2-8: „Błędny pogląd na 
zakres obowiązków wynikający z mylnej interpretacji art. 4 Dekretu, który podaje, że MO 
podlega kierownictwu MBP, powoduje ciągłe nieporozumienia między starostą a MO, które 
przez to nie ma zamiaru wykonywać poleceń starosty wynikających z charakteru rzeczowego 
(w zakresie działania i wykonania obowiązków podległych resortowi Min. Admin. Publ.). Rozkaz 
głównego komendanta MO do kom woj. MO w tej sprawie zmieniłby całkowicie mocno niezdro
wy z punktu widzenia administracyjnego stan”. Cytowany fragment odnosi się do postanowień 
Dekretu PKWN z 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej. Pełnomocnik Rządu na Okręg 
Mazurski wydał także okólnik nr 136 „Zakres uprawnień starosty w stosunku do organów MO”, 
Mazurski Dziennik Pełnomocnika Rządu nr 3, poz. 46.

38 AAN, MAP, sygn. 45, Referat o pracach Ministerstwa Administracji Publicznej z 9 VIII 
1945 r., s. 15: „Do ustanowienia admin. na ziemiach wyzwolonych wysłano w teren liczne grupy 
operacyjne obejmujące 2000 ludzi z szerokimi pełnomocnictwami, obejmującymi także nadzór 
nad organizacją władz niezespolonych jak bezpieczeństwo publiczne, milicja, sądownictwo, pocz
ta, telegraf, skarbowość i szkolnictwo”. Zob. także M. Jaworski, op. cit., s. 93.

39 WAPO, UPR, sygn. 28, Pismo Kierownika grup operacyjnych Ministerstwa Przemysłu 
do Kierownika grupy morskiej oraz Pełnomocnika Ministerstwa Przemysłu z dnia 30 marca 
1945 r., s. 61.
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m owały m .in. nadzór n ad  organizacją w ładz niezespolonych, w tym  M ilicją 
O byw atelską40. W ystępow ali oni za tem  od początku z uprzyw ilejow anej po
zycji w sto sunku  do przedstaw icieli poszczególnych resortów  w okręgu. Nie 
bez wpływu n a  poczynania pełnom ocników rząd u  był -  pozostający n iew ąt
pliwie w zw iązku tru d n ą  sytuacją , w jakiej działali -  swobodny stosunek  do 
wymogów form alnych. Tocząca się cały czas wojna oraz dzia łan ia  w strefie 
przyfrontowej w ym uszały szybkie i skuteczne działanie kosztem  jego strony 
form alnej41. P rzykładem  takiego postępow ania je s t objęcie przez wojewodę 
białostockiego nie mieszczącej się w żadnej obowiązującej wówczas p rag m a
tyce służbowej funkcji „P atrona P ru s W schodnich” przed jego nom inacją na 
pełnom ocnika rząd u  n a  te  tereny. W zarządzen iu  z 6 m arca 1945 r. w sp ra 
wie organizacji życia publicznego w wyzwolonej części b. P ru s  W schodnich 
-  wyprzedzającego uchw ałę rząd u  z 14 m arca -  powierzył on pełnomocnikowi 
rząd u  n iem al n ieograniczoną władzę, w dosłowny sposób a rty k u łu jąc  po trze
bę „skoncentrow ania całej w ładzy w ręk u  pełnom ocnika rząd u ” oraz „zacho
w an ia  karności opartej n a  system ie wojskowym”42. A kt ten  przew idyw ał 
m .in. że wszyscy pracujący n a  teren ie  b. P ru s  W schodnich odpow iadają służ
bowo i osobowo przed  pełnom ocnikiem  rządu, a wydane przez niego za rzą
dzenia są  dla w szystk ich  wiążące. W zm iankow any wyżej dokum ent mógł 
m ieć duży wpływ n a  postrzeganie s ta tu su  pełnom ocnika w okresie później
szym  -  już  podczas obowiązywania uchw ały Rady M inistrów  z 14 m arca.

Wobec lapidarności tej regulacji kom petencje pełnom ocnika i zakres jego 
w ładzy ta k  m erytoryczny, ja k  geograficzny (określenie g ran ic  okręgu) dopre
cyzowywał s ta tu t  organizacyjny jego urzędu. Jego pierw szy projekt sk ładał 
się z czterech części (I. P rzepisy  ogólne, II. Kom petencje Pełnom ocnika R zą
du RP, III. W ładze adm inistracy jne O kręgu M azurskiego, IV. U rząd  Pełno
m ocnika R ządu O kręgu M azurskiego), a poszczególne jego postanow ienia 
u jęte  zostały w paragrafach . Zgodnie z zaw artym i w n im  regulacjam i, u rząd  
sk ładał się z 11 wydziałów, a O kręg M azursk i obejmował „ziemie tzw. P rus 
W schodnich, począwszy od daw nej granicy Wolnego M iasta  G dańska wzdłuż 
B ałtyku  -  do lin ii ustalonej m iędzy Rządem  RP a rządem  ZSRR -  wzdłuż tej 
lin ii do jej p u n k tu  sty k u  z g ran icą  P ań stw a  Polskiego z roku 1939. Od 
południa i zachodu wzdłuż granicy P ań stw a  Polskiego do granicy dawnego 
Wolnego M iasta  G dańska”43. Zgodnie z treśc ią  § 2, O kręg M azursk i m iał być 
adm in istrow any  przez Pełnom ocnika R ządu RP powołanego przez R adę M i

40 M. Jaworski, op. cit., s. 93.
41 E. Kierejczyk (op. cit., s. 55) określa to zjawisko mianem „improwizacji władzy”.
42 E. Wojnowski, op. cit., dodatek źródłowy poz. nr 3.
43 WAPO, UPR, sygn. 64, Statut Organizacyjny Urzędu Pełnomocnika Rządu na Okręg 

Mazurski, s. 14. Statut nie ma daty, dlatego też trudno określić datę początkową jego obowiązy
wania. W literaturze przeważa pogląd, że statut pochodzi z kwietnia 1945 r. -  zob. np. 
E. Kierejczyk, op. cit., s. 58.
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nistrów. Jego kom petencje określone zostały zaś w § 5, k tóry  stanow ił: „Do 
kom petencji pełnom ocnika R ządu RP należy w ydaw anie w szelkich rozporzą
dzeń urzeczyw istniających pełnie w ładzy Rzeczpospolitej Polskiej w adm in i
strow anym  O kręgu M azurskim , nie w yłączając u s ta lan ia  dorocznego budżetu  
okręgu, za tw ierdzan ia  zam knięć rachunkow ych, zaciągania pożyczek, zbyw a
nia, zam iany i obciążania nieruchom ego publicznego m a ją tk u  okręgu, n ak ła 
dan ia  podatków  i opłat publicznych, zabezpieczania m ienia opuszczonego 
i poniem ieckiego”44. S ta tu t określał również organizację władz okręgu. Do 
naczelnych organów  adm in istracji prócz samego pełnom ocnika zaliczał on 
również Radę O kręgu, k tó ra  stanow iła ciało opiniodawcze i doradcze (§ 8). 
S k ładała  się ona z pełnom ocnika rządu , jego dwóch zastępców oraz członów 
powołanych przez niego spośród delegow anych do jego dyspozycji przez M ini
strów  R ządu RP kierow ników  poszczególnych działów adm in istracji rządo
wej. Mógł on również zaprosić do Rady przedstaw icieli miejscowej społeczno
ści, by w ysłuchać ich opinii (§ 9).

P rzedstaw iony pro jek t s ta tu tu  funkcjonow ał jed n ak  bardzo krótko, po
niew aż już  1 lipca 1945 r. w pierw szym  num erze „M azurskiego D ziennika 
Pełnom ocnika R ządu R P” ogłoszony został nowy s ta tu t  organizacyjny u rzędu  
-  był on jed n ak  od początku określany  jako  tymczasowy. O publikow any do
k um en t różnił się od poprzedniego zarówno pod względem  treści, ja k  i kon
strukcji. Jego postanow ienia w yartykułow ane zostały w 36 p arag ra fach  po
dzielonych n a  dw a działy: P o stan o w ien ia  Ogólne oraz Podział U rzędu  
Pełnom ocnika R ządu RP n a  O kręg M azurski. Tak sform ułow any s ta tu t  u zu 
pełniały: Szczegółowy Podział Czynności poszczególnych jednostek  wchodzą
cych w sk ład  urzędu, P rzepisy  K ancelaryjne45 (zaw arte w 15 paragrafach), 
s ta tu t  organizacyjny s tarostw  powiatowych oraz regu lam in  pracy organów I 
i II instancji w O kręgu M azurskim ).

Z dniem  ogłoszenia s ta tu tu  zm ianie u legła zarówno s tru k tu ra  samego 
urzędu, w sk ład  którego wchodziły od tąd  22 wydziały (Organizacyjny, Budże- 
towo-Gospodarczy, Personalny, Inspekcji i S tarostw , A dm inistracyjny, Spo
łeczno-Polityczny, Osiedleńczy, Sam orządowy, Wojskowy, Zdrow ia, P racy  
i O pieki Społecznej, K u ltu ry  i Sztuki, Aprowizacji i H andlu , Komunikacyjny, 
Odbudowy, Przemysłowy, Rybacki, Pomiarów, Inform acyjno Propagandowy, 
W eterynaryjny, Leśny oraz Wojewódzki In sp ek to ra t Pożarniczy), ja k  i system  
organów  w ładzy okręgu. W dokum encie b ra k  było bowiem  w zm ianki o R a
dzie Okręgu. Wydaje się, że n a  jej likwidację wpływ miało ukonstytuow anie 
się 1 czerwca 1945 r. Wojewódzkiego K om itetu  Osiedleńczego w Olsztynie, 
którego przewodniczącym  był pełnom ocnik rząd u 46. Ciało to -  będące n a 

44 WAPO, UPR, sygn. 64, Statut Organizacyjny...
45 Miały one charakter załączników do statutu, choć nie były w ten sposób zatytułowane.
46 E. Kierejczyk, op. cit., s. 91.
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m iastk ą  ra d  narodow ych -  mogło przejąć funkcje doradcze Rady O kręgu47. 
S ta tu t  nie poruszał również kw estii g ran ic  obszaru  adm inistrow anego przez 
pełnom ocnika -  najpraw dopodobniej z racji przew idyw anych zm ian. Ju ż  
7 lipca, tj. tydzień po ogłoszeniu s ta tu tu , uchw ałą Rady M inistrów  do woje
wództwa gdańskiego włączono powiaty: elbląski, m alborski, sztum ski i kw i
dzyński, do województwa białostockiego zaś ełcki, olecki i gołdapski48. J a k  
podnosi M. Jaw orsk i, „Pełnom ocnik R ządu RP n a  O kręg M azurski, o rgan izu
jąc  adm in istrację  polską i osadnictw o n a  tym  teren ie  od m arca  do sierpnia 
1945 r. [...], nie znał dokładnej lin ii granicznej swego okręgu”49. Jeszcze 
w październ iku  1945 r. w piśm ie do D ep artam en tu  O rganizacyjnego M ini
ste rs tw a  A dm inistracji Publicznej Pełnom ocnik R ządu n a  O kręg M azurski 
w skazyw ał, że „obecne rozgraniczenie terenów  adm inistrow anych  przez w ła
dze polskie z jednej, a w ładze radzieckie z drugiej strony, nie posiada dokład
nej lin ii dem arkacyjnej. D okonane ono zostało n a  podstaw ie protokołów 
zdawczo-odbiorczych pom iędzy poszczególnym i k o m en d an tam i wojsk r a 
dzieckich i odnośnym i s ta ro stam i powiatowym i O kręgu M azurskiego bez do
kładnego w yszczególnienia punktów  granicznych [...]. Jednocześnie prosiłem
0 u s ta len ie  g ran icy  polsko-radzieckiej n a  odcinku O kręgu  M azurskiego
1 przysłan ie kom isji delim itacyjnej dla u s ta len ia  tejże granicy. [...] W konklu
zji powyższych argum entów  przedk ładam  w niosek spowodowania popraw ek 
w dotychczasow ym  b iegu  lin ii g ran icznej w tym  k ie ru n k u , by m iasta , 
a rów nocześnie węzły kolejowe: D arkiejny, G ierdaw y, F ry d lan d , Z in ten  
i Św ięta S iek ierka znalazły  się po stron ie polskiej”50.

Dla określen ia pozycji i roli pełnom ocnika rząd u  kluczowe były postano
w ienia dwóch pierw szych paragrafów  nowego s ta tu tu . Zgodnie z treśc ią  
pierwszego, „Pełnom ocnik R ządu RP na O kręg M azursk i za ła tw ia spraw y 
należące do jego zak resu  działan ia  bądź osobiście, bądź przy pomocy U rzędu 
Pełnom ocnika RP na O kręg M azurski, w ładz adm in istracji ogólnej oraz in 
nych podległych m u n a  obszarze m azursk im  władz urzędów  i organów ”. 
Im perium , którym  dysponował pełnom ocnik, w ykraczało zatem  poza ram y 
adm in istracji ogólnej. K olejna jednostka  redakcyjna określa U rząd  Pełno
m ocnika R ządu  jako  jego organ  wykonawczy zarów no w odniesien iu  do

47 WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie Miesięczne Pełnomocnika Rządu dla MAP za 
miesiąc czerwiec z dnia 16 VII 1945 r., s. 8: „Rady Narodowe na terenie Okręgu Mazurskiego 
nie funkcjonują, jako ich namiastka działa Wojewódzki Komitet Osiedleńczy w Olsztynie [...] 
odpowiednio w niektórych powiatach Powiatowe Komitety Osiedleńcze”. Komitet osiedleńczy 
jako substytut samorządu mógł pełnić rolę ciała doradczego, jakim była Rada Okręgu

48 Ibidem, s. 43, a także AAN, MAP, sygn. 2424, Pismo Pełnomocnika Generalnego RP dla 
Ziem Odzyskanych nr 698/Pg/45 do Wojewody Białostockiego z lipca 1945 r. z poleceniem 
objęcia administracją powiatów Ełk, Gołdap, Margrabowo, s. 89.

49 M. Jaworski, op. cit., s. 97.
50 AAN, MAP, sygn. 2391, Pismo Pełnomocnika Rządu na Okręg Mazurski L.dz. 6734/org/45r. 

do Ministerstwa Administracji Publicznej Departament Organizacyjny z października 1945 r., 
s. 35-37.
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spraw wynikających z funkcji reprezentanta rządu, jak i szefa administracji 
ogólnej. Statut stwierdzał również, że aparat wykonawczy pełnomocnika 
i poszczególni jego funkcjonariusze zawsze występują w imieniu pełnomoc
nika (§ 3)51.

Prócz konieczności nadania tworzącym się strukturom administracji ram 
formalnych, kwestią wymagającą szybkiego rozstrzygnięcia -  z racji rosnącej 
z upływem czasu liczby polskich osadników przybywających do Okręgu Ma
zurskiego -  było określenie obowiązującego na tym terenie porządku praw
nego. Pełnomocnik rządu wyprzedził w tym wypadku działania władz cen
tralnych i już 9 sierpnia 1945 r. wydał rozporządzenie uchylające na 
administrowanym przez siebie terenie niemieckie prawo karne i wprowadza
jące przepisy polskie52. Rozporządzenie działało przy tym z mocą wsteczną 
od 23 maja -  dnia symbolicznego objęcia pełni władzy cywilnej w regionie 
przez polską administrację. Nie był to jedyny przykład działań o charakterze 
quasi-prawodawczym ze strony pełnomocnika rządu. 30 sierpnia 1945 r. 
w odpowiedzi na pismo Kierownika Sądu Grodzkiego w Olsztynie rozciągnię
to moc obowiązującą ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych 
i porzuconych53 na Okręg Mazurski54, co zostało ogłoszone w nr 2 „Mazur
skiego Dziennika Pełnomocnika Rządu”.

Wydając rozporządzenie derogujące na podległym sobie obszarze nie
mieckie ustawodawstwo karne i zastępujące je polskim, pełnomocnik rządu 
powołał się na „pełnomocnictwa udzielone mu przez Radę Ministrów w dniu 
14 marca 1945 r.” (tj. postanowienia uchwały Rady Ministrów z 14 marca). 
Mimo iż działanie to uznać należy za niezmiernie istotnie z punktu widzenia

51 Podkreślenie tego faktu było konieczne, bowiem z racji niskich kwalifikacji kadr często 
mylone były zadania organu i jego aparatu wykonawczego. WAPO, UPR, sygn. 64, Pismo 
Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski z dnia 6 IX 1945 r. do wszystkich ob. Naczelników 
Wydziałów Urzędu Pełnomocnika Rządu oraz Starostw Powiatowych i Prezydenta m. Olsztyna, 
s. 219: „Zdarzają się wypadki, iż podległe mi Urzędy, a nawet poszczególni urzędnicy odnoszą 
się w różnych sprawach służbowych i wzajemnych skarg wprost do Ministerstwa Administracji 
Państwowej lub też innych urzędów ministerialnych z pominięciem własności instancyjnej [...]”.

52 WAPO, UPR, sygn. 21, Rozporządzenie Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski 
z dnia 9 VIII 1945 r. uchylające niemieckie przepisy karne, s. 9: „Na podstawie pełnomocnictw 
udzielonych mi przez Radę Ministrów z dniu 14 III 1945 r. zarządzam co następuje: § 1 W imie
niu Rzeczypospolitej uchylam wszelkie niemieckie ustawy karne obowiązujące na terenie Okrę
gu Mazurskiego z wyjątkiem przepisów zastrzeżonych wyraźnie w poszczególnych ustawach 
dekretach i rozporządzeniach władz polskich. § 2 Na terenie Okręgu Mazurskiego wprowadzam 
następujące przepisy prawne z mocą obowiązującą od 23 V 1945 r. 1. Kodeks Karny, 2. Prawo 
o wykroczeniach, 3. Przepisy wprowadzające w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezy
denta RP z dnia 14 VIII 1932 r. (Dz.U. RP z 1932 r., nr 60, poz. 571, 572, 573), 4. Kodeks 
postępowania karnego w brzmieniu ustalonym przez KZ URP nr 8/1939, poz. 44, 5. Prawo 
karne -  skarbowe, 6. Wszystkie dekrety Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Tym
czasowego Rządu Jedności Narodowej zawierające przepisy karne”.

53 Dz.U. R.P. z 1945 r., nr17, poz. 97.
54 WAPO, UPR, sygn. 21, Pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Pełnomoc

nika Rządu na Okręg Mazurski z dnia 30 VIII 1945 r. do Kierownika Sądu Grodzkiego 
w Olsztynie, s. 14.
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potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w okręgu55, duże wątpliwości budzi 
fakt, iż porządek prawny kształtował organ administracji56. Legalność wyda
nego przez J. Prawina rozporządzenia nie została jednak nigdy zbadana ani 
podważona. Okres jego obowiązywania ograniczył się zresztą tylko do kilku 
miesięcy i wydaje się, że miał spełniać również cele propagandowe, by pod
kreślić związek okręgu z państwem polskim. W równym stopniu mógł być on 
rekcją na faktyczne stosowanie ustawodawstwa polskiego -  przede wszyst
kim przez organa bezpieczeństwa. Kwalifikacje, w tym również świadomość 
prawna ich funkcjonariuszy pozostawiały wiele do życzenia, toteż wprowa
dzenie polskiego ustawodawstwa karnego niosło ze sobą najmniej komplikacji.

Sprawę obowiązującego na Ziemiach Odzyskanych porządku prawnego 
wyjaśnił w sposób kompletny dopiero dekret z dnia 13 listopada 1945 r., 
rozciągający na te tereny ustawodawstwo obowiązujące na obszarze Sądu 
Okręgowego w Poznaniu, a w zakresie prawa pracy -  ustawodawstwo obo
wiązujące na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego57.

Dowodem pewnej chaotyczności w kształtowaniu struktur polskiej admi
nistracji cywilnej na Ziemiach Odzyskanych -  prócz dość ogólnie zarysowa
nych kompetencji jej podstawowych organów58 -  była kwestia ustalenia za
sad ich podległości organom centralnym państwa. Urząd Pełnomocnika 
Generalnego dla Ziem Odzyskanych został utworzony dopiero uchwałą Rady 
Ministrów z 11 kwietnia 1945 r., a więc prawie miesiąc po powołaniu podle
głych mu okręgowych pełnomocników rządu. Do tego momentu kwestia ich 
hierarchicznego podporządkowania nie była w pełni wyjaśniona. W okresie 
tego swoistego interregnum na Ziemiach Odzyskanych kluczowe decyzje po
dejmowane były przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej. To właśnie 
uchwałą tego gremium J. Prawin z dniem 30 marca powołany został na 
stanowisko pełnomocnika rządu na Okręg Mazurski. Istotną rolę pełniło 
również Biuro Ziem Zachodnich, działające od 2 lutego 1945 r. przy Prezy
dium Rady Ministrów. Brak ustalonego formalnie systemu podległości służ
bowej w okresie formowania się administracji prowokował jednak do odwoły
wania się do najwyższych organów państwa. Pełnomocnicy okręgowi często

55 Stosowanie przez organa państwa polskiego ustawodawstwa hitlerowskiego uznać nale
ży za niemożliwe zarówno z przyczyń praktycznych (nieznajomość prawa i brak jego źródeł), jak 
i ideologicznych. Było to wszak ustawodawstwo uznane za zbrodnicze.

56 Działanie Pełnomocnika Rządu wskazuje na jego dążenie do maksymalnego rozszerze
nia granic swoich kompetencji na terenie okręgu.

57 Dekret o zarządzie Ziem Odzyskanych z 13 listopada 1945 r. (Dz.U. z 1945 r., nr 51, 
poz. 295).

58 AAN, MAP, sygn. 2424, Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Ministrów z lipca 1945 r. 
o organizacji zarządu Ziem Odzyskanych, s. 109: „Uchwałą RM z dnia 14 marca 1945 r. po
stanowiono podzielić Ziemie Odzyskane na cztery okręgi administracyjne i powołać na poszcze
gólne okręgi Pełnomocników Okręgowych. Uchwałą RM z dnia 11 kwietnia 1945 r. wyznaczono 
Ministra Administracji Publicznej Pełnomocnikiem Generalnym dla Ziem Odzyskanych. Do
tychczas jednak nie zostały określone kompetencje tych pełnomocników”.
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kontaktowali się bezpośrednio z premierem lub poszczególnymi ministra- 
mi59. Z upływem czasu, w miarę stabilizowania się sytuacji i wypracowywa
nia odpowiednich procedur, przestrzegana była już właściwa dla poszczegól
nych spraw droga służbowa. Istotne stało się również powołanie na szczeblu 
centralnym komórek właściwych dla problematyki Ziem Odzyskanych (poza 
Pełnomocnikiem Generalnym). Ministerstwo Administracji Państwowej w celu 
usprawnienia prac w dziedzinie organizowania na tym terenie tymczasowej 
administracji i gospodarki lokalnej utworzyło w Departamencie Samorządo
wym (III) Wydział Ziem Odzyskanych (5)60.

Do połowy grudnia 1945 r. stanowisko pełnomocnika rządu w Okręgu 
Mazurskim sprawował J. Prawin, a po jego odejściu objął je dr Zygmunt Robel. 
Był on zwolennikiem szybkiego nadania okręgowi statusu województwa, dlate
go też mimo iż formalnie sprawował urząd pełnomocnika rządu, używał tytułu 
wojewody61. Można odnieść wrażenie, że próbował on wymusić w ten sposób 
na władzach centralnych szybkie utworzenie województwa w miejsce Okręgu 
Mazurskiego lub wyprzedzić ich działania w tym zakresie62. Dekret z 13 
listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych przewidywał wszak, że Rada 
Ministrów na wniosek Ministra Ziem Odzyskanych dokona w drodze rozpo
rządzeń tymczasowego podziału Ziem Odzyskanych na województwa i powia
ty (art. 5 dekretu) oraz mianuje ich wojewodów (art. 6). Mieli oni objąć 
zwierzchnie kierownictwo nad wszystkimi działami zarządu państwowego 
(art. 7). Okres swoistej uzurpacji stanowiska wojewody przez dr. Z. Robla 
trwał do aż wiosny 1946 r. Zakończyło go wydanie przez Radę Ministrów 
w dniu 29 maja rozporządzenia w sprawie tymczasowego podziału administra
cyjnego Ziem Odzyskanych63, tworzącego województwo olsztyńskie (w miejsce 
Okręgu Mazurskiego) z siedzibą władz wojewódzkich w Olsztynie. Zgodnie 
z pismem okólnym z dnia 7 czerwca 1946 r. skierowanym przez Departament 
Administracji Publicznej MAP do wszystkich wojewodów na obszarze ziem 
zachodnich: „Z dniem ogłoszenia rozporządzenia dotychczasowa nazwa Okręg 
Administracyjny zmieni się na województwo, pełnomocnik okręgowy Rządu 
RP na Wojewoda zaś nazwa Urząd Pełnomocnika na Urząd Wojewódzki”64.

59 WAPO, UPR, sygn. 28, Pismo Pełnomocnika Rządu na Prusy Wschodnie do Premiera 
Tymczasowego Rządu RP z 23 marca 1945 r., s. 38; R. Degan, op. cit., s. 27.

60 AAN, MAP, sygn. 2424, Pismo MAP do Okręgowych Pełnomocników Rządu z czerwca 
1945 r. ws. kwestionariuszy o stanie administracji i gospodarki lokalnej na Ziemiach Odzyska
nych, s. 95.

61 WAPO, UPR, sygn. 30, Pismo Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski do Minister
stwa Ziem Odzyskanych z 7 I 1946 r., s. 5 i 6. Z. Robel używa w nim w stosunku do siebie 
tytułu wojewody. Podobnie F. Sokołowski, op.cit.

62 Jak pokazała powojenna historia, metoda faktów dokonanych, nawet jeśli wychodziła 
poza ramy obowiązujących przepisów, przynosiła często rezultaty. Należy w tym miejscu przypo
mnieć działania Wojewody Białostockiego, który objął stanowisko Patrona Okręgu Mazurskiego.

63 Dz.U. z 1946 r., nr 28, poz. 177.
64 AAN, MAP, sygn. 497, s. 123-125.
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Rozporządzenie z dnia 28 maja 1946 r. stanowić może swoistą cezurę 
okresu formowania się administracji polskiej na terenie b. Prus Wschodnich. 
Województwo olsztyńskie, w które przekształcony został Okręg Mazurski 
-  mimo iż zgodnie z art. 2 dekretu z 13 listopada 1945 r. nadal podlegało 
Ministerstwu Ziem Odzyskanych -  zbliżyło się do ogólnopolskiego modelu 
administracji65. Wcześniejsza forma zarządu tego obszaru, choć bazowała na 
rozwiązaniach prowizorycznych i tworzonych niemal ad  hoc, oceniona musi 
być jednak co najmniej jako efektywna i skuteczna, tak zresztą jak sam 
proces jej wprowadzenia. Należy również pamiętać, że opracowywany pod 
dużą presją czasu model administracji Ziem Odzyskanych w dużej mierze 
podtrzymany został w dekrecie o zarządzie Ziem Odzyskanych, co świadczyć 
może tylko o dojrzałości podjętych wiosną tegoż roku decyzji dotyczących 
sposobu organizacji działających tam polskich władz.

Choć pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące warunków działania pełnomoc
ników okręgowych na Ziemiach Odzyskanych były nadzwyczaj lakoniczne, to 
fakt ten okazał się ich zaletą, a nie wadą. Brak jednoznacznego i precyzyjne
go określenia granic kompetencji pełnomocników sprawił, że cieszyli się oni 
dużą swobodą działania. Swoją aktywność mogli względnie łatwo dostosować 
do dynamicznie zmieniających się warunków na objętych terenach. Najistot
niejsza była wszak możliwość koncentracji władzy w ręku pełnomocnika -  
czego dowodzi przykład Okręgu Mazurskiego. O ile pozycja wojewody na 
obszarach tzw. ziem dawnych, tj. znajdujących się wcześniej w granicach II 
RP, uległa osłabieniu w stosunku do stanu sprzed wojny, to pełnomocnicy 
okręgowi korzystać mogli niemal z dyktatorskich uprawnień (ich granice 
wyznaczały w praktyce stosunki z dowódcami wojsk radzieckich stacjonują
cych na terenach Ziem Odzyskanych). Jako pierwsi reprezentanci władz pol
skich i organizatorzy praktycznie całej administracji mieli oni silny wpływ 
na działanie wszystkich jej pionów, także tych realizujących zadania w za
kresie utrzymania porządku publicznego. Fakt, iż władze centralne zrezy
gnowały z narzucania pełnomocnikom różnego rodzaju ograniczeń, chociażby 
w postaci konieczności współpracy z jakąś formą rad narodowych lub wyraź
nego zagwarantowania organom bezpieczeństwa autonomii wobec struktur 
cywilnych, dowodził ich dużej determinacji w sprawie szybkiego zagospoda
rowania mających przypaść Polsce terenów. Skuteczność przeprowadzenia 
całej operacji miała wszak bardzo duże znaczenie propagandowe dla przej

65 Zmiana dotyczyła nie tylko sfery semantycznej, przekształceniu uległa także -  stosow
nie do zaleceń Ministerstwa Ziem Odzyskanych -  organizacja urzędu wojewódzkiego. Został on 
podzielony na 16 wydziałów, a na znaczeniu zyskali wicewojewodowie, którzy przejęli część 
spraw zastrzeżonych do tej pory dla wojewody. WAPO, UPR, sygn. 30, Załącznik (Projekt 
Statutu Organizacyjnego Urzędu Wojewódzkiego) do Pisma Pełnomocnika Rządu RP na Okręg 
Mazurski skierowanego do Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 7 I 1946 r., s. 7; także E. Kierej- 
czyk, op. cit., s. 74-76.
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mujących ster władzy w państwie sił politycznych. Właściwe dla nich pryncy
pia ideologiczne, faworyzujące kolegialny typ przywództwa, zejść musiały 
zatem na plan dalszy, ustępując miejsca rozwiązaniom wynikającym z czysto 
pragmatycznych kalkulacji, tj. preferującym silną władzę i skuteczne jej 
sprawowanie.
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After the acquisition of Poland’s control over the western lands, there 
was no possibility of relying on the German system of government. It became 
necessary therefore to create from scratch there, the new Polish government 
structures. The construction of the state apparatus is usually a complicated 
and long process, requiring not only legislative, but also material and social 
base. The deficit of all these elements made the organization of the Polish 
administration in the Recovered Territories a serious challenge, both from 
the logistical and the formal point of view. Resolution of the Council of 
Ministers from 14 March 1945 about dividing the western lands was the first 
step at this area. In accordance with the resolution, the Western Territories 
were divided into four districts: I -  Opole Silesia, II -  Lower Silesia, III 
-  Western Pomerania, IV -  East Prussia, to which the district plenipotentia
ries of the Polish government were nominally assigned to. The formation of 
administrative structures in the East Prussia is the main theme of this 
article.


