
Sobótka 1976 2 

ZBIGNIEW KWAŚNY (WROCŁA!W) 

ZWALNIANIE ROBOTNIKOW WROCLA WSKICH Z PRACY 
ORAZ SPOSOBY ICH WYNAGRADZANIA W 1875 R. 

Artykuł opracowano na podstawie odpowiedzi na ankietę skierowaną 
w czerwcu i lipcu 1875 r. przez inspektora fabrycznego do robotników 
oraz właścicieli i pracowników administracyjno-technicznych niektórych 
zakładów wrocławskich 1. Po spisaniu i przeczytaniu odpowiedzi podpisy
wał ją respondent wraz ;z inspektorem fabrycznym Friefem 2• Tylko ob
szerniejsze odpowiedzi, których nie przedstawiano 111a papierze firmowym, 
podpisywali sami respondenci. W sz€Ściu wypadkach odpowiedzi robot
ników podpisali też ich koledzy, którzy !Iladmienili, że podzielają stano
wisko przedstawione w ankiecie. 

Obok 26 odpowiedzi wykwalifikowanych robotników i pracowników 
Malaizł·o się 5 odpowiedzi właścicieli lub dyr·ektorów zakładów. Nie jest 
to więc szeroka podstawa m-ódłowa. Respondenci jednak, poważnie zróż
nicowani pod względem wieku, zawodu, pozycji społecznej, zaam.gażowa
nia w działalność społeczną i polityczną, <Odpowiadali na te same pytania. 
Pracowali oni w 13 fabrykach wrocławskich oraz w zakładzie fotogra
ficznym. Z zakładów budowy wagonów kolejowych zgromadzono aż 11 
odpowiedzi, a z prz.ędzalni bawe1ny 4. Po 2 odpowiedzi napłynęły z fa
bry}d mebli i parkietów, z zakładów naprawczych taboru kolei dolno-

1 Materiały te znajdują się w ZStA Merseburg, Rep. 120 BB I 1, nr 12, adh. 7, 
Reg. Bez. Breslau. Nie natrafiliśmy na dane stw1ierdzające, do i'lu osób skierowano 
ankietę, czy też ile ot·rzymano odpowiedzi. 

2 Urząd ten powołano dopiero w 1874 r. K. J o n c a, Polityka socjaina Niemiec
w przemyśle ciężkim Górnego Śląska, Katowice 11966, s. 156. Przeprowadzane na ślą
sku badania ankietowe stanowiły część tego rodzaju badań prowadzonych od 1874 r. 
w fabrykach niemieckich. Miały one głównie wykazać, w jakim stopniu przesbrze
gane są normy prawne o zatrudnieniu dzieci (tamże, s. 157). Zgromadzony w wyniku 
przeprowadzonej ankiety materiał stanowił niekiedy ważne żródło dla niektórych prac, 
np. A. F r i e  f, Die wirtschaftiiche Lage der Fabrikarbeiter in Schlesien, Wrocław 

1876; K. Jo n c ,a, Ochrona pracy kobiet i robotników młodocianych w przemyśle 

górniczo-hutniczym na Górnym Śląsku w latach 1878-1914 (Studia Śląskie, t. II, 

1959); z. K w  a ś n y, Z dziejów dzieci i młodocianych robotników w zakładach 
przemysłowych na terenie majątków Schaffgotschów w latach 1854-1872 (Acta Uni
versitatis Wratislaviensis, Historia XVIII, 1970). 
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śląskiej oraz z takich samych zakładów kolei górnośląskiej i z drukarn� 
Korna. Jeden raz reprezentowane są następujące zakłady: drukarnia 
książek Freunda, wytwórnia kapeluszy ze słomy, · zakład budowy szaf 
ogniotrwałych, wytwónnia czekolady i wyrobów cukierniczych, fabryka 
wyrobów z CYinY oraz dwie fabryki budowy maszyn, a ponadto zakład 
fotograficzny 3_ 

Wśród wymienionych zakładów brak takich, z których zachowałyby 
się równocześnie odpowiedzi robotników i dyrektora. Wszyscy dyrektorzy 
i pracownicy administracyjno-technic2'1Ili byli bezpall'tyjni i nie należeli 
do związków zawodowych. Natomiast trzech robotników należało do 
hirsch-<lunckerowskich związków zawodowych, jeden do związku zawo
dowego drukarzy, a ponadto trzech robotni!ków do partii socjaldemokra
tycznej, podobnie jak fotograf. 

Do hirsch-dwnckero.wskich związków zawodowych należało dwóch ro
botników fabryki wagonów i jeden fabryki mebli, a do partii po jednym 
robotniku z zakładów naprawczych taboru kolei dolnośląskiej i wytwórni 
kapeluszy ze słomy oraz wspomniany już fotograf, który znajdował się 
w kierownictwie tej partii we Wrocławiu. 

Wśród robotników przeważały osoby w wieku trzydziestu-czterdzie
stu paru lat. Znacznie starsi 'byli właściciele zakładów i pracownicy ad
m.iJnistracyjno-techniczni. Niektórzy z nich mieli ponad 60 lat. 

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło sposobu zwalniania robotników 
z pracy. W jednej z ankiet wyrażono pogląd, że we Wrodawiu przestrze
ga się powszechnie zasady 14-<lniowego wypowiadania pracy. Nie znalazło 
to jednak potwierdzenia we wszystkich pozostałych ankietach. Obok 14-
-dniowego wypowiadania pracy spotykamy 7- i 1-<lniowe jej wypowia
danie. W zakładach przestrzegających 2-tygodniowego wypowiadania pra
cy dopuszczano też 1-<lniowe wypowiadanie, i to nie tylko w ciągu
pierwszych 14 dni pracy. W wypadku tygodniowego iwypowiadalilia pracy
zgłaszano decyzję odejścia z zakładu w sobotę. Czyniono to z regµły
ustnie. Tylko w dll'ukarni Korna przedstawiano ją na piśmie. 

Odpowiadający na ankietę oceniali niekiedy obszenniej praktykowane 
w ich za!kładach zasady zwalniania robotników z pracy, a :nie ograniczali 
się tylko do ogóll!lego. określenia, że są 01ne dobre, odpowiednie itp. 

Pirawie powszechną aprobatę robotników zyskała zasada jednodniowe
go wypowiadania pracy, gdyż umożliwiała szybkie zatrudlilienie w innym 
zakładzie, który oferował korzystniejsze warunki. Według ankietowanych 
robotników jednodniowe wymówienie nie jest też uciążliwe dla praco-

3 Niektóre z wymienionych zakładów już w !l.861 r. zatrudniały nawet kilkuset 

robotników. W fabrykach wagonów (,,Linke" oraz „Bracia Hoffman") ,pracowało 

446 i 96 robotników, w fabrykach budowy maszyn (.,Ruffer" oraz „J. G. Hoffmann") 
392 oraz 58, w ,przędza1ni bawełny 245 robotnic i 35 robo1lników, a w zakładach rur 

ołowiowych 52 robotników. M. v. Y s s e Is t e  i n, Lokal-Statistik der Stadt Breslau, 

Wrocław 1866 s. 73-74. 
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dawcy, ponieważ nie musi on dalej zatrudniać robotnika, który nie był 
zainteresowany rw solidnym wykonywaniu pracy po jej wymówieniu. 
W wypadku jednodniowego wymórwienia przez pracodawcę stawał się 
robotnik bezrobotnym z dnia na dzień. Z niebezpieczeństwa tego robot
nicy zdawali sobie doskonale sprawę, jednak opowiadali się ·za jedno
dniowym wymówieniem. Byli bowiem przekonani, że we Wrocławiu 
można stosunkowo szybko znaleźć pracę, zwłaszcza gdy szło o robotników 
wykwalifikowanych, a tacy głównie odpowiadali na ankietę. 

Niektórzy robotnicy, opowiadający się za jednodniowym wypowiada
niem pracy, dorzucali jeszcze dodatkowe argumenty za stosowaniem tej 
zasady, którą uznawano za szczególnie właściwą w wypadku robotników 
fachowych. W okresie 14-dm.iowego wypowiedzenia, gdy irobotnik nie pra
cował wydajnie, pracodawca zlecał mu do wykonania gorzej płatną pra
cę. Otrzymany za nią zarobek nie zapewniał pełnego utrzymania, co zmu
szało robotnika do zaciągania pożycżek 

Wyjątkowe miejsce wśród wypowiedzi robotników zajmuje ankieta 
Ch. Giesego, stolaTza z zakładów :naprawczych taboru kolei .górnośląskiej, 
który akceptował 14-<lniowe wypowiadanie pracy. Uznał je bowiem za 
korzystne dla robotnikórw, gdyż chroniło ich. przed nagłym bezrobociem 
i dawało szansę znalezienia innej pracy w okresie wymórwienia. Szło 
w tym wypadku najprawdopodobniej o wypowiedzenie pracy przez za
kład. 

Również P. Reinders, wspomniany już działacz partii socjaldemokra
tycznej we Wrocławiu, popierał gorąco dwutygodniowe wypowiadanie 
pracy 'i. Sądził borwiem, że przynosi ono obydwu :,tronom znacznie więcej 
korzyści niż szkody: robotnik nie stawał się z dnia na dzień bezrobotnym, 
a pracodawca nie musiał natychmiast starać się o nowego robotnika. Do 
ujemnych str0t11 z punktu widzenia robotnika zaliczał natomiast przekazy
wanie mu źle płatnej pracy w okiresie wymówienia, a z punktu widzenia 
pracodawcy - niewydajną pracę robotnika w tym okresie. 

Bardziej zróżmicowam.e stanowisko w sprawie terminu wypowiada.v,ia 
pracy Teprezentowali właściciele zakładów i pracownicy administracyj
no-techniczni. Za jednodniowym jej wypowiadaniem wypowiadał się zde
cydowanie Hofmann, dyrektor fabryki budowy maszyn. Wychodził bo
wiem z założenia, że robotnik źmuszony do dalszej pracy po jej wymó
wieniu może rw ciągu minuty spowodować więcej szkody niż przynieść 
pożytku w ciągu roku. 

Innego zdania był E. Thieme, dyrektor fabryki maszyn Ruffera, który 
opowiadał się za tygodniowym wypowiadaniem pracy. Według niego 
dwutygodniowy okres wypowiadania mógł przynieść powai,ną szkodę 
zakładowi ze strony niezdolnych lub zŁośliwych robotników. Również 

' W ankiecie z 1875 r. występuje on jako fotograf, był jednak z zawodu stola

rzem. T. Mi.i 11 er, Die Geschichte der Breslauer Sozialdemokratie, cz. I, Wrocław 

1825, s. 120 i 1150. 



330 Zbigniew Kwaśny 

przeciw zasadzie dwutygodniowego. wymawiania pracy opowiedział się 
A. Anderssohn, właściciel zakładu wyirO'bów z ,ołowiu i. cyny. Sądził bo
wiem, że jest ona korzystm.a dla pracobiorcy. W wypadku przyjęcia do
,pracy nieodpowiedniego robotnika musiano mu płacić przez 2 tygodnie,
chociaż należało się pozbyć go znacznie prędzej.

S. E. Saladin, dyrektor przędzalni 'bawełny, podobnie jak F. Riedel 
jej nadzorca, opowiedzieli się zdecydowanie za 14-dniowym wypowiada
niem pracy. Szło im o możność uzyskania dłuższego okresu, w którym 
chociaż wstępnie. można było przyuczyć nowego robotnika do pracy s. 
Stanowisko powyższych osób wynikało głównie z oceny korzyści ekono
micznych, jakie zakładowi przynosił dany sposób wypowiadania pracy. 

Zarówno pracobiorcy, jak i .pracodawcy stali na stanowisku, że nie 
należy zwalniać robotniJków podczas pracy akordowej, a jedynie po jej 
zakończeniu. Oznaczało. to właściwie w praktyce maksymalnie 14-dniowy 
okres wypowiedzenia, gdyż wykonanie określonej pracy akordowej trwa
ło z reguły od jednego do czternastu dni. Wyjątkowa sytuacja panowała 
w fabryce mebli, w której zlecano niekiedy pracę akordową nawet na 
okres od trzech tygodni do sześciu miesięcy. Tylko A. Schmidt, ślusarz 
fabryki budowy wagonów, członek hirsch-dunckerowskich związków za
wodowych, opowiadał się za możliwością zwalniania ro'botm.ików z za
kładu w trakcie pracy akordowej. Sądził jednak, że powstające z tego 
powodu szkody dla zakładu powinni pokryć zwalniający się. 

W wypadku pracy akordowej zawierano umowę z. r·obotnikiem lub 
robotnikami o wykonanie określonego zadania. W U6tne.j umowie ustalaino 
ponadto termin wykonania oraz wysokość wynagrodzenia. G<ly danemu 
robotnikowi pomagali tzw. czeladnicy, również w umowie podawano przy
padającą na nich część wynagrodzenia. Sami czeladnicy nie zawierali 
jednak umowy. Czynił to w ich imieniu wspomniany robotnik, o�reślany 
jako majster. Umowę z takim robotnikiem zawierał majster zakładu. On 
też przyjmował wykonaną pracę i �bliczał wynagrodzenie, którego część 

5 Stanowisko Saladina stanie się bardziej �rozumiałe, gdy przytoczymy podane 
w jego odpowiedzi liczby przedstawiające fluktuację załogi przędzalni:' 

Robotnicy, 

Rok Liczba którzy zwolnili się z pracy 

robotników 
liczba procent 

1868 200 140 70,0 
1869 200 ISO 75,0 

1870 230 165 71,7 

1871 230 172 74,8 
1872 235 198 84,2 
1873 250 118 47,2 
1874 300 160 53,3 

1875 315 50 (w pierwszym kwartale) 

Żródlo: Zob. przyp. I, k. 96. 
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przypadała wspomnianemu robotnikowi oprócz wynagrodzenia za właści-
wą pracę. Podział ten następował pod nadzorem majstra zakładowego. 
W fabryce wagonów kolejowych kowal E. Heidenreich otrzymywał 2,5 

sgr (8,30/o) od każdego talara, a dopiero pozostałą kwotę dzielono między 
wszys'tkich członków zespołu, w którego imieniu zawarł umowę o wyko
nanie danej pracy akorrdowej. 

Wynagrodzenie za pracę akordową wypłacano przeważnie po jej za
kończeniu. Jeśli jednak trwała o.na zbyt długo, wykonujący ją otrzymy
wali zaliczkę po tygodniu. Wysokość zaliczki zależała od aktuaJJilego sta
nu wykonywanej pracy. Różnicę w stosunku do pełnego zarobku wypła
cano dopiero po zakończeniu pracy. Tak postępowano m. in. w fabryce 
szaf ogniotrwałych. Ponadto przewidywano dodatkową wypłatę w wy
padkach, gdy robotnik potrzebował więcej pieniędzy, np. na zapłacenie 
czynszu mieszkaniowego, kupno odzieży lub inne nadzwyczajne wydatki
rodzinne. 

W systemie pracy akordowej różnego rodzaju zaliczki stawały się tym 
bardziej konieczne, że pełna wypłata zarnbku następowała niekiedy 
z o.późinieniem. We wrocławskiej przędzalni bawełny zarobki za tydzień 
od 1 do 7 danego miesiąca wypłacano dopiero 14, gdy w tym dniu wy
padała sobota. W fabryce wagonów robotnicy otrzymywali wynagrodze
nie w sobotę za pracę wykonaną od czwartku poprzedniego tygodnia do 
czwartku tygodnia, w którym następowała wyplata. Piątek i sobotę prze
znaczano na opracowanie listy płac. Wysokość tygodniowych zaliczek 
ustalano w stosunku do. normalnego tygodniowego wynagrodzenia za pra
cę dniówkową, a pozostałą różnicę wypłacano po za!kończeniu pracy. 

J. Kramer, stolarz fabryki mebli, w której praca akord.owa trwała na
wet pól roku, bardzo chwalił tygodniowy system wypłacania zarobków, 
gdyż nie stawiał on robotników w trudnych sytuacjach finansowych. 

Tygodniowe wypłaty uważano .za dobre głównie dlatego, że robotnik 
nie czekał długo. na wynagrodzenie. Za tym rodzajem wypłaty opowiadał 
się też P. Reinders. Warto dodać, że przeważnie co tydzień otrzymywali 
również zarobki robotnicy dniówkowi. 

Inaczej postępowano w zakładach naprawczych taboru kolei dolno
śląskiej. Zatrudnieni w l!lich robotnicy otrzymywali wynagrodzenie 2 o:azy 
w miesiącu (2 i 14). J. Kracker, czeladnik rymarski tych zakładów zna
ny szczególnie w późniejszych latach działacz socjaldemdkracji wrocław
skiej, był zdania, że system ten jest zwłaszcza ,niekorzystny dla robot
ników podejmujących dopiero pracę, którzy musieli czekać 2 tygodnie 
na wynagrodzen1e, co zmuszało ich często do zaciągania pożyczek trud
nych następnie do spłacenia. Zdecydowane pierwszeństwo dawał tygod
niowemu systemowi wypłat. 

Wyjątkowo w drukarni Korna stosowano zasadę miesięcznego wypła
cania zarobków. Tutejsi pracownicy mogli jednak co tydzień otrzymać 
część zapłaty w wysokości 1/2-3/4 zarobionej kwoty. Referujący to zagad-
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menie faktor C. Sauer nadmienił, że system ten jest korzystniejszy dla 
robotników i pracodawcy. Robotnik otrzymując co tydrZień �liczkę może 
zaspokoić bieżące potrzeby, gdy tymczasem wypłata w końcu miesiąca, 
obejmująca również WYl!'ównanie w stosunku do faktycznego zarobku za 
poprzednie tygodnie, umożliwia zapłatę czynszu mieszkaniowego i innych 
jednorazowych :większych wydatków, o co znacznie trudniej przy wy
płacie pełnych zarobków co tydzień. Dla pracodawcy system ten był dla
tego wygodny, że powstrzymywał robotników przed częstym, zbyt pos

piesznym opuszczaniem pracy bez wymówienia. 
Tylko P. Reinders wypowiedział się krytycznie na temat wysokości 

zaliczek, gdyż jego zdaniem stanowiły one zaledwie 3/5 faktycznych za
robków. Pozostała część zambków w rę!kach fabrykanta dawała mu dobrą 
okazję do różnych potrąceń. 

Niekiedy skairżono się na terminy dwutygodniowych wypłat. Ch. Gie
se, stolarz rZakładów 1I1.aprawczych taboru kolei górnośląskiej, kryty,kował 
wypłaty zarobków 4 i 19 danego miesiąca, a więc w 4 dni po oddaniu 
pracy. Gdy w dniach tych wypadała niedziela lub święto, zarobki wy
płacano w dniu następnym. Krytykujący .wychodził z założenia, że ro
botnik potrzebuje pieniędzy przede wszystkim na pierwszego, głównie by 
zapłacić czynsz i inne r-achuinki miesięczne. Z kwoty, którą otrzymywał 
19, nie był w stanie zachować odpowiedniej części do pierwszego i równo
cześnie po!krywać bieżących wydatków. Szczególnie kłopotliwe było ter
minowe regulowanie czynszu. Przesuwanie terminu płacenia do 4 czy 5 
danego miesiąca ,naTażało robotnika niekiedy na nieprzyjemności, zwłasz
cza gdy chciał mnienić mieszkanie i zabrać swoje meble. Proponował więc 
Giese, łby terminy wypłaty zarobków uwzględniały terminy ważniejszych 
wydatków robotników. 

A. &hubart, pracownik fabryki wagonów, członek hirsch-dunckerow
skich :związków zawodowych, wyszedł nieco poza ogólną ocenę systemu 
pracy akordowej. Wprawdzie i 01I1 ocenił ją bardzo dodatnio, niemniej 
jednak dodał, że stosUillki w pracy były.by korzystniejsze dla praoodawcy 
i robotników, gdyby ci ostatni mogli uczestniczyć w podziale tzw. czyste
go do.chodu. W takim wypadku robotnicy oszczędzaliby surowców, w okre
sie złej koniunktury przyjęliby prędzej obniżkę zarobków, gdyż leżałaby 
im na sercu sprawa przyszłości zakładu, oraz pracowaliby pilniej, ponie
waż od osiąganego p,rzez zakład dochodu zależałaby też wysokość ich 
zarobków. 

Po-wyższy problem podjął też stelmach W. Weigel, pracownik tej sa
mej fabryki, należący również do hirsch-dunck€rowskich związków za
_wodowych. Opowiedział się on za dotychczasowymi metodami wynagra
dzania i nie dostrzegał żadnej specjalnej korzyści w ewentualnym pairty
cypo.waniu w tzw. czystym dochodzie fa'bryki. Uważał bowiem za lepszy 
równomierny i stały zarobek niż .wątpliwy i zmieniający się zarobek 
związany z udziałem w tzw. czystym dochodzie fabryki. 
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W interesujących nas zakładach wrocławskich stosowano różne sposo

by zwalniania robotników, którzy w zasadzie prawie powszechnie apro

bowali jednodniowe wymówienie pracy. Zdania na ten temat właścicieli 

zakładów i ·pracowników administracyjno-technicznych były bardzo zróż

nicowane, uzależnione od korzyści, jakie przynosił zakładowi dany system 

zwalniania. Powszechną aprobatę zyskało też wypłacanie im zarobków 

co tydzień, podobnie jak i praca akordowa, dająca możność otrzymania 

wyższych zarobków, zwłaszcza pilnym i zdolnym pracownikom, którzy 

w jej wypadku nie byli zrównywani w płacach z przeciętnymi i gorszymi 

robotnikami, tak jak to miało miejsce prey pracy dniówkowej 6• 

ARBEITSENTLASSUNGEN UND BELOHNUNGSWEISEN VON WROCLAWER 

ARBEITERN IM JAHRE 1875 

Der Artikel ist anhand von Antworten auf eine Umfrage entstanden, die ein 
Fabrikinspektor im Juni/Juli 1875 durchgefiihrt hatte. Befragt wurden sowohl Arbei
ter als auch die Besitzer sowie technische und Verwaltungsangestellte mehrerer Be
triebe in Wrocław. Aus der Um:firage geht hervor, dass die Arbeiter auf unter
schiedliche Weise entlassen worden waren und ihrer,seits fast durchgangig die ein
tagige Kilndigungsfrist approbierten. Die Meinungen der Fabrikbesitzer und der 
Angestellten waren in dieser Frage sehr unterschiedlich, abhangig vom Nutzen, 
welchen das jeweilige Kilndigungssystem dem Betrieb erbrachte. Die Arbaiter bil
ligten auch allgemein den Wochenlohn, wie auch die Akkordarbeit, die die Erzie
lung hi:iherer Li:ihne ermi:iglichte, woran insbesondere die fleissigeren und begabteren 
Arbciter intcrcssicrt waren, die im Falle des Tagelohnes mit den durchschnittlich 
und schlechter arbeitenden gleichgestellt wurden. 

6 W fabryce wagonów kowal mógł otrzymać za dniówkę 25 sgr, a za pracę 
akordową, wykonaną w tym samym czasie, od 1 tal. do 1 tal. 71/2 sgr (tamże, k. 77), 
blacharz natomiast zarabiał za dniówkę, trwającą 10 godzin, 271/2 sgr, a za pracę 
akordową w tym czasie otrzymywał, w ostatnim pomyślnym półroczu, średnio 
50 sgr (tamże, k. 80). ślusarz zarabiał za dniówę 20 sgr, a za pracę akordową w cią
gu dnia 25 sgr (tamże, k. 81). 




