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Z PROBLEMÖW KSZTALTOWANIA SIE; ADMINISTRACJI 
ZIEM ZACHODNICH I PÖLNOCNYCH 

Zasiedlenie i zagospodarowanie, a z czasem pelne zintegrowanie ob
szar6w nad Odrq i Baltykiem z resztq ziem polskich zalezalo w ogromnej 
mierze od ludzi zatrudnionych w organizowanym od podstaw i na no
wych zasadach aparacie administracyjnym. Znaczenie tego doceniali 
wszyscy odpowiedzialni za jego utworzenie i prawidlowe funkcjonowa
nie. Swiadczq o tym liczne wypowiedzi przedstawicieli wladz pai1stwo
wych i politycznych, a takze tresc powstajqcych program6w dzialan. 
Koniecznosc odpowiedniego doboru kadr podkreslal m. in. w wywiadzie 
prasowym premier Rzqdu Tymczasowego, Edward Os6bka-Morawski, 
stwierdzajqc, ze jest to „jedno z najwazniejszych zagadnien panstwo
wych, od rozwiqzania kt6rego b�dzie w duzym stopniu zalezala szybkosc 
i jakosc zagospodarowania ziem zachodnich" 1

. Do wysylania na nie 
najlepszych ludzi „naszej administracji", czas bowiem nie czekal i kazdy 
dzien op6znienia przynosil wiele zla, nawolywal na lamach „Rzeczy
pospolitej" Jerzy Borejsza 2• Podobne postulaty zawarte zostaly w me
moriale Urz�du Pelnomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych (UPG) 
przedstawionym najwyzszym wladzom w czerwcu 1945 r. W dokumencie 
czytamy m. in., ze im „pr�dzej i lepiej zorganizujemy na nich admini
stracj�. slowem, im pewniej i mocniej staniemy na tych ziemiach polskq 
nogq, tym wi�ksze gwarancje uzyskamy, ze w momencie zawierania 
pokoju nikomu nie przyjdzie do glowy kwestionowac nasze prawa do 
ziem postulowanych" 3

• 0 docenianiu kwestii swiadczy r6wniez fragment 
sprawozdania z lustracji Shiska Opolskiego, w kt6rym przeprowadzaj�cy 
inspekcj� - delegat Departamentu Politycznego Ministerstwa Admi
nistracji Publicznej (MAP) - wr�cz uzaleznial wprowadzenie ladu i po
rzqdku od sprawnego aparatu administracyjnego. I dalej autor stwierdzal: 
,,Administracja jest elementem wladania, a na tych terenach administra-

1 „Rzeczpospolita" z 13 IV 1945.

t „Rzeczpospolita" z 24 V 1945. 
1 AAN, MAP-UPG, sygn. 2424, s. 125. 
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cja dobrze zorganizowana jest najistotniejszym warunkiem posiadania 
Ziem Zachodnich po wsze czasy" '· 

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego MAP, Antoni Zakrzewski, 
w pismie do ministra tego resortu jeszcze ze stycznia 1945 r. podkreslal 
koniecznosc rozpocz�cia natychmiastowych przygotowan. Proponowal 
m.in. ,,powolac do czynnej sluzby wszystkich pracownik6w panstwowych
i samorzqdowych, zatrudnionych 1 IX 1939 roku" 5

. Ustalil obsad�: 50
urz�dnik6w dla Urz�du Wojew6dzkiego i 600 dla starostw (bez uwzgl�
dnienia potrzeb urz�d6w niezespolonych, m. in. oswiaty, komunikacji,
poczt i telegraf6w) 6

. Rzeczywistos6 kilkakrotnie przekroczyla przewidy
wania.

Decyzj� systematycznego delegowania swoich najlepszych, najbardziej 
,doswiadczonych czlonk6w na odzyskane tereny w miar� ich wyzwalania 
podj�lo w pierwszych dniach lutego Plenum KC PPR i. 

Szczeg6lnego znaczenia nabierala praca Polskiego Zwicizku Zachod
niego (PZZ), reaktywowanego w listopadzie 1944 r. w Lublinie pod kie
rownictwem prof. dra Andrzeja Wojtkowskiego. Zwiqzek zmierzal bo
wiem do skupienia wszystkich sil zainteresowanych w procesie przyj�cia 
i odbudowy polskiego zycia na ziemiach odzyskanych przez m. in. przy
gotowanie przyszlych kadr administracji panstwowej 8

• Mialy one zade
-cydowac o funkcjonowaniu calego aparatu panstwowego, a fakt, ze 
przejmowanie ziem zachodnich odbywalo si� w warunkach gl�bokich 
rewolucyjnych przemian w calym kraju, przydawal pracy administracji 
dodatkowe znaczenie. Trzeba bylo, jak pisze Leopold Gluck, by zatrud
nieni w niej ludzie byli „oddani sprawie ziem odzyskanych, ofiarni, po
siadajqcy wlasciwe kwalifikacje zawodowe, ale rozumiejqcy przede wszyst
kim, ze zadaniem administracji na tych terenach jest nie tylko odbu
dowa, zasiedlenie, zagospodarowanie i stabilizacja warunk6w, lecz 
nadawanie tym procesom okreslonego kierunku rozwojowego i okreslo
nej tresci. Ziemie odzyskane mialy si� bowiem stac i staly si� nieodlc1cznq 
cz�sci<l skladowq Polski Ludowej" 9

• 

Zrozumiale, ze wobec takich zamierzen, sprawa przygotowania zawo
dowego, wysokich kwalifikacji, pelne zrozumienie i zaangazowanie 
w rozpoczynajqce si� przeobrazenia spoleczne wysuwaly si� na czolo 
w procesie montowania ekip administracyjnych. Byly to bardzo wysokie 
wymogi, tym bardziej ze przeciez od miesi�cy dzialala juz administracja 

' AAN, MAP-UPG, sygn. 2443, s. 39. 
g AAN, MAP-UPG, sygn. 2424, s. 66. 
1 Tami:e.
1 KsztaUowanie sii: podstaw programowych PoLskiej Partii Robotniczej w la

tach 1942-1945. Wybor materialow i dokument6w, Warszawa 1958, s. 345. 
s Szerzej m. in. AAN, MZO, t. 82, s. 3. 
9 L. G l u c k, Od ziem postulowanych do ziem odzyskanych, Warszawa 1971, 

s. 117.
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na tzw. ziemiach dawnych Polski i najlepsi fachowcy zostali w niej 
zatrudnieni. To tei: bylo jednq z przyczyn, ze zespoly pracownicze prze
znaczone do wyjazdu „na zachod" powstawaly w niezmiernie trudnych 
warunkach. Niezb�dny byl pospiech, naglily potrzeby dnia codziennego; 
obj�cie ziem odzyskanych przez panstwo polskie stawalo si� aktem za
r6wno o spoleczno-gospodarczym, jak i politycznym charakterze. 

Stqd tez stosunkowo duzq swobod� w doborze pracownik6w pozosta
wiono 4 Pelnomocnikom Okr�gowym powolanym 14 III przez Rad� 
Ministrow i odpowiedzialnym za zorganizowanie podleglego terenu i przy
gotowanie go na przyj�cie polskich osadnikow. 

Nie ma przesady w stwierdzeniu, ze w realizacj� tego podstawowego 
zadania wl::iczyla si� cala Polska. Przygotowania toczyly si� w wielu 
osrodkach i srodowiskach. I tak np. ekip� dla Pomorza Zachodniego 
montowano w Warszawie i Poznaniu, dla Dolnego Slqska - w Kielcach 
i Krakowie, Wroclawia - w Krakowie, Slqska Opolskiego - w Lublinie 
i Krakowie, Warmii i Mazur - pocz1:1tkowo w Bialymstoku, potem w War
szawie. Juz tylko z tego zestawienia widac, jak szczeg6lnq rol� odegraly 
Krakow i Warszawa. 

W r6zny tez spos6b werbowano personel, r6zne stosowano kryteria 
doboru. Przydatnosc kandydat6w do pracy w administracji Dolnego 
Sl::iska oceniala, powolana z inicjatywy Stanislawa Piaskowskiego, Mi�
dzypartyjna Komisja Kwalifikacyjna. Pelnomocnik nie stwarzal zludzen, 
zapowiadajqc w zarzqdzeniu nr 1 z 2 IV, wydanym jeszcze w Kielcach, 
i:e praca b�dzie trudna, odpowiedzialna, bez ograniczen czasowych, wy
magajqca pelnego oddania „celom, dla spelnienia kt6rych obejmujemy 
Ziemie Odzyskane" 10

. Publicznie, w obecnosci licznego audytorium badal 
kwalifikacje ochotniköw prezydent Wrodawia dr Boleslaw Drobner 11

. 

Przygotowaniem do wyjazdu ekipy do stolicy Dolnego Sh1ska kierowal 
PZZ. Czlonk6w zespolu Pelnomocnika Okr�gowego na Pomorze Zachod
nie, Leonarda Borkowicza, delegowaly wprawdzie poszczegolne mini
sterstwa, ale w skladzie znalazly si� r6wniez „rozmaite osoby nie wy
trzymujqce ci�zkich warunk6w warszawskich" 12. Podobni rozbitkowie
przypadkowo zebrani z r6znych stron Polski, na ogol nie znajqcy si� 
i „o odmiennych swiatopogli:idach, temperamentach, zawodach, o bardzo 

10 J. Mich a I s k a, Z dziej6w obejmowania wladzy ludowej na Dolnym $lqsku, 
kwiecien-sierpien 1945. Wyb6r z.r6del (Teki Archiwalne, t. X, 1966, s. 223-224). 
O administracyjnym obejmowaniu tego okn:gu takze B. Pas i erb, Rok pierwszy. 
Z prob1em6w zycia politycznego na Dolnym $lqsku 1945-1947, Wroclaw 1972; 
t e n z e, Zycie potityczne Dolnego .Slqska 1945-1950, Warszawa-Wroclaw 1979. 

11 0 przebiegu przygotowan w Krakowie szeroko informowal m. in. ,,Dziennik 
Polski" z kwietnia i maja 1945 r.; takze B. Dr ob n er, Zdobylismy Polskie Zlote 
Runo (Trudne dni, Wroclaw 1960, t. I, s. 76); P. D z i ur z y n s k i, Akcja przesiedlen

cza wojew6dztwa krakowskiego na Ziemie Odzyskane w iatach 1945-1948 (Studia 
Historyczne, 1969, z. 3). 

it W. M ad ur o w i c z, Czynnosci przygotowawcze do obji;cia Pomor:m Za-
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niklym doswiadczeniu w pracy administracyjnej" 13 wyjezdzali z Jaku
bem Prawinem na Warmi� i Mazury. 

W nieco lejszej sytuacji znalazl si� natomiast Aleksander Zawadzki, 
wojewoda slqsko-dqbrowski, a jednoczesnie Pelnomocnik Rzqdu Tym
czasowego na Slqsk Opolski. Jeszcze podczas pobytu w Lublinie rozpo
czql poszukiwania kandydat6w w szeregach wojska. Ich efektem bylo 
pozyskanie m. in. plk. J erzego ZiE:tka, kt6ry zostal „postawiony do orga
nizacji administracji pa11.stwowej i samorzqdowej jako p.o. wojewody" 14

. 

Cennej pomocy udzielil Komitet Obywatelski Polak6w Slc1ska Opolskie
go, kt6rego przedstawiciele nawiqzali lqcznosc z A. Zawadzkim jeszcze 
w styczniu w Krakowie. Komitet zostal uznany za organ doradczy ma
jqcej powstac na Slqsku administracji polskiej. Po przyjezdzie na Sl.:isk 
czlonkowie Komitetu prowadzili intensywne przygotowania do przej�cia 
Opolszczyzny rn. Starano sit;, by w wyruszajqcych w teren ekipach 
znalezli si� ludzie znajqcy i rozumiejqcy skomplikowanq sytuacj� ludno.;ci 
$lqska Opolskiego, a takze dawni jego mieszkancy, dzialacze Zwüizku 
Polak6w, polskich organizacji spolecznych, oswiatowych czy pJlitycznych. 
Jednoczesnie jednak wezwano wszystkich bylych pracownik6w sprzed 
wrzesnia 1939 r., by stan�li do pracy na zajmowanych uprzednio sta
nowiskach rn. Na og6l zglaszali si� ch�tnie, ,,zacz�li pracowac z zapa}em,
a wielu z inicjatywq. Widzialo si�, ze ludzi trawil gl6d pracy dla siebie, 
dla swego narodu i panstwa, widzialo si�, ze ludzi trawil gl6d pracy 
w swiadomosci, ze to, eo robiq, pozostanie w Polsee i dla Polski" 17

. 

Zrozumiale, ze nie wszyscy odpowiedzieli na apel wojewody. Cz�sc 
przedwojennej kadry urz�dniczej byla zdecydowanie nieprzychylna no
wemu ustrojowi i wr�cz odm6wila wsp6lpracy, inni nie rozumieli jego 
zasad i zajmowali wyczekujqce stanowisko, u jeszcze innych, mime wy
sokich kwalifikacji zawodowych, wykonywanie podj�tych obowiqzk6w 
hamowala uksztaltowana w ciqgu dlugich lat biurokratyczna rutyna. 
0 trudnosciach tych m6wil wojewoda m. in. na posiedzeniu Wojew6dz
kiej Rady Narodowej w polowie maja, podkreslajqc z jednej strony zna-

chodniego oraz dzialalnosc Urzf;du Wojew6dzkiego w Pile, Szczecinie, Koszalinie do 
30 VI 1459 roku, relacja pisemna z 29 XII 1960. 

11 J. Stank o w s k i, Pierwsze dni na Warmii i Mazurach (Jakub Prawin
(wspomnienia), Warszawa 1969, s. 89). 

14 A. Z a w ad z k i, Bilans pierwszego roku wladzy ludowej na Slqsku (Z pola 

walki, 1964, nr 2, s. 15). 
15 W. Pa 1 i wo da, Powröt na ziemi(? ojc6w (Pierwsze lata wladzy ludowej

we wspomnieniach Opolan, Katowice 1971, s. 285}; takze L. A ff a, Przyjaciei

Opolan (Wspomnienia o A. Zawadzkim, pod red. H. Rechowicza, Katowice 1971, 
s. 91-93).

11 A. Z a w ad z k i, Notatki. Przem6wienia 1945-1948 na SLqsku i w Zagl�biu
Dqbrowskim, wyb6r i oprac. W. Janiurek i W. Szewczyk, Katowice 1964, s. 69; 

takze A. Z a w ad z k i, 0 nowego urzi:dnika Polski Ludowej (Slqsko-Dqbrowski
Przeglctd Administracyjny, 1947, l/ll). 

11 z a w ad z k i, Notatki..., s. 69.
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czenie pracy kadry przedwojennej, ale zauwai.ajqc tei. mozliwosc podej
mowania przez przeciwnik6w politycznych prob opanowania r6znych 
stanowisk, by tq drogq oslabiac ksztaltujqCq si� dopiero, i to calkiem 
od nowa wladz� 18• Do jeszcze jednego zr6dla, niedost�pnego dla pozosta
fych okr�g6w, gdzie podstawowy, zwlaszcza kierowniczy trzon kadr po
,chodzil z zewrnitrz, m6gl si�gnqc A. Zawadzki. Byla nim doswiadczona, 
wyksztalcona kadra w tej cz�sci Slc1ska, ,,gdzie juz od lipca 1944 roku 
sprawowalismy wladz�" 19• Sb1d tez, jak wspomina Jadwiga Ludwinska, 
6wczesny kierownik Wydzialu Kadr KW PPR, ,,tworzenie wladzy odby
walo si� niewiarygodnie szybko" 20. 

Juz te, zaledwie zasygnalizowane i niepelne, uwagi wskazuji:i skal� 
przeszk6d. W praktyce pierwszych tygodni, nierzadko miesi�cy, przewa
zali w administracji ludzie pelni entuzjazmu i zapalu, ale pozbawieni 
doswiadczenia w pracy urz�dniczej, znajomosci i opanowania zlozonej pro
blematyki, z kt6r;:i przyszlo im siG borykac na nieznanym ponadto terenie, 
gdzie cz�sto „jeszcze przed paru dniami toczyly si(� walki, gdzie szalaly 
pozary, kilometrami ciqgn�ly si� pola minowe, gdzie panowalo jeszcze 
twarde prawo wojny'' 21. 

Do typowych dla okresu konczqcych si� dzialan wojennych dochodzily 
inne przeszkody, zniech�cajqce do podejmowania pracy na najp6zniej 
wyzwolonych obszarach, czy wr�cz powodujqce decyzj� o powrocie. Wa
runki bytowe urz�dnik6w byly niezwykle ci�zkie, w niekt6rych re
gionach zgola katastrofalne. Przez pierwsze miesiqce nie otrzymali wy
nagrodzenia, a i p6zniejsze place nie wystarczaly na zaspokojenie pod
stawowych codzienych potrzeb. Nader skromne byly racje zywnosciowe. 
Obliczono np., ze na Pomorzu Zo.chodnim przcci�tnc nuesit;;cznc wydatki 

minimalne {bez kwot przeznaczonych np. na kultur�, higien� itp.) trzy
osobowej rodziny urz�dniczej wynosily 13 352 zl. Z faktu, ze okolo 1178 zl 
otrzymywal pracownik w przydzialach zywnosciowych, wynikaloby wi�c, 
ze r6znic�, tzn. 12 174 zl, winny wynosic jego zarobki. A tymczasem 
ksztaltowaly si� one w granicach 2285-3785 zl. Nie mozna si� wi�c 
dziwic ostrym sformulowaniom zawartym w memoriale Okr�gowej Ko
misji Zwi::i:zk6w Zawodowych z 1 XI 1945 r. W dokumencie, skierowanym 
do pelnomocnika okr�gowego, Leonarda Borkowicza, czytamy m. in.: 
„Pracownicy dajq i dadzq swe sily i najlepsze ch�ci zadoscuczynienia 
wymogom rzqdu w jego historycznym wysilku, ale maj::i: prawo i tego 
zqdajq, aby za swq prac� otrzymali dla siebie i swych rodzin godziwy 

1s Tamze, s. 71. 
19 „Trybuna Robotnicza" z 27/28 I 1962. 
2D Autorka z ramienia A. Zawadzkiego zajmowala si� administracjq wyzwolo

nych ziem Opolszczyzny, J. Lud w in. s k a, Tak si� zacz�Io (Takie byly pom1tki, 
Warszawa 1965, s. 488 - 489). 

21 S. Pi a s k o w s k i, Poczqtki wladzy ludowej na Dotnym Slqsku (Z pola 
walki, 1964, nr 2, s. 228). 
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kawal chleba, odziez i dach nad glow�t" 22
. Na kwestie te niejednokrotnie 

takze zwracal uwag� L. Borkowicz w specjalnych ok6Inikach, wydajqc 
m. in. w lipcu zakaz czerpania korzysci materialnych z tytulu zajmowa
nego stanowiska. Sytuacja na Pomorzu Zachodnim nie nalezala do wy
jqtk6w. R6wniei A. Zawadzki, m. in. na posiedzeniu WRN we wrzesniu
1945 r., m6wil o licznych ucieczkach pracownik6w z administracji do
przemyslu w�glowego i hutniczego, ,,bo tarn sq lepsze przydzialy, lepsze
place" 23

. Dopiero 20 XII Rada Ministr6w podj�la uchwal� o wyplacaniu
pracownikom samorzqdowym dodatku zachodniego w wysokosci 50°/o
uposaienia (wraz z dodatkami wyplacanymi ustawowo od 1 I 1946 r.) 24

• 

Na skutek uchwaly Rady Ministr6w z 24 I 1946 r. Ministerstwo zalecilo
wyplat� dodatku zachodniego r6wniez pracownikom wladz i urz�d6w nie
zespolonych (i komunalnych), przy czym podstaw� jego obliczenia sta
nowilo uposazenie zasadnicze oraz dodatek rodzinny, funkcyjny, sluzbo
wy wraz z dodatkami wojennymi 25

• 

Borykano si� z brakiem przepis6w prawnych. Nie tylko Urzqd Pelno
mocnika Okr�gowego na Warmi� i Mazury nie posiadal ani jednego kom
pletu Dziennika Ustaw RP. Nie dysponowano maszynami do pisania, 
potrzebowano powielaczy. Brak lqcznosci telefonicznej, czt;sto nawet pocz
towej powodowal czasami, a w kazdym razie ulatwial wypadki samowoli 
urz�dniczej, zwlaszcza na nizszych szczeblach - w gromadzie czy gminie. 
Jej przejawy spowodowaly bardzo ostr1:1 krytyk� aparatu administracyj
nego na ziemiach odzyskanych podczas obrad VIII i IX scsji Krajowcj 
Rady Narodowej; rozwazano nawet mozliwosc przeprowadzenia pewnego 
rodzaju weryfikacji 26

• Niejednokrotnie tez kwestie te znajdowaly odbicie 
na lamach lokalnej prasy; zajmowala si� nimi m. in. ,,Trybuna Dolno
slqska" z 20 VIII. 

Trzeba bylo wielkiej odpornosci psychicznej, uczciwosci i hartu, praw
dziwego zaangaiowania, by wytrwac przez pierwsze tygodnie i podjqc 
ostatecznq decyzj� zwiqzania swego losu na stale z ziemiami zachodnimi 
i p6lnocnymi. Tym bardziej ze wlasnie na administracji spoczywala 

wlasciwie najwi�ksza odpowiedzialnosc za realizacj� wielu jednakowo 
waznych problem6w. Ustalenie hierarchii potrzeb najczt;sciej bylo nie
mozliwe. Obowü1zki nie miescily si� w iadnym regulaminie. Czas pracy, 
eo niejednokrotnie podkreslali organizatorzy administracji, nie m6gl byc 
limitowany, naleialo po prostu nadqzyc za codziennymi potrzebarni 

ii W AP Szczecin, UWS, sygn. 226a, :s. 69-71. Podany wymiar pensji obowiq
zywa! pracownik6w wielu kategorii. Jedynie zarobki robotnik6w budowlanych wy
nosily od 6700 do 9600, szerzej m. in. K. G o 1 c z e w s k i, Pomorze Zachodnie na

przelomie dwu epok 1944-1946, Poznan 1964, s. 159. 
2s z a w ad z k i, Notatki..., s. 111. 
u AAN, Protokoly, t. II. 
25 DzU MZO, nr l, poz. 12. 
ie Stenogramy z posiedzen KRN, rok 1945 (VIII i IX sesja). 
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ludnosci. A wi�c - nie baczqc na godziny - uczestniczyc np. w rozla
dunkach przybywajqcych w nierytmicznych transportach zniecierpliwio
nych migrant6w i zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb. Kiedy na
deszla pora zniw czy jesiennych siew6w - pracowac w nadzorze lub 
cz�sto bezposrednio razem z rolnikami na polach. 

Nie ulatwiala pracy charakterystyczna dla pierwszych miesi�cy wie
lotorowosc dzialan, brak ich koordynacji, nie ustalone zakresy kompeten
cji poszczeg6lnych instytucji i w efekcie cz<';ste przejmowanie wzajem
nych uprawnien. Niemoznosc wczesniejszego opracowania calosciowej 
koncepcji zagospodarowania przejmowanych teren6w zmuszala cz�sto do 
improwizacji, stajqcej siE; nawet zasadq postE;powania. 

Zrozumiale, ze nie wszyscy, z r6znych zresztq wzg1E;d6w, byli w stanie 
sprostac obowiqzkom i ogromnej odpowiedzialnosci. Stl�d tez ksztahowa
niu si€; kadr administracyjnych towarzyszyla ich ogromna plynnosc, cha
rakterystyczna zwlaszcza dla dw6ch pierwszych lat (1945-1946). W ciqgu 
tylko np. wrzesnia 1945 r. na Slqsku Opolskim personel starostw zmienil 
si� w 113, zwolniono 212, przyj�to natomiast 280 os6b 27

. Na posiedzeniu 
WRN 29 i 30 I nast�pnego roku A. Zawadzki poinformowal zebranych, 
ze w okresie sprawozdawczym m. in. z administracji wojew6dzkiej odeszlo 
lub zostalo zwolnionych 2100 os6b, a z samorzqdu terytorialnego az 
6800 28

• Ruch osobowy nie ominql i samego Ministerstwa Ziem Odzyska
nych, w kt6rym w 1947 r. przyj�to 113 pracownik6w, zwolniono nato
miast 160. Rok p6zniej - odpowiednio 75 i 99 29

• Jednq z przyczyn byl 
z pewnosciq p6zny tennin powstania ministerstwa - listopad 1945 r. -
a wi�c w czasie, gdy inne resorty juz dawno funkcjonowaly i mialy 
jui. za sobq trudnosci organizacyjne, a w duzej mierze i kadrowe. Inn<l -
brak stabilizacji, wynikajqcy m. in. z zaloi.enia o przejsciowym charakte
rze MZO. 

W odniesieniu do calych ziem odzyskanych ruch sluzbowy w 1947 r., 
wedlug danych MZO, przekroczyl og6lny stan zatrudnionych w admini
stracji og6Inej. Jeszcze rok p6zniej objql 400/o obsady. Rozmiar i zasi�g 
zjawiska w poszczeg6lnych wojew6dztwach ziem zachodnich i p6lno
cnych ilustruje tab. 1. 

Dopiero w r. 1948, w wyniku m. in. og6Inej normalizacji sytuacji 
w kraju i stabilizacji siatki plac, udalo si� powoli zahamowac fluktuacj� 
kadr, chociaz w wi�kszosci wojew6dztw nadal jej rozmiary utrudnialy 
harmonijnq, systematycznq prac�. 

W pierwszych tygodniach po wyzwoleniu najwazniejszym proble
mem byl jednak brak ch�tnych do pracy w administracji, zwlaszcza 

n J. W. G o l � b i o w s k i, Pierwsze lata wladzy ludowej w wojew6dztwie slq
sko-dqbrowskim 1945-1946, Katowice 1965, s. 129. 

2a z a w ad z k i, Notatki ... , s. 165.
H Sprawozdanie z dzialalnosci MZO w okresie od 27 XI 1945 do 21 I 1949 r. 

(dalej: Sprawozdanie MZO), AAN, sygn. 50, s. 41.
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Tab. 1. Ruch sluzbowy pracownikow un�ow wojew6dzkich i starostw 1947-1948

1947 1948 

Wojew6dztwo przyjf,to zwolniono przyJc.to zwolniono 
os6b os6b os6b os6b 

Bialostockie (czc.gc odzyskana) 84 47 81 59 
Olsztynskie 663 713 543 477 
Gdanskie (cz� odzyskana) 282 202 211 181 

Szczecinskie 2040 2123 616 492 
Poznanskie (Ekspozytura w Gorzowie) 577 490 270 325 
Wroclawskic 1893 2315 801 592 
Katowickie (czc.sc odzyskana) 1349 1399 212 185 

Razem 6888 7289 2734 2311 

Zr6dlo: Sprawozdanie z dzialalnosci MZO w okresie od 27 XI 1945 do 21 1 1949 roku,

AAN, MZO, sygn. 50, s. 41. Problem omawia takze H. Rybicki, Powstanie i dzialalnosc wladzy

Judowej na zachodnich i polnocnych obszarach Polski 1945-1949, Poznan�Slupsk 1976, s. 145. 

w osrodkach najbardziej wyludnionych, zniszczonych i oddalonych od 
wi�kszych rniast. Jeden z organizator6w adrninistracji wspomina, ze 
w tych pierwszych dniach: ,,bywalo i tak, ze obejmujqcy obowiqzki pel
nil jednoczesnie funkcj� w6jta, sekretarki, gonca" 30

• W sprawozdaniach 
z terenu donoszono, ze powstajq tylko podstawowe referaty, a i to przy 
minimalnej obsadzie. Z Elblqga np. 20 V pelnomocnik pisal: ,,Dotychczas 
zatrudnilem 3 urz�dnikow, maszynistk� i gonca". W dwunastu referatach 
Urz�du Pelnomocnika Obwodowego w Malborku pracowalo w polowie 
maja zaledwie 13 os6b 31

. 0 powaznych brakach, zwlaszcza wlasnie 
wykwalifikowanych urz�dnik6w, meldowal I sekretarz Kornitetu Okr�go
wego PPR Pomorza Zachodniego Tadeusz Rajner w sprawozdaniu 
z 10 VI 32• Podobne informacje z Ziemi Lubuskiej zawierala „Rzeczpospo
lita", nr 243 z 8 IX. Trzeba bylo szybko podjqc zdecydowane kroki za
radcze. 

W pismie do wojewod6w z 16 VIII Ministerstwo Administracji Publi
cznej przypominalo, ze kwestia doboru pracownik6w do administracji 
lokalnej ziem wracajqcych do Polski nalezy do najbardziej palqcych, 
albowiem „od tego, kiedy i jakim elementem zdolamy tamtejszy apa
rat administracyjny obsadzic, zalezy w duzym stopniu nasza mozliwosc 
nalezytego zaru4dzania przywr6conymi Macierzy terenami, ich szybkiego 
wlqczenia w struktur� og6lnopanstwowci" 33

. Poniewaz ministerstwo bylo 
zdania, ze dotychczas podejmowane wysilki nie przynosily wymaganych 
efektöw, zdecydowano si� na podj�cie bardziej radykalnych srodk6w. 

Wyzej przytoczonym pismem (z 16 VIII) zobowiqzywano wojew6dztwa 

ao M. Krause, Pionierskie dni (Z nadodrzanskiej ziemi. Wspomnienia Szczeci-
nian, wyb6r i oprac. T. Bialecki, Poznan 1974, s. 373). 

a, WAP Olsztyn, Akta Sekretariatu, sygn. 64, s. 72, 74. 
a, CA KC PZPR, sygn. 295/IX-309, s. 2. 
n AAN, MAP-UPG, sygn. 2430, s. 2. 
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tzw. ziem dawnych do dostarczenia okreslonego limitu wykwalifikowanych 
pracownik6w. Kazde z wojew6dztw mialo ich wyslac co najmniej tylu, 
ile mialo gmin wiejskich i miast do 15 tys. mieszkanc6w, oraz tylu, ile 
wynosila trzykrotna liczba powiat6w i pozostalych miast niewydzielonych, 
a takze dziesiE;ciokrotna liczba miast wydzielonych. Opracowano kierunki 
zaplanowanej akcji. Wojew6dztwa: kieleckie, krakowskie, rzeszowskie 
i slqsko-dqbrowskie - wysylac mialy ludzi na Dolny i Opolski Slctsk, 
lubelskie, l6dzkie i poznanskie - na Pomorze Zachodnie, natomiast 
bialostockie i warszawskie - na obszar Warmii i Mazur 34• Sama idea 
nie byla nowa, przeciez ekipy administracyjne dla poszczeg6Inych okr�
g6w organizowano wlasnie w tych miastach, m. in. jeszcze w maju War
szawa obj�la patronat nad Olsztynem i Elblqgiem, Krakow nad Wrocla
wiem, a konkretne przygotowania do obj�cia Szczecina toczyly si� w Po
znaniu od marca 1945 r. (akcja informacyjno-propagandowa, werbunkowa 
itp.). Chodzilo wi�c o zintensyfikowanie tych poczynan., a przede wszyst
kim o prowadzenie planowego, odpowiadajc1cego zapotrzebowaniu naboru 
kadr. Stqd tez ministerstwo nalegalo na koniecznosc przestrzegania w sto
sunku do werbowanych m. in. nast�pujqcych zasad: fachowosci, ideowosci, 
w miar� moznosci wyjazdu kandydat6w, w pierwszym rz�dzie ochotni
k6w, wraz z rodzinami. Trudno dzis odtworzyc przebieg akcji. Nie za
spokojono wprawdzie potrzeb, o czym swiadczq zawarte w sprawozdaniach 
pelnomocnik6w okr�gowych (od maja 1946 r. wojewod6w) kolejne apele, 
wezwania o ludzi; z pewnosciq tez wielu z przybylych nie sprostalo obo
wiqzkom, jednak nie ulega Wqtpliwosci, ze bylo to powazne wzmocnienie 
korpusu administracyjnego ziem odzyskanych. 0 trudnosciach towarzy
szqcych akcji meldowano w licznych pismach, sprawozda.n.iach. 27 IX 
donoszono np. z Bialej Krakowskiej, ze wprawdzie zglosilo si� 9 ochotni
k6w, ale tymczasem z Opola nadeszla informacja o braku wolnych sta
nowisk (poza etatami kilku rachmistrz6w w gminach wiejskich) 35. Nie 
wiadomo wi�c, czy znalazlo zatrudnienie 12 os6b z rzeszowskiego skiero
wanych do 11 X do dyspozycji pelnomocnika w Opolu 36

. Limit dla wo
jew6dztwa rzeszowskiego wynosil 273 pracownik6w, z kt6rych 69 do 
10 XI otrzymalo niezb�dne do wyjazdu zaswiadczenia 37

• Trzeba jednak 
przypomniec, ze Opolszczyzna, na kt6rej obszar miano m. in. kierowac 
kandydat6w, znajdowala si�, w por6wnaniu z innymi okr�gami, w zde
cydowanie korzystniejszej sytuacji kadrowej. W duzej mierze wyko
rzystano doswiadczenie sqsiadujqcego wojew6dztwa slc:isko-dqbrowskiego, 
kt6rego wladzom powierzono przej�cie Opolszczyzny. Pozwolilo to plk. 
J. Zi�tkowi, jako wicewojewodzie, przekazac odpowiedniq informacj�

g{ Tamze, s. 4. 
::s Tamze, s. 33. 
33 Tamze, s. 15. 
37 Tamze, s. 66. 

! - Sob6tka 3/84 
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ministerstwu oraz zwr6cic si� do Urz�d6w Wojew6dzkich w Rzeszowie 
i Kielcach, by reflektant6w kierowali bezposrednio na Dolny $lqsk 38

• 

Limit 277 os6b ustalony dla wojew6dztwa krakowskiego zcstal, wedlug 
oceny wladz wojew6dzkich, przekroczony juz w koncu pazdziernika. Do 
tego czasu wyjechalo 270 kandydat6w, dalszych 47 zglosilo si�, chociaz 
,,wielu z tych to material surowy" 39.

Nie wszystkie dane zawarte w meldunkach znajdowaly potwierdzenie. 
Warszawski Urzqd Wojew6dzki donosil, ze do 22 X z 12 powiat6w wy
jechalo na Warmi� i Mazury 116 pracownik6w 40

. Ich liczba do 17 XI 
wzrosla do 227, a dalszych 69 wyrazalo ch�c wyjazdu, pod warunkicm 
jednak podj�cia pracy w osrodkach z funkcjonujqcymi jui plac6wkami 
szkolnymi 41

. Tymczasem J. Prawin meldowal w pismie z 29 XI, ie nikt 
z kandydat6w si� nie zglosil, mimo ze otrzymal zapowiedz przybycia 
11 os6b z Sochaczewa. Byc moze, ze uwaga odnosila si� do konkretnie 
awizowanej i nie przybylej grupy. Sytuacja kadrowa w okr�gu byla 
katastrofalna. Pelnomocnik ocenial jq slowami: ,,Kompletny brak kan
dydat6w do sluzby samorzqdowej, szczeg6lnie na stanowiska sekretarzy 
i rachmistrz6w w miastach niewydzielonych i gminach wiejskich" 42

. 

Z wojew6dztwa bialostockiego informowano, ze do 28 X do 3 powia
t6w odzyskanych (wcielonych uchwalq Rady Ministr6w z 7 VII do wo
jew6dztwa bialostockiego) zglosily si� 42 osoby, z kt6rych 11 obj�lo juz 
stanowiska. Do 4 XI liczba skierowanych wzrosla do 47 43.

Z l6dzkiego natomiast do 30 X wy jechalo 244 (we wrzesniu 84 i w na
st�pnym miesi<1cU 160) pracownik6w umyslowych 44• W tym samym ter
minie z kieleckiego na Dolny $lqsk wyruszylo 184 ochotnik6w, dalszych 
43 oczekiwalo na wyjazd. Wojewoda kielecki podkreslil jednak koniecz
nosc dokladnej informacji o potrzebach, kt6ra ulatwilaby werbunek od
powiednich kandydat6w 45

• 0 precyzyjnej ewidencji, dokladnym rozezna
niu kwalifikacji, obowiqzku zapewnienia zgodnie z nimi odpowiedniego 
stanowiska, mieszkania, pomocy aprowizacyjnej swiezo zatrudnionym 
przypominal tez minister Wladyslaw Kiernik 40

, a takze dyrektor UPG 
dr Juliusz Gorynski jeszcze w pismie z 2 VIII 47• 

Pierwsze, skromne pr6by szkolenia personelu administracyjnego pod
j�to bardzo szybko. Mozliwe byly one przede wszystkim w wojew6dztwie 
slqsko-dqbrowskim. Juz w polowie marca 1945 r. organizowano w Kato
wicach pi�ciodniowe kursy szkoleniowe dla robotnik6w delegowanych 

18 Tami:e, s. 30. 

19 Tam:ie, s. 52. 

,o Tami.e, s. 49. 
u Tam:ie, s. 65. 
o Tami:c, s. 61.
u Tam;i.e, s. 3ci.
u Tami.e, s. 64.
t6 Tami:c, s. 50.

o Tami.e, s. 41, 12.
47 WAP Wroclaw, UWW, sygn. XVI/1, s. 78.
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przez slqskie zaklady przemyslowe do pracy w administracji Opolszczyzny. 
W tej formie szkolenia wzi�lo udzial 300 os6b 48. W kwietniu w „kr6tko
trwalym" (kilkudniowym?) kursie administracyjnym zorganizowanym 
röwniez przez Urzqd Wojew6dzki uczestniczylo okolo 350 czlonk6w PPR 4.0. 

Na posiedzeniu WRN w polowie maja wojewoda informowal zebranych, 
ze na odbywajqcym si� wlasnie kursie administracyjnym do obj�cia sta
nowisk w aparacie samorzqdowym i panstwowym przygotowuje si� 150 
ludzi, ,,glöwnie robotnik6w, wzi�tych bezposrednio z kopaln, hut, fa
bryk" 50• Na omawianym terenie przez caly czas prowadzono systerna
tyczne kursy doksztakajqce dla pracownik6w wladz wojew6dzkich, a tak
ze dla urz�dnik6w, sekretarzy grninnych itp. 51 Od pocz<!tku tez zwracano 
tutaj ogromnq uwag� na prawidlowq obsad� stanowisk. Wlasnie na Slq
sku Opolskim, ze wzgl�du m. in. na duze skupiska polskiej ludnosci 
rodzimej i skomplikowane procesy weryfikacyjne, byla to niezv.rykle wazna 
kwestia. Juz w maju 1945 r. przeprowadzono wnikliwq analiz� perso
nelu starostw, a specjalna komisja z udzialem przedstawicieli partii 
politycznych weryfikowala kandydat6w na stanowiska w administracji 52.

W kwietniu 1945 r., z inicjatywy ZG PZZ i Polskiego Instytutu Prawa 
Administracyjnego, odbylo si� w Lodzi (pod przewodnictwem wicepre
zydenta miasta) zebranie Komitetu Organizacyjnego Akademii Sluzby 
Publicznej 53

. Powstal projekt uruchornienia przy ZG PZZ trzyletniej 
akademii z tymczasowq siedzibq w Lodzi. Przy uczelni funkcjonowac 
mialy kilkutygodniowe kursy. 13 IV delegacja komitetu uzyskala tymcza
sowq zgod� Departamentu Szkoly Wyzszej Ministerstwa Oswiaty na 
zorganizowanie plac6wki, opracowanie jej statutu i programu 54

• Jeszcze 
w toku prac przygotowawczych przeprowadzono (w kwietniu i maju) dwa 
og6lne kursy wiedzy o ziemiach zachodnich i p6lnocnych dla wyjezdza
jqcych na nie os6b. Inicjatorzy, zakladajqc, ze personel administracyjny 
obok og6lnej wiedzy ekonomicznej winien dysponowac takze specjalnym 
zasobem informacji o przyszlym terenie dzialania, wprowadzili do pro
gramu historii:;, stosunki gospodarcze ziem odzyskanych, zadania samo
rzqdu, oswiaty, problemy repatriacji, osadnictwa i np. z zakresu likwi
dacji mienia poniemieckiego. W czerwcu program ten rozszerzono m. in. 
o prawo administracyjne i specjalne seminarium majqce na celu opraco
wanie og6lnej monografii ziem odzyskanych 55

• Przewidywano r6wniez

48 J. W. Go l �bio w s k i, Pierwsze lata 1945-1947, wyd. II, Katowice 1974,.

s. 105.
49 Z. C z y z o w s k a, Polityka gospodarcza PPR na Slqsku Opolskim (PPR na

Opolszczyinie. Materialy sesji naukowej w Opolu 2-3 III 1962, pod red. T. Swedka, 
Katowice 1964, s. 73). 

80 Z a w a d z k i, Notatki ... , s. 71, 72.
61 Tamze, s. 165.

5� Szerzej: G o l � b i o w s k i, Pierwsze lata ... , wyd, II, s. 112. 
ia AAN, MAP-UPG, sygn. 2469, s. 1.
64 Tamie, s. 2. 
68 Tami.e, s. 3.
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uruchomienie w Koszalinie lub Olsztynie kursu dla juz pracujqcych_ 
0 przyj�ciu decydowac mialo swiadectwo dojrzalosci, zakladano jednak, 
ze uczestnikami b�dcl mogly zostac takze, jako tzw. wolni sluchacze, 
osoby z nizszym wyksztakeniem pod warunkiem „radzenia sobie" z obo
wi11zujqcym materialem nauczania 56

• 

Do momentu jednak powstania MZO, tzn. do listopada 1945 r., admi
nistracja na ziemiach odzyskanych powstawala przede wszystkim pod 
naciskiem potrzeb i koniecznosci zyciowych. Okolicznosci wr�cz uniemoz
liwialy celowq polityk� kadrowq. Wi�kszosci zatrudnionych brakowalo 
doswiadczenia w pracy urz�dniczej, opanowania jej specyfiki. Entuzjazm 
i zapal musial byc jak najszybciej uzupelniany kwalifikacjami. Rozu
miano bowiem, i niejednokrotnie podkreslalo to ministerstwo, ze jesli 
administracja na przylqczanych ziemiach ma skutecznie i prawidlowo 
wplY'vac na rodzqce si� tarn zycie, to dob6r ludzi musi odpowiadac nie 
tylko zasadniczym wymogom eo do kwalifikacji politycznych i zawodo
wych. Niezb�dne stawaly si� gwarancje, ze administracja uczyni wszyst
ko, by budownictwo zycia polskie�o na ziemiach odzyskanych bylo 
rownocze�nie realizacjq na tych ziemiach wlasciwego ustroju politycz
nego i spoleczno-gospodarczego, ze administracja ta b�dzie istotnie na
rz�dziem walki klasowej stojqcym na strazy interes6w mas pracujqcych 
w specyficznych warunkach ziem odzyskanych" 57

• Wlasnie te wyjqtkowe 
okolicznosci wymagaly wyjqtkowego przygotowania zawodowego, kt6rego 
posiadanie mogloby niejednokrotnie zaoszcz�dzic zb�dnych wysilk6w, bl�
d6w plynqcych jakze cz(;sto z nieznajomosci metod, przepis6w itp. Stqd 
tez ministerstwo konsekwentnie dqzylo do pozostawienia w administracji 
wszystkich, kt6rzy w spos6b uczciwy i tw6rczy mogli i chcieli wziqc 
udzial w budowie nowego ustroju. 

Jednoczesnie centralnym zagadnieniem Biura Personalnego MZO sta
wala siG jednak organizacja r6znych form szkolenia. Sponi roh� we 
wlasciwym doborze kandydat6w odegraly Wydzialy Osobowe, kt6re m. in. 
poprzez kontakt z terenem mialy wi�ksze mozliwosci rozeznania w po
trzebach i typowaniu. Zakladano, ze kandydaci nie powinni przekraczac 
30 roku zycia 58

• Podlegali oni komisyjnej selekcji w obecnosci przed
stawiciela Biura Personalnego MZO, do kt6rego tez nalezala ostateczna 
akceptacja. 

W poszukiwnniu najbardziej odpowiec�niej formy szkolenia domino
waly dwa cele: 
- szybkiego zapewnienia niezb�dnej liczby pracownik6w wykwalifiko-

wanych;
- umozliwienia pracuj.:icym w administracji og6lnej i samorzqdowej
na terenach odzyskanych uzyskania dyplomu studi6w wyzszych.

50 Tami.e, s. 4.
s1 Sprawozdanie MZO ... , s. 34.
ss Tami.e, s. 45. 
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Cel pierwszy znalazl odpowiedniq form� realizacji w powolanych 
przez ministerstwo w maju 1947 r. (po miesi�cznym kursie we wrzesniu 
1946 r.) 2-miesi�cznych Wyzszych Kursach Administracyjnych oraz od 
stycznia 1948 r. - 3-miesi�cznych Wyzszych Kursach Samorzqdowych. 
Ponadto od 1 X 1946 r. organizowano 3-miesi�czne kursy samorzqdowe 
w Chorzowie-Batorym, od 14 IV 1947 r. w Gdansku-Jelitkowie i od 
4 VII 1948 roku w Szczecinie. W tym tez roku uruchomiono r6wniez 
(1 X) 5-miesi�czny kurs samorzqdowy w Chorzowie-Batorym, a nieco 
wczesniej (od 17 IV) 2-tygodniowy kurs dla poborc6w podatkowych 59

• 

Wyniki, biorqc pod uwag� 6wczesne warunki i mozliwosci, nalezy 
uznac za sukces. Og6lem bowiem ukonczylo: 

- 5 turnus6w 3-miesi�cznych kurs6w w Chorzowie-Batorym - 828 os6b
- 4 turnusy 3-miesi�cznych kurs6w w Gdansku-Jelitkowie - 626 os6b
- 1 turnus 3-miesi�czny w Szczecinie - 78 os6b

1532 osoby 

Ponadto na 5-miesi�cznym kursie (1 X 1948-1 III 1949) przebywalo 
144 sluchaczy, a 16 I 1949 r. rozpocz�to drugi turnus (150 os6b) 3-mie
si�cznych kurs6w samorzc1dowych w Szczecinie. Zalozeniem tych dzialan 
bylo dostarczenie przynajmniej po jednym absolwencie 3-miesi�cznych 
kurs6w do 1299 jednostek samorzc1dowych (w tym 938 gmin wiejskich). 
Szkoleniem obj�to r6wniez pracownik6w samorzqdowych z tzw. woje
w6dztw mieszanych (gdanskiego i slqskiego). Ostatecznie wi�c do 7 wo
jew6dztw skierowano 1532 wyszkolonych pracownik6w samorzqdowych 
(sekretarzy gmin, rachmistrz6w, referent6w itp.) 60• 

Zaj�cia (wyklady i twiczenia) na Wyzszych Kursach Administracyj
nych i Samoruidowych odbywaly si� w osrodkach szkoleniowych mi
nisterstwa w Warszawie i J6zefowie. Kazdy z kurs6w obslugiwany byl 
przez okolo 40-osobowq kadr� specjalist6w. Po cyklu wyklad6w przepro
wadzanQ sprawdziany; ich wyniki sluzyly pomocq przy egzaminie kon
cowym. W pazdzierniku 1947 r. dostarczono sluchaczom specjalne dla tej 
formy szkolenia przygotowane skrypty z wykladami. 

Ostatecznie na szesciu 2-miesü�cznych turnusach Wyzszych Kurs6w 
Administracyjnych (odbywajqcych si� od 16 V 1947 r. do 4 I 1949 r.) 
przeszkolono 317 uczestnik6w, sposr6d kt6rych najwi�cej (191) stanowili 
pracownicy starostw 61• 

Natomiast w trzech turnusach 3-miesi�cznych Wyzszych Kurs6w Sa
morzqdowych (od 20 V 1948 r. do 23 XII 1948 r.) wzi�lo udzial 157 
os6b 62• 

Jak juz wspomniano, wyniki nie mogly zaspokoit potrzeb, liczba 

6e Tamie, s. 46.
&o Tam:i:e, s. 54. 
n Tamze, s. 52. 
u Tamie, s. 53. 
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przeszkolonych stanowila jednak spory zastrzyk wzmacmaJqcy niedo
swiadczonq kadr� administracji ziem zachodnich i p6lnocnych. 

Natomiast do realizacji celu drugiego decyzjq ministra ziem odzyska
nych z 5 I 1948 r. powolano 2-letnie Wyzsze Studium Prawno-Admini
stracyjne. Zgodnie z zalozeniem mialo ono na celu „umozliwienie pra
cownikom terenowym uzyskanie systematycznego wyksztakenia stano
wi4cego caloksztalt z zakresu nauk prawno-administracyjnych o poziomie 
studi6w wyzszych" 63

• 0 potrzebie podj�cia jak najszybszych dzialan 
w tym zakresie swiadczq dane ministerstwa z 1 XII 1948 r. dotyczqce po
ziomu wyksztakenia. Na 5782 pracownik6w tylko 200 posiadalo wyksztal
cenie wyzsze, a az 3945 (ponad 680/o) zaledwie nizsze i niepelne srednie. 
Rozbicie tego stanu na poszczeg6lne regiony ziem odzyskanych ilustruje 
tab. 2. Krytycznie zwlaszcza wyglqdala sytuacja na szczeblu starostw, 

Tab. 2. Urz�icy wedlug wyksztalcenia. Stan na 1 XIT 1948 r. (Urz�dy Wojew6dzkie i Starostwa) 

Wyksztnkenie 

Wojew6dztwo 

----···· 

Bialostockie (cz�sc odzyskana) 
Olsztyriskie 
Gdariskie (cz�c odzyskana) 
Szczecinskie 
Poznaiiskie (Ekspozytura w Gorzowie) 
Wroclawskic 
Katowickie (cz�sc odzyskana) 

Razcm 

------·-- -·-·----- -�-

nizsze 
niepelne 

srednie srednie 
------

34 57 10 

231 370 201 
61 88 93 

301 527 313 

195 302 92 
502 785 614 
329 163 117 

1653 2292 1440 

Zr6dlo: Wg Sprawozdania z dzialalnosci MZO .. . , s. 43. 

niepelne 
wyzsze 

4 

21 
11 

49 
24 

65 

23 

197 

wyzsze 

2 
19 

9 

Sl 

12 

85 

22 

200 

gdzie liczby pracownik6w z nizszym wyksztalceniem byly kilkakrotnie 
wyzsze niz w Urz�dach Wojew6dzkich. 

Uczestnik.ami wspomnianego Prawno-Administracyjnego Studium mo
gli zostac pracownicy administracji - absolwenci gimnazjum, tzn. po
siadajqcy tzw. malq matur�. Ostatecznq decyzj� o przyj�ciu podejmowalo 
Biuro Personalne MZO. Nauka w Studium opierala si� przede wszystkim 
na samoksztalceniu (a wi�c wybrano system zaoczny), ktore trwac mialo 
okolo 10 miesiqcy w roku. W pozostalym czasie pracowano w osrodkach 
okrGgowych Studium pod kierownictwem i z pomocq nauczycieli akade
mickich Gl. Studium podzielone zostalo na cztery 4-miesi�czne kursy, po 
kt6rych nastE;powaly egzaminy. Ministerstwo zobowiqza1o si� do zapew
nienia ucz1:1cym si� odpowiednich podr�cznik6w. W terenie zorganizowa
no 91 tzw. Miejscowych Osrodk6w Samoksztalcenia Grupowego (naj
wi�cej - 26 w Szczecinskiem, 17 we Wroclawskiem, 15 na Slqsku) 65.

&G Tami.e, s. 46. 

f: Tamze, s. 49. 
16 Tami.e, s. 55.
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0 wynikach pracy Studium swiadczq nast�pujqce liczby. Zarejestrowano 
1730 kandydat6w (z woj. wroclawskiego - 456, ze szczeciii.skiego -
397, Ekspozytury Gorzowskiej - 268, olsztyii.skiego - 253, slqskiego -
242 i centrali MZO - 17), z kt6rych poczqtkowo przyj�to 1109 66, a po 
ostatecznej kwalifikacji - 1038 (z wroclawskiego - 245, szczeciii.skiego -
301, Ekspozytury Gorzowskiej - 134, olsztyii.skiego - 187, slqskiego -
115, gdaii.skiego - 21, bialostockiego - 18 oraz 17 z centrali MZO). 
343 kandydat6w (330/o) bylo pochodzenia robotniczego, 296 (29%) -
chlopskiego. Na trzecim miejscu uplasowala si� inteligencja - 224 (21 °/o). 
Przytoczone w sprawozdaniu ministerstwa dane swiadczq jednak, ze wy
m6g gimnazjum nie byl rygorystycznie przestrzegany, skoro az 614 zglo
szonych (600/o) legitymowalo si� wyksztakeniem nizszym i niepelnym 
srednim 67

• 

Pewne uzupelnienie informacji dotycz&cych poziomu kwalifikacji pra
cujqcej na ziemiach odzyskanych administracji stanowic mogq dane ilu
strujqce stosunek kadry nowej da posiadajqcej juz doswiadczenie zdobyte 
przed wojnq. Przedstawia je tab. 3. 

Tab. 3. Urz�icy przedwojenni i p;iwojenni. Stan z marca 1948 r. 

Urz�dnicy z praktyk:i Urzc.dnicy powojenni 
przedwojenn� (bez praktyki) 

--------------------------� 

Wojew6dztwo Urz�dy 
Woje- Starostwa Razem 

w6dzkie 
- ------- ·---�- - --

Olsztynskie 247 214 461 

Gdanskic (cz�sc odzyskana) 109 109 

Szczecinskie 244 331 575 

Wrcclawskie 243 739 1 082 

Katowickie (czi.sc odzyskana) 109 109 

Urz�dy 
Woje- Starostwa Razem 

w6dzkie 

262 779 1 04L 

254 254 

587 1 514 2 101 

956 1 769 2 725 
l 389 1 389 

--�-- - -------·-�---

Zr6dlo: Sprawozdanie z dzialalnosci.. ., s. 42. 

Z powyzszego zestawienia, nie obejmujqcego przeciez calosci ziem 
odzyskanych, wynika, ze zdecydowanie przewai:ala kadra zatrudniona 
po raz pierwszy dopiero po wojnie. R6znice byly znaczne, wyrazajqce si� 
np. na Slqsku Opolskim (w odniesieniu do starostw) stosunkiem 1:13. 
Dowodzily one m. in. i tego, ze nie zawsze umiano polqczyc cenzus nau
kowy z doswiadczeniem politycznym. 

Interesujqcy wydaje si� los wyszkolonych juz pracownik6w. Sposr6d 
nich (z wyjqtkiem grupy z ostatniego turnusu zakoii.czonego 5 I 1949 r.) 
skierowano m. in. na stanowiska: 

- urz�duja,cych starost6w
- urz�duj<\cych wicestarost6w
- awans6w na starost6w

n Tam:i::e, s. 60. 
e7 Tamze, s. 61. 

21 
26 

- 29
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- awans6w na wicestarost6w - 44
- awans6w na naczelnik6w wydzial6w 6
- awans6w na kierownik6w referat6w w starostwach - 42.

Nie byly to imponuj9ce wyniki, tym bardziej ze na pozostale stano
wiska (burmistrz6w, naczelnik6w Obwodowych UrzGd6w Likwidacyj
nych, inspektor6w itp.) nie kierowano wiGcej niz 3 osoby. Dziewü;ciu 
absolwent6w przekazano do pracy w Komitetach Wojew6dzkich PPR Gs_

Bardziej pocieszajqca byla informacja, ze na 186 stanowisk w staro
stwach obsadzonych w 1949 r. - 120 (670/o obsady) stanowili absolwenci 
kursu. Starano si�, by w kazdym powiecie na kierowniczym stanowisku 
znalazl sie, przynajmniej jeden absolwent centralnie przeszkolony. Zda
wano sobie spraw�, ze jest to dopiero poczqtek procesu uzupelniania kwa
lifikacji przez personel administracyjny. 

Zdecydowanie odmienne warunki powstawania i pracy adrninistracji 
na ziemiach zachodnich i p6lnocnych w por6wnaniu z pozostalymi obsza
rami Polski stworzyly r6wniez koniecznosc sprawnej kontroli. W struk
turze administracyjnej MZO znajdowal si� gl6wny Urzqd Kontroli i In
spckcji 69, w 1947 r. w UrzGdach Wojew6dzkich (szczecinskim, olsztyn
skim, wroclawskim) powolano Wyd,zialy Inspekcji, a w Ekspozyturze 
Gorzowskiej - Oddzial Inspekcji. Na szczeblu powiat6w dzialali inspek
torzy jako organ kontroli starost6w i przewodniczqcych wydzial6w po
wiatowych 70

. W kolejnych latach nast�powaly dalsze zmiany zmierzajqce 
do scicJego ustalenia zakresu uprawnien i obowiqzk6w organ6w kontroli 
i zapewnienia im sprawnej dzialalnosci. 

Okolicznosci, o kt6rych byla juz mowa, w znacznym stopniu przyczy
nily si� r6wniez do nie kontrolowanego przez dluzszy czas liczbowego 
rozwoju aparatu administracyjnego. Tak zwane przerosty etatowe byly 
zjawiskiem charakterystycznym w jednych urz�dach, towarzysz::ic bra
kom kadrowym w wielu innych. Na Pomorzu Zachodnim np. dopiero 
we wrzesniu 1945 r. odnotowano stan liczebny kadry urzGdniczej. Wyra
zal siG on og6lnq liczbq 578 pracownik6w (414 mGzczyzn i 164 kobiety) 
w Urz�dzie Pelnomocnika OkrGgowego oraz 1161 (846 m�zczyzn i 315 
kobiet) w 18 urz�dach pelnomocnik6w obwodowych 71. W kwietniu 1946 r. 
Urzqd Pelnomocnika OkrGgowego na Dolnym Sh1sku zatrudnial 690 pra
cownik6w umyslowych i az 320 fizycznych; urz�dy obwodowe natomiast 
odpowiednio - 3366 i 1393 72• Wedlug oceny MZO razqce przerosty 

as Tamze, s. 63, 64. 

19 1 III 1947 r. nazwa zostala zmieniona na Departament Inspekcji, potem 
przeksztalcono jq na Departament Inspekcji i Kontroll, by ostatecznie w 1947 r. 
wr6cic do Departamentu InspekcjL 

10 Sprawozdanie MZO ... , s. 27.
11 G o l c z e w s k i, op. cit., s. 156.

72 B. D z i u b d ziel a, Doiny Slqsk wraca do Polski (Taki byl poczqtek. Wspom
nienia dzialaczy PPR Dolnego .Sl;;iska, pod red. H. Smolaka, Wroclaw 1962, s . .29). 
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kadrowe wysh�powaly wlasnie w Szczecinskiem (200/o) i Wroclawskiem 
(300/o). W 1947 r. w organach administracji og6lnej pracowalo 5481 osöb, 
w marcu roku nast�pnego - 5688 73

. Pierwszy planowy przydzial etatöw 
nastqpil dopiero w 1947 r.; od tego czasu starano si�, by opracowywany 
byl na podstawie rzcczywistych potrzeb z uwzgl�dnieniem stanu faktycz
nego i statusu organizacyjnego poszczeg6lnych urz�d6w. By jednak do
prowadzic do takiego stanu, nalezalo w pierwszym rz�dzie przeprowadzic 
trudny zabieg redukcji. Przygotowania do niej zacz�to od analizy dotych
czasowej obsady personalnej. Potwierdzila ona zjawisko razqcych prze
rost6w i koniecznosc ich likwidacji. Rozmiary tego procesu w rozbiciu 
na poszczeg6lne wojew6dztwa ilustruje tab. 4. 

Tab. 4. Redukcja pracownikow Un�dow Wojewodzkich i Starostw w 1947 r. 

Stan 
Wojewödztwo 

l VII 1947 l XII 1947 

Wroclawskie 
Szczecinskie 
Olsztynskie 
Katowickie 
Ekspozytura w Gorzowie 
Gdanskie (cz�sc odzyskana) 
Bialostockie (CZC:lSC odzyskana) 

Razem 

2892 
1309 
853 
719 
640 

216 
129 

6758 

Zr6dlo: Sprawozdanie z dzialalnosci MZO ... , s. 39. 

1917 
.1055 
792 
722 
655 

227 
113 

5481 

Przytoczone powyzej dane wskazujq jednoczesnie na fakt, ze obok 
gigant6w biurokratycznych znajdowaly si� i takie urzf;dy, w kt6rych 
nalezalo liczebnie wzmocnic zalog�. 

Od poczqtku w budow� aparatu administracyjnego ogromny udzial 
wniosly partie polityczne, zwlaszcza PPR i PPS. Ich czlonkowie znajdo
wali si� na og6l w skladzie poszczeg61nych ekip, majqc najcz�sciej po
wierzony do spelnienia „podw6jny obowiqzek'': uczestnictwo w tworze
niu ogniw aparatu administracyjnego oraz budowie zycia politycznego 74

. 

W pazdzierniku 1945 r. 53 starost6w i wicestarost6w (okolo 300/o stanu) 
nalezalo do PPR, 57 do PPS, 30 bylo czlonkami SL, 4 - SD i 42 nie 
nalezalo do zadnej organizacji politycznej is. Trzy lata p6zniej, w polowie
1948 r., na 83 starost6w w 4 wojew6dztwach: gda:6.skim, szczeci:6.skim, 
olszty:6.skim i wroclawskim - 33 bylo czlonkami PPR, 27 - PPS 

71 R y b i c k i, op. cit., s. 143.
u Szerzej m. in. A. Mag i e r s k a, Ziemie zachodnie i p6tnocne w 1945 roku. 

Kszta!towanie sii: podstaw poiityki integracyjnej panstwa polskiego, Warszawa 1978, 

rozdz. IV. 

76 N. K o l o m e j c z y k, Ziemie zachodnie w dzialalnosci PPR, Poznan 1966, 
s. 134.
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i 23 - pozostalych partii. Natomiast z 13 prezydent6w miast 6 nalei:alo 
do PPR i 5 do PPS 76

• 

W procesie ksztaltowania si� administracji na ziemiach zachodnich 
i p6Inocnych wyr6znic moi.na eo najmniej dwa podstawowe etapy. Pierw
szy, trwajqcy do przelomu 1945/46 r., odznaczal si� tymczasowosciq roz
wiqzan, typowq dla wszystkich rodzqcych si� w6wczas dziedzin zycia, 
kiedy zorganizowana i planowa dzialalnosc nie byla jeszcze mozliwa. 
I drugi, kt6rego poczqtek wyznacza powstanie Ministerstwa Ziem Odzy
skanych, jako centralnego organu dla koordynowania pracy wszystkich 
resort6w oraz planowego rozwiqzywania wlasciwych tylko przywracanym 
ziemiom problem6w. Powstawala wowczas realna szansa przyspieszenia 
procesu usprawnienia administracji, odejscia od zrozumialych w po
czqtkowym okresie, lecz szkodliwych na dlui.sui met� prowizorycznych 
rozwiqzan. Nagromadzony zas6b wiedzy, doswiadcze.6. umoi.liwial dob6r 
coraz trafniejszych metod dzialania, ulatwial celowe, przemyslane poczy
nania. Dowodzily one postf.;pujqcej stabilizacji, umacniania si� aparatu 
administracyjnego i organow samorzqdu. Swiadectwem tej normalizacji 
bylo m. in. przeksztakenie 29 V 1946 r. dotyczasowych okr�g6w i obwo
d6w w wojew6dztwa i powiaty, zgodnie z systemem zarzqdzania funkcjo
nujqcym w calym kraju. 

Przypomniec r6wniez nalezy, ze ksztaltowanie si� administracji odby
walo si� jednoczesnie z nabierajclcym coraz wü�kszego tempa osadnictwem 
tak w miescie, jak i na wsi. Jego rozmiary wymagaly pelnej mobilizacji 
wszystkich zatrudnionych w administracji i wsp6Iodpowiedzialnych za 
tworzenie dla przybywajqcych jak najlepszych warunk6w zycia, a przede 
wszystkim zapewnienia bezpieczenstwa, mieszkania, warsztatu pracy, 
aprowizacji, eo w konsekwencji oznaczalo takze udzial w uruchamianiu 
i.ycia gospodarczego i spoleczno-politycznego. Zaden z tych proces6w nie 
m6gl powstawac w izolacji od innych, wszystkie w scislej od siebie 
zaleznosci wplywaly w decydujqcy spos6b na ksztaltowanie si� nowego 
spoleczenstwa ziem zachodnich i p6lnocnych i tempo zachodzqcych na 
nich przemian integracyjnych. 

ZU DEN PROBLEMEN DES AUFBAUS DER ADMINISTRATION 

IN DEN WEST- UND NORDGEBIETEN 

Die Entstehungsbedingungen, aber auch die Aufgaben, die die Administrations

behörden in den wiedererlangten Gebieten zu erfüllen hatten, entschieden über 

die andere Struktur des Administrationsapparats im Vergleich zu dem schon auf 
den Gebieten des ehemaligen Polens funktionierenden. Das Verwaltungssystem in 

den angegliederten Gebieten durfte aber nicht zu stark von dem im Land funktio

nierenden abweichen. Man entschied sich also für eine solche Lösung, die (am

14.3.1945) die West- und Nordgebiete in vier Administrationsbezirke, die in Zukunft

71 Partia w cyfrach, Warszawa 1948, s. 90. 
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zu Wojewodschaften werden sollten, unterteilte, wobei man an deren Spitze 
Gebietskommisare, die späteren Wojewoden, berief. 

Zu den grundlegenden und schwierigsten Problemen gehörte die richtige Aus
wahl der Beamten der entstehenden Administration. Man brauchte aufopferungsvolle 
Menschen, die die entsprechenden beruflichen Qualifikationen besassen und verstan
den, dass die Aufgabe der Administration in diesen Gebieten nicht nur deren 
Wiederaufbau und Besiedlung war, sondern auch, diesen Prozessen eine entspre
chende Entwicklungsrichtung und entsprechende Inhalte zu geben. Dies waren 
hohe Ansprüche, die zu Anfang aus verschiedenen Gründen eher den Charakter 
von Forderungen besassen. Die Bedürfnisse waren riesig, die Möglichkeiten jedoch 
ungewöhnlich bescheiden. In der Praxis überwogen in dieser Zeit in der Admini
stration Menschen, die, selbst wenn sie voll Begeisterung waren, grösstenteils 
keine Erfahrungen besassen und die Problematik nicht kannten, mit der sie in 
einem ihnen nicht bekannten Gebiet fertig werden mussten. Das fühlbare Fehlen 
von Vorschriften und auch der genaue Kompetenzklärung zwischen den Institutio
nen, Administrationsorganen und den von verschiedenen Ressorts ausgesandten 
Operationsgruppen, erschwerte die Zusammenarbeit, führte zu Kompetenzstreitig
keiten und zu Beamtenselbstherrlichkeit, die im Moment der Herausbildung der 
Grundlagen der neuen Ordnw1g so gefährlich waren. 

Man versuchte die Frage der guten Verwaltung der zurückerlangten Gebiete 
auf verschiedene Weise zu regeln. Den Beschluss, die besten Mitglieder hierfür 
abzukommandieren, fasste man schon im Februar 1945 auf dem Plenum des 
Zentralkotnmitees der Polnischen Arbeiterpartei. Besondere Bedeutung erlangte 
auch die Arbeit der Polnischen Gewerkschaften, die eine Sammlung aller am 
Wiederaufbau des polnischen Lebens interessierten Kräfte anstrebte, u. a. durch 
die Vorbereitung der Kader der zukünftigen Administration. Eine breite Aktion der 
geplanten Kaderwerbung führte das Ministerium für öffentliche Administration 
durch. Bis zur Entstehung des Ministeriums für die wiedererlangten Gebiete 
(November 1945) entstand die Administration dieser Gebiete vor allem unter dem 
Druck der laufenden Bedürfnisse. Erst das Ministet·ium konnte versuchen, eine 
Schulung auf dem entsprechenden Niveau und Formen, die die ständig wachsenden 

Bedürfnisse befriedigten, zu organisieren. Es gelang, sie Ende 1946 zu eröfinen 
(u. a. die Höheren Kurse für Administration und Selbstverwaltung, das Studium 
für Recht und Administration). Auf diese Weise entstand die reelle Chance den 
Verbesserungsprozeß in der Administration zu beschleunigen und von den in der 
Anfangszeit verständlichen, aber auf die längere Sicht schädlichen, provisorischen 
Lösungen wegzukommen. 




