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BEZROBOCIE W POLSCE W LATACH 1930-1935 

Sobötkia 
1969, 1 

Wyst�pujqcy w latach kryzysu spadek wytwörczosci przemyslowej 
pociqga! za sobq redukcj� pracowniköw. Czym bardziej kurczy!a si� pro
dukcja, tym przedsi�biorstwa stara!y si� zatrudniac mniej robotniköw. 
Zmniejszanie wytwörczosci automatycznie pociqgalo za sobq wzrost bez
robocia. Cz�sto redukcje personelu byly przy tym wi�ksze niz ograni
czenie wielkosci produlkcji. Przedsi�biorcy, chcqc wygrac walk� kon
kurencyjnq z innymi fabrykantami, dqzyli da obnizki kosztöw wytwa
rzania, w zwiqzku z czym wprowadzali w przedsi�biorstwach nowe roz
Wiqzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktöre pozwalaly na 
dalszq redukcj� pracowniköw, a przez to na ograniczenie wydatköw 1

• 

0 ile bezrobocie powstajqce pod wplywem zmian koniunktury gospo
darczej okreslano jako lkoniunkturalne, to stanowiqce rezultat zmian 
w metodach wytwarzania nazywano technologicznym. Oczywiscie dla 
robotnika pozostawa!o rzeczq oboj�tnq, jakie przyczynY. legly u podstaw 
redukcji, interesowa!o go g!öwnie to, czy ma szanse na otrzymanie innej 
pracy. 

Jak "ciadomo, w Polsee mi�dzywojennej nie istnia!a statystyka bez
robocia 2

• J edynym bezposrednim przekazem charakteryzujqcym sytuacj� 
na rynku pracy byly dane o liczbie poszukujqcych zatrudnienia zareje-

1 Szerzej na ten temat zob. np. h La nd a u, Bezrobocie technologiczne w prze

my§le potskim w latach 1929-1935 (Studia i Materialy Instytutu Spraw Spolecz

nych, z. 1 - Sprawy rynku pracy, Warszawa 1938, s. 19-42); J. R o s n e r, Badania 

nad bezrobociem technologicznym (Pra.ca i Opieka Spoleczna, 1933, s. 333-341); 
S. Z a l e w s k i, Wplyw past�pu technicznego na bezrobocie, Poznali. 1937. 

2 Dopiero w 1936 r. opracowano projekt jej organizacji. Zob. Projekt wniosk6w 
w sprawie reorganizacji statystyki bezrabocia w Polsee (Statystyka Pracy, 1936, 
s. 68-87). WczeSniej reorganizacj� staty.styki -bezrobocia postulowal J. De r e n

g o w s k i w art. W sprawie powszechnego spisu b�zrobotnych w Potsce (Polska 

Goopodarcza, 193'1, nr 33). 
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strowanych w Biurach Posrednictwa Pracy '· Dane te tylko cz�sciowo 
oddawaly rzeczywistq wielkosc zjawiska i z reguly zawieraly informacje 
zanizajqce poziom aktualnego bezrobocia. 

Zanim podejmiemy prob� szacunku rzeczywistej wielkosci bezrobocia 
w latach kryzysu, warto zapoznac si� z wynikami rejestracji poszuku
jqcych pracy. 

Tab. 1. Llczba zarejestrowanych poszukuj�cych pracy w tatach 1929-1935 

(w tys. na koniec okresu) 

Miesiqc 

Marzec 

Czerwiec 
Wrzesieß 

Grudziell 

1929 r. 11930 r. 11931 r. 11932 r.11933 r. 1934 r.11935 r. 

170,4 289,5 372,6 360.0 279,8 388,3 506,2 
105,1 205,0 274,9 264,1 224,6 306,4 364,9 

81,8 170,5 246,4 160,4 202.1 289,2 254,7 
185,3 299,8 312,5 220,2 342,6 413,7 402,8 

Zr 6 d l o: Maly rocznik statystyczny, 1939, s. 267. 

Juz na pierwszy rzut oka informacje zawarte w tab. 1 muszq wzbu
dzac Wqtpliwosci. W drugiej polowie 1932 r., w okresie dna kryzysu 
przemyslowego, liczba zarejestrowanych poszukujqcych pracy wykazala 
nagle gwaltowne zmniejszenie w por6wnaniu z 1931 r. A przeciez w tym 
okresie zatrudnienie nie tylko nie roslo, ale nadal szybko malalo. R6w
niez dane dla pozostalych lat dalekie byly od wykazywania rzeczywi
stego poziomu bezrobocia. Wynikalo to z obj�cia rejestracj11 tylko pewnej 
cz�sci nie majqcych zatrudnienia. Z jednej strony na przeszkodzie staly 
przepisy nie dopuszczajqce do rejestracji os6b, kt6re dotychczas jeszcze 
nie pracowaly, a wi�c praktycznie calej mlodziezy i cz�sci kobiet; z dru
giej - wiele os6b, kt6re utracily zatrudnienie i posiadaly formalne pra
wo do rejestracji, nie dokonywalo niezb�dnych formalnosci, gdyz stra
cily nadziej� na uzyskanie za posrednictwem Biur Posredni�twa nie 

3 Nazwa tych biur i ich formy organizacyjne ulegaly modyfikacjom. Do 1 IV 
1934 r. rejestracje ,prowadzily Paflstwowe Urz�dy PoSrednictwa Pracy, od 1 I.Y 

1934 r. Biura PoSrednictwa Pracy Funduszu Bezrobocia, ad 1 IV 1935 r. Wojew6dz

kie Biura Funduszu Pracy i ich ek.spozytury. Zob. M. C i  e c ho c i ti. s k a, Pr6by 
walki z bezrobociem w Polsee mi�dzywojennej, Warszawa 1965, s. 33; Sprawozda

nie z dzialalno§ci Ministerstwa Opieki Spolecznej w 1933/34 r. (Praca i Opieka Spo· 
leczna, 1935, s. 238---240). Dalej wszystkie te instytucje umownie nazywamy biurami 
poSrednictwa pracy. Szczeg6lowe informacje comiesh:czne z przebiegu rejestracji 

zamieszczal kwartalnik „Statystyka Pracy". 0 zadaniach urz�d6w Pali.stwowego 
PoSrednictwa Pracy zob. F. Ru s z c z y n. s k i, Paiistwowe Po§rednictwo Pracy 

w Polsee, praca dyplomowa w Bibl. SGPS. 
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tyilko zatrudnienia, ale nawet jakiejkolwiek doraznej pomocy •. St&d tez 
wlasnie w okresie dna kryzysu liczba zarejestrowanych spadla. 

O zawodnosci danych rejestracji moze swiadczyc to, ze gdy liczba 
bezrobotnych uchwycona przez Biuro Posrednictwa Pracy wzrosla 
z przeci,:tnej 135,6 tys. w 1929 r. do 248,8 tys. w 1932 r., a wi,:c 
o 113,2 tys., to r6wnoczesnie zatrudnienie w g6rnictwie, hutnictwie oraz 
w wielkim i srednim przemysle przetw6rczym zmalalo o 309,6 tys. 5 Jak 
z tego widac, poza rejestracjq znalazlo si� eo najmniej okolo 200 tys. 
os6b •, a nasze obliczenie obj,:lo tylko cz�sc klasy robotniczej. 

W&tpliwosci wobec informacji pochodzqcych z posrednictwa potwier
dzajlj obliczenia L. Landaua, wedlug kt6rych jedynie 47"/o bezrobotnych 
Warszawy dokonywalo w 1935 r. w og6le rejestracji, z tego zas tylko 
25°/o systematycznie i'l ponawialo 7• Trzeba przy tym przypomniec, ze 
formalnosci rejestracji nalezalo ponawiac eo miesiqc. Danych Landaua 
nie mozna jednak uog6lniac, gdyz na r6znych obszarach i w r6znych 
okresach tendencje do rejestracji ksztaltowaly si,: odmiennie. ,,J edyne, 
eo mozemy powiedziec, to ze nawet w stosunkach wzmozonego rejestro
wania si,: bezrobotnych rejestracja daleka jest od zupelnosci" 8• Np. 
w wojew6dztwie poznanskim wedlug szacunk6w przeprowadzanych przez 
Wydzial �poleczno-Polityczny i Bezpieczenstwa Urz,:du Wojew6dzkiego 
Poznans!kiego rzeczywiste bezrobocie w stosunku do liczby zarejestrowa
nych bylo w 1929 r. wyzsze o 460/o, w 1931 r. o 370/o, w 1932 r. o 940/o, 
a w 1933 r. o 880/o 9• Dia wojew6dztwa 16dtkiego odpowiednie Jiczby 
ksztaltowaly si� nast,:pujqco: 1929 r. - 90/o, 1930 r. - 100/o, 1931 r. -
170/o, 1932 r. - 25°/o, a w lkwietniu 1932 r. 620/o 1•. 

• Silny spadek rejestracji w 1932 r. wynikal m.in. z tego, Ze w tym wlaSnie 

roku, dc1Zc1c do odcic1Zenia urz�d6w poSrednictwa pracy akcj� niesienia pomocy bez

robotnym wylc1czono z zakresu ich kompetencji. Zmniejszylo to a trakcyjnoSC doko

nywania rejestracji. Wzro.st liczby zarejestrowanych w 1933 r. i nast�pnych latach 

wynikal z rozwoju rob6t ,publicznych, do kt6rych powolywano wylc1cznie bezrobot

nych figurujc1cych w kartotekach urz�d6w poSrednictwa. Zob. np. M. Kr a s o c k i, 

· Czynniki tudnaSciawe a sprawa bezrobocia w Polsee (Praca i Opieka Spoleczna, 

1935, s. 13-14); ,,Przeglc1d Gospodarczy", 1933, nr 9. 
5 Maly rocznik statystyczny, 1936, s. 173. 

6 Inne przyklady zawodnoSci danych rejestra�ji zob. np . .,Robotniczy Przeglqd 

Gospodarczy", 1932, s. 161-162. 

1 L. L a n d au, Bezrobocie i stopa Zyciowa tudnoSci dzielnic robotniczych War

szawy, Warszawa 1936, s. 10, 58. 

s Tami:e, s. 58. 

9 AZHP, 274/II-1, t. 6, 7, 10, 11. Zob. tei: H. Ma c i e j e  w s k i, PoloZenie robot

nik6w przemyslowych w Wielkopotsce w tatach 1929-1939, Warszawa 1964, s. 50-

-51. 
1o B. W a c h o w s k a, Stra;ki okupacyjne w l6dzkim akr�gu przemyslowym 

w latach kryzysu gospodarczego 1929-1935, L6dZ 1967, s. 17. Obszernie spraw� t� 
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Istniei'l przy tym poszlaki pozwalajqce wysunqc hipotezEl, ie w pew

nych okresach wladze tendencyjnie pomniejszaly publikowane dane 

o liczbie zarejestrowanych poszukujqcych pracy. Dotyczylo to lat, w kt6-

rych bezrobocie wys!Elpowalo szczeg6lnie ostro. Trudno ocenic, czy 
i w jakim stopniu podobne praktyki mialy powszechny charakter. 

Dysponujemy bowiem wylqcznie informacjami dla woj. slqskiego. Roz

bieznosc miEldzy liczb'l rzeczywiscie zarejestrowanych w Biurach Po

srednictwa Pracy a danymi publikowanymi przez Gl6wny Urzqd Staty
styczny przedstawia tab. 2.

Tab. 2. Poröwnanie rzeczywistej llczby zarejestrowanych poszukuj,\CYCh pracy z danymi publikowanymi przez Gl6wny Urz�d Statystyczny (dane na grudzieii w tysh1cach osöb) 

Bezrobotni 1929 _r- J 1930 r. J 1931 r. [ 1932 r. [ 1933 r. [ 1934 r. J 1935 r. 
Liczba rzeczy-wista 17 52 88 132 137 121 102 Liczba publi-kowana 17 52 73 76 90 106 102 R6:inica 16 56 47 15 Procent zata-jonych 17 42 34 12 

Zr 6 d I o: Maly rocznik statystyczny, 1936, s. 178; Sprawozdanie Wydzialu Pracy ,i Opieki Spolecznej Ur�du 1Wojew6dz..k:iego Slq.skiego z grudnia 1938 r., WAP Katowice, Urzqd Wojew6dzki Slc1ski, Wydzial Pracy i Opieki Spolecznej, t. 3064. 
Gdyby zalozyc, ie i w innych Biurach Posrednictwa Pracy ukrywanie 

rzeczywistej wielkosci rejestracji mialo analogiczne rozmiary, moina by 
przyj&c, ie w latach 1929--1935 liczba zarejestrowanych poszukujqcych 
pracy wynosila odpowiednio 185, 300, 365, 313, 459, 463 i 403 tys. Nadal 
dane te bylyby znacznie nizsze od faktycznego bezrobocia. 

Wiemy juz, ie wynvki rejestracji nie odzwierciedlaly rzeczywistej 
wielkosci bezrobocia. Stqd informacje Biur Posrednictwa Pracy byly 

wielo!krotnie i przed wojn& krytykowane za swq polowicznosc. Atakowali 
,je zar6wno przedstawiciele klasy robotniczej 11, jak i reprezentanci wie!-

om6wil L. K i es z c z y I1 s k i, PoloZenie wl6kniarzy okr�ou l6dzkiego w tatach kry
zysu 1929-1933 (Najnowsze Dzieje Polski. Materialy i s1:udia z okresu 1914-1939, 1962, nr V, s. 97-99); S. M i  e r z e  j e w s k ·i, Zatrudnienie w przemySle wl6kienni
czym w Lodzi w okresie mil:dzywojennym (Rocznik t..6dzki, 1967, t. XII, s. 180-�184). 11 Z.ob. np. art. Bezrobocie w 1932 r. (Robotniczy Przeglqd Gospodarczy, 1933, s. 15); Wzrost bezrobocia (tamZe, 1934, s. 16). 
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kiego kapitalu. Np. ,,Przeglqd Gospodarczy" (organ „Lewiatana") pisal, 

ze „statystyki urz<:d6w posrednictwa pracy S'l dzis niemal bez znacze

nia" 12, a w innym miejscu, Ze nie ma warto.Sci publikowanie "danych 

nieprawdziwych, kt6re bez zadnego zwiqzku z rzeczywistosci'l mogq r6w

nie dobrze szerzyc optymizm, jak niepok6j" ". 

Warto by wi<:c pokusic si<: chociazby o szacunkowe uchwycenie przy

blizonych rozmiar6w zjawiska. Pewne blizsze informacje przyni6sl spis 

ludnosci przeprowadzony w grudniu 1931 r. 14 Wedlug niego bezrobocie 

robotnik6w w miastach (bez rodzin) wynosilo 603,4 tys. 15 A wi<:c bylo 

prawie dwukrotnie wi<:ksze, niz wynikalo z informacji Biur Posrednictwa. 

Wsr6d uchwyconych przez spis bezrobotnych robotnik6w 517,9 tys. sta

nowili robotnicy przemyslowi, pozostala cz<:sc rekrutowala si<: z fizycz

nych pracownik6w zatrudnionych w handlu, komunikacji itd. Spis przy

nosil jednak tylko informacj<: statycznq, nam zas zalezy na dynamicznej, 
pokazujqcej nie tylko wielkosc bezrobocia w jednym roku, ale r6wniez 

tendencje dokonujqcych si<: zmian. 

Pr6by obliczania realnego bezrobocia podejmowano w okresie mi<:dzy
wojennym wielokrotnie. Jednak tylko trzy - J. Moraczewskiego, 

S. Lewego i M. Krasockiego - mialy niezb<:dne uzasadnienia naukowe. 

Kazdy z wymienionych badaczy zastosowal innq metod<:. Nie b<:dziemy 
tu wchod2Ji!i w ich szczeg6lowy opis, a jedynie zasygnalizujemy pewne 

bardziej zasadnicze r6znice. Lewy w szacunkach uwzgl<:dnil zar6wno 

robotnvk6w, kt6rzy juz pracowali i prac<: utracili, jak i mlodziez, kt6ra 
mimo ze weszla w wiek zarobkowania, nie mogla wobec bezrobocia 

znalezc zatrudnienia; nie uwzgl<:dnil natomiast ciqzenia na rynek pracy 

ani ludnosci rolniczej, ani spauperyzowanych pod wplywem kryzysu 
rzemieslnik6w i ich rodzin 16• Szacunku dokonal dla wrzesnia, kiedy bez
robocie ksztaltowalo si<: na najnizszym poziomie. Innq metod,: obliczen 

12 Cyt. wg art. Stan bezrobocia (Robotniczy Prze.glQd Gospodarczy, 1932, s. 161-
-162). 

t3 Cyt. wg art. Dziwolqgi statystyki (tamie, s. 62). Zob. teZ „Przeglc:\d Gospo
darczy", 1934, s. 197,214; 1935, s. 179; 1936, s. 246. 

H, Szczeg6lowq analiz� wynik6w zob. M. C i e c h o c i 11. s k a, Spis roku 1931 

;ako ir6dlo danych o bezrobociu wSrDd ludno.§ci miejskiej w Polsee (Przeglqd Sta
tystyczny, 1960, nr 4). Dane spisu dotyczijce sprawy bezrobocia budzily jednak wqt
pliwoSci, gdYZ w formularzach „spisowych nie bylo pytania dotyczijcego bezrobocia, 
a jedynie w instrukcji spisowej wskazane bylo dopisywanie przez bezrobotnych 
uwagi »brak 1pracy«. W wielu wypa.dkach uwaga ta mogla byl: nie dopisana". 
S. Le w y, Szacunek bezrobocia pracownik6w najemnych poza rolnictwem w ld
tach. 1929-1936 (Studia i Materialy Instytutu Spraw Spolecznych, z. 1 - Sprawy 
rynku pracy, Warszawa 1938, s. 1). 

15 Maly rocznik statystyczny, 1939, s. 259. 
1& Le w y, Szacunek ... 
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zastosowal Moraczews<ki 17• Za podstaw� przyj,il dane o bezrobociu ro

botnik6w i urz�nik6w wy<kazane przez spis 1931 r., kt6re dla nast�p

nych lat powi�kszal o coroczny ·przyrost liczby mlodzie:i:y poszukuj,icej 

pracy w miastach, uwzgl�dniaj,ic r6wnoczesnie wahania w zatrudnieniu 

wynikaj,ice z danych statystyki ubezpieczen chorobowych. W dokona

nych szacunkach l,icznie traktowal robotnik6w i pracownik6w umyslo

wych. Szacunek Moraczews'kiego dotyczyl grudnia, kiedy bezrobocie bylo 

z reguly wi�ksze ni:i: we wrzesniu. J eszcze inn,i drog,i poszedl M. Kra
socki, ale wobec tego, :i:e obliczyl poziom bezrobocia ty!tko dla 1934 r., 

na razie jego wnioski pomijamy 18• Wyniki obu dynarnicznych dochodzen 

przedstawia tab. 3. 

Tab. 3. Szacunki bezr obocia rzeczywistego w Polsee w Iatach 1929-1935 

(w tys. os6b) 

Szacunek Lewego Szacune k Moraczewskieg o_

Rok 
bezrohotni pracownicy 

bezrobotni pracownicy 
fizyczni 1 robotnicy umys!owi i robotnicy 

i umyslowi 
- - -

1929 139 71 
1930 327 239 
1931 655 524 
1932 914 755 713 
1933 940 781 973 
1934 908 743 1072 
1936 830 683 1156 

Zr 6 d l 'O: S. L e w y, Szacunek bezrobocia pracownik6w na;emnych poza rol
nictwem w latach 1929-1936 (Studia i Ma terialy ISS, z. 1, Sprawy rynku pracy, 
Warsza wa 1938, s. 14); J. Mor a c z e w s k i, RozwaZania nad poloieniem politycz
nym i gospodarczym Polski, Warsza wa 1 938, s. 63. 

R6:i:nice mi�dzy obu szacunkami s,i dosc znaczne. Trudno te:i: stwier
dzic, kt6re obliczenie scislej odzwierciedlalo rzeczywistosc. Za oblicze
niami Moraczewskiego przemawialy dane zawarte w tajnym sprawo

zdaniu Referatu Zawodowego Wydzialu Be:zpieczenstwa Ministerstwa 
Spraw Wewn�trznych o stanie bezrobocia w Polsee 10• Dowodzilo ono, :i:e 

bezrobocie w miastach wynosilo w 1935 r. okolo 1 min os6b, przy czym 

11 J. Mor a c z e w s k i, Rozwaiania nad poloZeniem palitycznym i pospodar

czym Potski1 Warsza wa J.938, s. 60-63. 
18 Kr a s  o c k i, op. cit., s. 3--14. 
19 Referat z dn . 24 III 1936, AZHP, 26 9 .  Pr zedruk dokumentu zob. M. Dr o z

d o w s k i, Bezrobocie w Polsee w latach 1925-1936 (Najnowsze Dzieje Polski . Ma· 
terialy i studia z la t  1914-1939, t. IV1 cyt. dalej Sprawozdanie ... ). 
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w wi�kszych osrodkach przemyslowych ksztaltowalo sii, w granicach 
700 tys. Trudno oczywiscie podejrzewac autor6w sprawozdania o ten

dencyjne d,izenie do wyolbrzymiania problemu. Jak mozna s,idzic, za

lezalo im jedynie na przedstawieniu rzeczywistej skali zagadnienia. St,id 
wynikal tajny charakter opracowania. Do podobnych wynik6w doszedl 
tez M. Krasocki, kt6ry obliczal wielkosc bezrobocia w 1934 r. dwiema 
metodami i uzyskal rezultaty w granicach 1,05-1,08 min os6b (bez 
rodzin) 20• 

R6wnoczesnie szacunki Moraczewskiego mialy pewne braki, od kt6-

rych wolne byly obliczenia Lewego. Wsr6d historyk6w brak jedno
myslnosci eo do przyznania slusznosci jednemu lub drugiemu obliczeniu. 

Np. M. Ciechocinska pisala, ze „bardziej przekonywaj,ica jest metoda 
szacunku przyji,ta przez S. Lewego" 21, a J. Tomaszewsiki podkreslal, ze 
aczkolwiek szacunek Lewego byl doskonalszy metodologicznie, to jednak 
„uzyskane przezen dane o bezrobotnych s,i w stosunku do rzeczywistej 
liczby bezrobotnych za,nizone" 22• Podkreslal przy tym, ze „rzeczywiste 

rozmiary bezrobocia blizsze byly raczej szacunkom Moraczewskiego" '"· 

Tab. 4. Wahania poziomu zatrudnienia i bezrobocia robotniköw poza rolnictwem 
w latach 1929-1935 (stan na 30 wrzeSnla w tys. osöb) 

Liczba zatrudnionych Stosunek Uczby 
robotnik6w Liczba Og6!em bezrobotnych do: 

Rok 1 bezrobot- liczba ro-

og6lem 1 w przemy- nych botnik6w og6Iu ro- l liczby za-

Sie* botnik6w trudnionych 

1929 2400 880 71 2471 2,9 3,0 

1930 2270 760 219 2509 9,5 10,5 

1931 2040 640 624 2564 20,4 25,4 

1932 1840 560 755 2595 29,1 40,7 

1933 1790 570 781 2571 30,4 43,6 

1934 1830 620 743 2673 28,9 40,4 

1936 1900 660 683 2583 26,6 39,9 

• W zakladach zatrudniajqcych powy.Zej 20 robotnik6w. 
Zr 6 d l o: Mlodziei si«:ga po prac�, Warszawa 1938, zalqcznik, s. 52. 

20 Kr a s o c k i, op, cit., s. 12. 
21 Ci e Ch O Ci n s k a, PrOby ... , s. 45. 
22 J. T o m  a s z e w s k i, Liczba robotnik6w w Patsce w latach 1925-1938 (Rocz

ni'ki Dziej6w Spolecz.nych i Go-spodarczych", 1964, t. XXVI, s. 71). 
23 Tam.Ze, s. 72. Podobnie H. J E: d r u s z c z a k, Place rabatnik6w przemyslawych 

w Polsee w latach 1924-1939, Warszawa 1963, s. 127, pisala: ,,Szacunek J. Mora
czewskiego daje najprawdopodobniej liczby tylko nieznacz.nie wy:Zsze w por6wnaniu 

z tymi, kt6re odpowiadalyby rzeczywistemu stanowi bezrobocia". T. F i 1 i p o w i c z 
w pracy: Trzeba podjqC watk� z ktyzysem, Warszawa 1935, s. 8, szacowal bezro
bocie w 1932 r. na 1

1
2 min os6b. 
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W tym stanie rzeczy mozna przyj11c, ie obliczenia Moraczews<kiego i Kra
sockiego stanowily g6rn11, a Lewego do!n11 granic� ,poziomu bezrobocia 
w miastach. 

W oparciu o powyzsze dane spr6bujemy obliczyc stosunek liczby 
bezrobotnych do liczby robotnik6w zatrudnionych w gospodarce ikraju 
poza rolnictwem. Posluzymy si� tu danymi Lewego, gdyz Moraczewski 
l11cznie potraktowal pracownik6w fizycznych i umyslowych (zob. tab. 4). 

A wi�c nawet stosuj11c bardziej ostrozne szacunki Lewego okazuje 
si�, ie bezrobocie calkowite w latach 1929-1933 wzroslo dziesi�ciokrot
nie i· ie w okresie dna kryzysu przemyslowego prawie eo 3 robotnik nie 
mial w Polsee pracy. Obliczenia zawarte w tab. 4 obejmuj!j nie tylko 
robotniik6w fabrycznych. Mimo to mozna je bez obawy odniesc do za
trudnionych w przemysle. Sytuacja w fabrykach nie byla bowiem w ni
czym pomyslniejsza niz w innych dzialach zatrudniaj11cych pracowni
k6w fizycznych. W pewnych gal�ziach (o czym piszemy dalej) byla nawet 
gorsza niz przeci�tna. Dia orientacji w s'kali wielkosci problemu wy
starczy wskazac, ie bezrobotni od 1932 r. stanowili grup� liczniejsz11 niz 
pracownicy zatrudnieni w g6rnictwie, hutnictwie oraz w wiel'kim i sred
nim przemysle 1przetw6rczym. 

Ozywienie koniunktury przemyslowej w !atach 1933-1935 ty!lko 
w bardzo slabym stopniu wplyn�lo na popraw� sytuacji na rynku pracy. 
Gdybysmy w obliczeniach oparli si� na informacjach Ministerstwa Spraw 
Wewn�trznych, a nie szacunkach Lewego, okazaloby si�. ie i w 1935 r. 
bezrobotni stanowili okolo 340/o og6lu klasy robotniczej. Co nie mniej 
wazne, gdy np. w 1933 r. liczba bezrobotnych wynosila na Sl11sku 149 tys., 
w 1934 r. - 113 tys., to w 1935 r. - 119 tys. 24 Odpowiednio w woj. 
l6dzkim liczba robotnik6w pozostaj11cych bez pracy wynosila w kolej
nych latach 120, 66 i 100 tys., w woj. poznans<kim - 58, 42 i 90 tys., 
w pomorskim 32, 16 i 31 tys., w krakowskim 61, 41 i 55 tys. 25 Tylko 
cz�sciowo wzrost liczby bezrobotnych"w 1935 r. w por6wnaniu z 1934 r. 
mozna tlumaczyc tym, ie dla lat 1933 i 1934 obliczenia zostaly dokonane 
na dzien 30 listqpada, a dla 1935 r. na 31 grudnia ••. Z powyzszych 
danych wyniika, ie bezrobocie nie tylko utrzymywalo si� w 1935 r. na 
bardzo wysokim poziomie, ale mialo nawet tendencj� wzrostow11. 

Moina wskazac na cztery zasadnicze przyczyny slabego oddzialywa
nia ipoprawy koniunktury przemyslowej w latach 1933-1935 na wzrost 
zatrudnienia. Po pierwsze - zwi�kszenie poziomu wytw6rczosci bylo 

2• Memorial Niemieckich Zwiqzk6w Zawodowych Wo;ew6dztwa Slqskiego, Ka

towice 1935, szaoowal liczbt: bezrobotnych na f60 tys. 
25 Sprawozdanie ... , s. 216. 
26 TamZe. 
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stosunkowo male. Po drugie dokonywalo si� w znaeznym stopniu dzi�ki 
stosowaniu nowyeh rozwü1zaii organizaeyjnyeh i teehnieznyeh, a nie 

zwi�kszaniu liezby praeownik6w. Gdyby w Polsee w o'kresie kryzysu 

nie nast�powa!y i:adne zmiany w wydajnosei praey, liezba bezrobotnyeh 

ksztaltowalaby si� na poziomie nii:szym o prawie 100 tys. os6b 27• Po 
trzeeie - na rynek praey zaez�ly wehodzic liezne roezniki mlodziei:y 

urodzonej po wojnie 28• Po ezwarte - istotny wplyw miala r6wniez 
migraeja ze wsi do miast. Stqd nawet dokonywajqey si� wzrost zatrud

nienia nie zawsze musial powodowac spadek liezby bezrobotnyeh. 
W wypadku gdy liezebnosc wehodzqeyeh na rynek praey nowyeh roez

nik6w mlodziei:y oraz naplyw I udnosei rolniezej przewyi:szaly liezb� 

nowo uruehamianyeh stanowisk praey, bezroboeie zwyi:kowalo. 
Sumujqe nasze rozwai:ania nalezy stwierdzic, ze o ile w 1929 r. bez

roboeie ogarnialo 2,9°/o ealej klasy robotniczej, to w okresie swego 

najwi�kszego wzrostu w 1933 r. osi!jgn�lo 30,40/o. W lataeh depresji spa
dek liezby os6b pozostaj!jeyeh bez ,praey dokonywal si� niezwykle wolno. 

Nadal w 1935 r. bezrobotni stanowili wedlug bardziej or:tymistyeznyeh 
obliezeii Lewego jeszeze 26,50/o og61u robotnik6w, a wedlug bardziej 
pesymistyeznych szaeunk6w nawet 340/o. 

Pewn'l miaq sytuaeji panujqeej w Polsee moze byc por6wnanie 
z innymi krajami. Wedlug obliezeii T. Szturm de Sztrema, dokonanyeh 

dla marea 1931 r., nasilenie bezrobocia w naszym kraju bylo niezwykle 
duie. Oezywiseie nie ehodzilo tu o absolutn!j liezb� robotnik6w pozosta
i'!eyeh bez praey, ale o stosunek bezrobotnyeh do zatrudnionyeh. Naj

wi�ksze nasilenie tak obliezonego wskaznika wykazywal Gdaiisk (500/o 
bezrobotnyeh), dalej Niemey (34,30/o), Anglia (27,10/o), Austria (24,70/o) 
i Polska (22,20/o). We wszystkieh innyeh krajaeh udzial bezrobotnyeh byl 

jui znaeznie nii:szy 29• Polska uplasowala si� w czol6wee bezroboeia euro
pejskiego i miejsee to zaehowala do koiiea kryzysu 30• 

Obok bezroboeia ealkowitego w badanym okresie niezwykle silnie 

rozwin�lo si� bezroboeie cz�seiowe. Polegala ono na tym, i:e ,przedsi�
biorey ograniezali liezb� dni praey. 0 ile normalnie robotnik zatrudniony 

21 L. La n d a u, Bezrobocie technologiczne ... , s. 42. 
2s Szczeg6ly zob. Mlodziei sic:ga po pracc:, Warszawa 1938, s. 12-14. 

29 T. S z t u  r m de S z t r e m, Bezrobocie w Europie dzisiej�zej, \Varszawa 1931, 

s. 16. Dla 1932 r. ZJOb. np. A. Ri n g  man, Bezrobocie Swiatowe, Warszawa 193,2, 

s. 17-18. Dla da ls.zych lat - Maly rocznik statystyczny, 1936, s. 179. 

30 Z. Kna k iew ic z, Deflacja polska 1930-1935, Warszawa 1967, s. 80-8.1; 
J t: d r u s z c z a k, op. cit., s. 124; E. M u e 11 er, Blc:dy gospodarki polskiej, wyd. 

2, Lw6w 1836, s. 31. Przy por6wnywaniu danych z r6 Znych par'lstw naleZy pa mi�
taC o r6inych metodach badania wielkoSci bezrobocia. Szczeg6lowo problem ten 

przedstawil S. Lew y, 0 mic:dzynarodowq miarc: bezrobocia (Statystyka Pracy, 

1935, s. 41-42). 

5 - ,.Sob6tka" 1/69 
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byl przez 6 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, to w latach kryzysu 

cz�sto redukowano liczb� dni pracy. Zdarzalo si�. ze robotnik pracowa! 

nawet 1 czy 2 dni w tygodniu, dostaj!\C odpowiednio mniejsze wynagro

dzenie. Nie byl przy tym zaliczany do bezrobotnych, gdyz formalnie 

nadal mia! stale zatrudnienie. 

Z roku na rok bezrobocie cz�sciowe przybieralo coraz wi�ksze roz

miary i stawalo si� stopniowo coraz powazniejszym problemem. Robotnik 

zatrudniony tylko cz�sciowo zarabial zbyt malo, aby m6gl si� utrzymy

wac wyl!!cznie ze swych dochod6w z pracy. Z punktu widzenia interes6w 
spolecznych i panstwowych bezrobocie cz�sciowe bylo jedna'k korzyst

niejsze niz calkowite. St!!d rz!!d staral si� oddzialywac na przedsi�bior

c6w, aby zamiast redukowac cz�sc personelu uciekali si� raczej do ogra

niczania liczby godzin wszystkim zatrudnionym 31• Dzi�ki temu wi�ksza 

Hose robotnik6w miala zapewnione chociaz niewielkie dochody. Stan 

i dynamik� bezrobocia cz�sciowego w poszczeg6lnych latach przedstawia 

tab. 5. Tab. 5. Robotnicy w wielkim i Srednlm przemySle przetwörczym wedlug llczby dni pra.cy w tygodniu 
Rok 
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

Robotnicy czt:t-1 W tym I W tym ciowo zatrud- precujc1cy pracujqcy nieni 1-3 dni 4-5 dni w 0/0 og61u zatrudnionych 
16,3 13,6 2,7 22,8 17,4 5,4 25,6 19,4 6,2 38,8 26,8 12,0 36,0 25,6 10,4 33,1 23,8 9,3 30,8 22,6 8,2 2: r 6 d l o: Maly rocznik statystyczny, 1936, s. 177. 

Z tab. 5 wynika, ze w dkresie dna kryzysu przemys!owego eo 3 robot

nik w wielkim i srednim przemysle przetw6rczym byl tylko cz�sciowo 

zatrudniony 32• Wraz z popraw!\ koniunktury bezrobocie cz�sciowo ust�-

31 Z.ob. np. Uchwala Rady Ministr6w z dn. 26 VIII 193•1, AAN, Prot. RM, t. 58, k. 52-0-529; Wniosek ministra opieki spolecznej na Komitet Ekonomiczny Mintstr6w w sprawie ochrony rynku pracy i lagodzenia skutk6w bezrobocia, AAN, KEM, t. 1003, k. 3-----4; Uchwala KEM z dn. 28 X '1933, AAN, KEM, t. 1299. 32 Dla informacji naleZy dodaC, Ze Maly rocznik statystyczny, 1939, s. 264, zamieScil inne dane o rozmiarach bezrobocia czE:Scioweigo. Dia '1929 r. wynosilo ono 1S°/o, w 1930 r. - 20,50/o, w 193•1 r. - 24,70/o, w !1932 r. - 35,70/o, w 1933 r. - 33,60/o, w 1934 r. - 29,5°/o, w 1935 r. - 27 ,5°/e. 
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powalo, ale jeszcze w 1935 r. ksztaltowa!o si� na poziomie prawie dwu
krotnie wyzszym niz przed kryzysem. 

W r6znych gal�ziach przemys!u stosowano r6zne metody wprowadza
nia cz�sciowego zatrudnienia. W niekt6rych robotnicy po prostu przy
chodzili do pracy eo kilka dni, w innych stosowano system turnusowy, 
polegaj,icy na tym, ze robotnik po ci,iglym przepracowaniu kilku tygodni 
przez kilka nast�pnych korzystal z przymusowego bezplatnego urlopu. 

- System ten by! szczeg6lnie dogodny dla przedsi�biorstw o produkcji 
ci,iglej, gdzie dawa! lepsze wyniki niz zatrudnianie pracownik6w po 
kilka dni w tygodniu. W jeszcze innych wypadkach przedsi�biorcy 
w okresach, gdy mieli trudnosci ze zbytem, oglaszali kr6tkotrwal,i nie 
oplacon,i przerw� w pracy - ,,swi�t6wk�". Szczeg6lnie licznie swi�t6wki 
wyst�powaly na terenie G6rnego Si,iska, gdzie przepisy utrudnia!y 
pracodawcy samowolne zwalnianie robotnik6w z pracy. W kazdym wy
padku redukcji naleza!o uzyskac poprzednio zgod� komisarza demobili
zacyjnego 33• St,id tez fabryki obchodzi!y obowi,izuj,ice przepisy stosuj,ic 
swi�t6wki. 

Zakres bezrobocia cz�sciowo by! rözny w r6znych zawodach. Najsil
niejsze panowalo w przemysle wl6kienniczym, gdzie w 1932 r. przeszlo 
polowa zatrudnionych pracowa!a jedynie po ki!lka dni w tygodniu. Na 
drugim miejscu uplasowal si� przemys! odziezowy, na dalszych metalo
wy, spozywczy i inne 34

• Dane te jedynie obejmuj,i zaklady przetw6rcze, 

Tab. 6. Odsetek robotniköw cz�Sciowo zatrudnionych w wielkim §rednim 

przemySle przetwörczym w latach 192�1935 

Ga!ijz przemyslu 11929 r. 11930 r. 11931 r. 11932 r. j 1933 r. 1 

Mineralny 

Metalowy 
Chemiczn 

Wl6kienn 

Papiernic 
Sk6rzany 

Drzewny 

SpoZywcz 

OdzieZow 
Budowlan 

Poligr11fic 

y 
iczy 
zy 

y 
y 
y 
zny 

6,5 
10,5 

4,2 
38,5 

5,9 
10,7 

9,4 
3,4 

10,8 
3,4 
3,8 

11,3 11,8 25,I 
23,6 28,7 39,2 

8,2 15,8 26,9 
45,7 40,9 51,5 

8,4 19,1 34,9 
14,9 25,8 30,3 
16,0 19,5 29,8 

6,4 18,1 38,3 
31,0 18,4 41,8 

4,2 4,7 24,0 
4,2 6,5 13,4 

Zr 6 d l o: Maly rocznik statystyczny, 1936, s. 177. 

24,8 
35,1 
27,8 
44,0 
32,0 
28.5 
31,1 
43,4 
35,4 
26,6 
14,5 

1934 r. 11935 r. 

22.:T,5-
24,9 21,5 
21,0 18,1 
46,5 44,5 
25,2 22,9 
26,8 26,0 
07,0 25,2 
38,2 36,5 
37,3 30,5 
25,4 
12,7 

21,0 
10,6 

n Polityka spoleczna paTistwa potskiego 1918-1935, Warszawa 1936, s. 168-169. 
u I zn6w Maly rocznik statystyczny, 1939, s. 264, podawal dla niekt6rych galE:zi 

przemyslu inne dane. Np. dla przemyslu metalowego wynosily one w latach 1929-



68 Zbigniew Landau 

o sytuacji w hutnictwie i g6rnictwie brak r6wnie dokladnych informacji. 
Szczeg6lowe dane zob. tab. 6. 

L,icznie zasi�g bezrobocia calkowitego i cz�sciowego w przemysle 
n�jdokladniej przedstawiaj,i informacje o liczbie przepracowanych robo
czogodzin. Gdy w 1929 r. przepracowano 1811 min, to w 1932 r. juz 
tylko 994 mln, a w 1933 r. - 987 mln, a wi�c o 45°/o mniej 35• Wedlug 
nie publikowanych danych Ministerstwa Przemyslu i Handlu spadek 
liczby przepracowanych dni6wek w grudniu 1931 r. w por6wnaniu 
z grudniem 1929 r. byl jeszcze wyzszy 36• 

Liczb� bezrobotnych w poszczeg6lnych gal�ziach przemyslu mozna 
badac dwoma sposobami: albo analizuj,ic wyniki rejestracji r6znych grup 
zawodowych w Biurach Posrednictwa Pracy, albo badaj,ic spadek liczby 
zatrudnionych. Zaleznie od wyboru sposobu obliczen otrzymane wyniki 
b�d,i zupelnie r6zne. Przy pierwszej metodzie okaze si� na przyklad, ze 
w latach 1929-1932 liczba poszukuj,icych pracy g6rnlk6w wzrosla 
z 2,3 tys. do 21,1 tys., a wi�c o 18,8 tys. 37 Jezeli natomiast badac 
b�dziemy zmiany stanu zatrudnienia w g6rnictwie, okaze si�. ze liczba 
pracuj,icych w kopalniach spadla w tym samym okresie o 40,2 tys. 38 

Innymi slowy, bez pracy pozostawalo nie 18,8 tys., lecz 40,2 tys. ro
botnik6w. Wobec ostrego spadku zatrudnienia, !kt6ry dokonywal si� r6w
noczesnie i we wszystkich pozostalych dzialach wytw6rczosci, trudno 
przypuszczac, aby w ci,igu 3 lat prawie 22 tys. g6rnik6w przeszlo do 
pracy w innych gal�ziach gospodarki narodowej. Trzeba raczej uznac, 
ze rejestracja Biur Posrednictwa Pracy - o czym juz pisalismy - byla 
bardzo daleka od kompletnosci. St,id oceny wielkosci bezrobocia w po
szczeg6lnych grupach zawodowych nalezy dokonywac drug,i metod,i, 
por6wnuj,ic stan zatrudnienia w kolejnych latach tkryzysu z danymi 
z 1929 r. Metod,i t,i poslugujemy si� w tab. 7. 

Przed przyst,ipieniem do omawiania danych tab. 7 chcielibysmy zro
bic trzy zastrzezenia. Po pierwsze - w tabeli uwzgl�dniono jedynie cz�sc 
bezrobotnych, gdyz w og6le pomini�to w niej drobny przemysl, mlodziez 
wchodz,ic,i w wiek pracy, rzemieslnik6w i chalupnik6w oraz robotnik6w 

-1935 odpowiednio: 7,9, 115,2, 16,8, 2.1,0, 19,3 15,0 i 13,8. Dla innych gal�zi przemyslu 

r6Znice bc1dZ nie wyst�powaJy, bc1dZ byly nieznaczne. 

Js Maly rocznik statystyczny, 1939, s. 265. 

36 AAN, KEM, t. 1305. Dane te wydajq si� bardziej prawidlowe niZ informacje 

pochodzqce z Malego rocznika statystycznego. Potwierdzil je bowiem J. D ere n

g o w s k i, Pr6ba szacu.nku dochod6w robotniczych z pracy w przemySle 1928-1932, 

Warszawa 1933, s. 10---U. 

37 Maly rocznik statystyczny, 1936, s. 178. 

u TamZe, s. 173. 
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Tab. 7. Spadek zatrudnienia. robotniköw w wybranych dzialacb przemyslu 

w latach 1929--1935 (przecittne roczne) 

69 

Zatrud
nienie 

w 1929 r. 

Spadek zatrudnienia w por6wneniu z 1929 r. 
Dzial w 1932 r. 

1 

w 1935 r. 
absolutny J w 0/0 absolutny w O/o 

Og6lem 
w tym: 

G6rnictwo 
Hutnictwo 

Przem. przet. 
w tym: 

Wl6kienniczy 
Metelowy 

Inne• 

844,1 

155,1 
64,5 

554,8 

162,1 
96,0 
69,7 

309,6 

40,2 
30,4 

229,9 

53,0 
48,8 

9,0 

37 

26 
47 
41 

33 
51 
13 

241,8 

62,6 
26,6 

144,8 

29,0 
31,l 

7,8 

28 

40 
42 
26 

19 
32 
11 

• Elektrow.nie, wodoci9gi, 'Yytw6rnie .sprz<::tu wojskowego, fabryki amunicji 
i warsztaty kolejowe. 

Zr 6 d l o: Maly rocznik statystyczny, 1936, s. 173. 

zatrudnionych poza przemyslem. St'ld wynikajlj istotne rozmce w po
r6wnaniu z poprzednimi szacunkami bezrobocia. Po drugie - w kolej
nych wydaniach Maiego rocznika statystycznego pewnym modyfikacjom 
ulegly informacje o wielkosci zatrudnienia w poszczeg6lnych latach 39. 

R6znice wynikly przede wszystkim w rezultacie stosowania odmiennych 
metod grupowari i klasyfi'kacji, nie mialy przy tym zasadniczego charak
teru. Stljd bez wi'}kszych wqtpliwosci mozemy poslugiwac si� przytoczo
nymi danymi. Po trzecie -· w rzeczywistosci stosunek bezrobocia do 
liczby zatrudnionych byl wyzszy. W naszych obliczeniach pomin�lismy 
bezrobotnych, kt6rzy juz w 1929 r. nie mieli pracy. Gdybysmy uwzgl�d
nili i t� wielkosc, wykazane bezrobocie jeszcze by nieco wzroslo, przy 
czym r6znie dla r6znych grup zawodowych. I tak w g6rnictwie wynosilo
by w 1932 r. w por6wnaniu z 1929 r. 27'/o, a w 1935 r. - 420/o. Odpo
wiednio w hutnictwie 490/o i 430/o, we wl6kiennictwie 490/o i 340/o, 

a w przemysle metalowym 630/o i 440/o. 

Jak widac z powyzszych obliczeri, brak pracy najsilniej ugodzil 
w okresie dna kryzysu w metalowc6w. Praktycznie 2/, stracilo zatrud
,nienie, a z pozostalych '/, pracowala tylko cz�sciowo. Gdybysmy przeli
czyli bezrobocie cz�sciowe na calkowite, okazaloby si�, ze kryzys pozba
wil mozliwosci zarobkowania 72°/o robotnik6w przemyslu metalowego. Na 
drugim miejscu znalezli si� hutnicy i wl6kniarze. Wsr6d tych ostatnich 
obok bezrobocia cafäowitego niezmiernie rozpowszechnilo si� bezrobocie 
cz�sciowe, kt6re obj�lo przeszlo polow� zatrudnionych. Zar6wno w prze-

39 Par. np. Maly rocznik statystyczny, 1936, s. 173; 1939, s. 261. 
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mysle metalowym, hutniczym, jak i wlökienniczym bezrobocie wyst11pilo 
ostrzej niz przeci�tnie w calym przemysle •0• Stosunkowo najkorzystniej 
wyglqdala sytuacja robotniköw zatrudnionych w sektorze panstwowym 
i samorz11dowym, w wytwörniach wojskowych, warsztatach 'kolejowych, 
elektrowniach i wodociqgach. Wsröd robotni'köw tych dzialöw prac� utra
cilo w latach zalamania jedynie 130/o. 

W okresie depresji 1933-1935 rosla liczba pracuj&cych w przemysle. 
Nadal jednak bez pracy pozostawalo 440/o metalowcöw, 430/o hutniköw, 
34°/o wlökniarzy. W okresie tym wzroslo natomiast znacznie bezrobocie 
wsröd g6rnik6w i osi,ign�lo 420/o. Nadal we wszystkich wymienionych 
dzialach produkcji sytuacja wygl,idala gorzej niz przeci�tnie w calym 
przemysle. Bylo to o tyle niepokoj,ice, ze cztery wyliczone zawody sta
nowily najwi�ksze grupy polskiej klasy robotniczej. Nadal najkorzystniej 
ksztaltowala si� sytuacja w elektrowniach, wodoci,igach, wytwörniach 
wojskowych i warsztatach kolejowych. W poröwnaniu z poprzednimi 
okresami cech� charakterystyczn,i stanowilo to, ze bezrobocie obj�lo za
röwno robotniköw wykwalifikowanych, jak i nie posiadaj,icych zadnego 
wyuczonego zawodu. Poprzednio zasadniczy problem stanowil brak pracy 
dla ludzi bez kwalifikacji. 

Struktura zawodowa bezrobotnych sil,i rzeczy rzutowala tez na ich 
terytorialne rozmieszczenie. Najostrzej problem wystqpi! oczyw1sc1e 
w duzych osrodkach przemyslowych, gdzie klasa robotnicza byla szcze
gölnie liczna. Znacznie mniejsze bezrobocie (w wielkosciach absolut
nych) obserwowano na obszarach, na ktörych przemysl prawie nie istnial, 
jak np. na wschodzie czy poludniu kraju. Wielkosc zjawiska na terenie 
poszczegölnych wojewödztw ksztaltowala si� proporcjonalnie do liczeb
nosci klasy robotniczej i sily, z jak,i kryzys zaatakowal rözne dzialy 
przemyslu. W zwiqzku z tym, ze zalamanie szczegölnie ostro uderzylo 
w metalowcöw, hutniköw, wlökniarzy, a pözniej i w g6rni'k6w, bezro
bocie najsilniej dalo znac o sobie na Görnym Sl,isku i w Zagl�biu Dii
browskim, w okr�gu wlökienniczym Lodzi i okolic oraz w Warszawie. 
W 1935 r. liczba zarejestrowanych poszukujqcych pracy na terenie 
wojewödztwa sl,iskiego, lödzkiego i kieleckiego stanowila polow� wszyst
kich zarejestrowanych w Polsee ". 

Pewne informacje o rozmieszczeniu terytorialnym bezrobocia daje 
analiza sytuacji w poszczegölnych miastach. Przeci�tnie wedlug obliczen 

40 Wydaje si�, ie tylko w niekt6rych dzialach rzemiosla bezrobocie bylo jesz

cze wit:'ksze niZ w przemySle. Ale to sprawa dyskusyjna. Liczby obrazuj�ce bezro

bocie w tej grupie zawodowej zob. E. Arnekker, Prze;awy kryzysu w rzemio.ite 

i chalupnictwie, Warsz.äwa d934, s. 56--71. 
41 Sprawozdanie .... ,s, 214. W woj. Sl�skim - 250/0, w 16dzkim - 13°/o i kie

leckim - 120/o. 
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dokonanych dla 1934 r. w osrodkach fabrycznych bez pracy pozostawa!o 
wraz z rodzinami 22,30/o mieszkanc6w "'· Oczywiscie w r6znych miastach 

sytuacja wygl11dala r6znie. Nie dysponujemy jednak danymi obrazuj11-
cymi rzeczywisty stan w okresie dna !kryzysu, gdy bezrobocie bylo naj

ostrzejsze. Stqd musimy ograniczyc si� do przytoczenia informacji dla 

1935 r. W tym roku trudnosci na rynku pracy mia!y juz tendencj� ma
lej11c11, o czym nalezy pami�tac analizujqc ponizsze zestawienie, w kt6-

ryn\ uszeregowano miasta w lrnlejnosci panuj11cego w nich bezrobocia, 
obliczonego w stosunku do og6lnej liczby mieszkanc6w (uwzgl�dniono 
w nim jedynie osrodki, w kt6rych by!o eo najmniej 500 bezrobotnych). 

Dla wyrobienia sobie pogl11du o rzeczywistej wiel'kosci zjawiska naleza!o
by do liczby pozostaj11cych bez pracy dodac liczb� os6b pozostajqcych na 

Tab. 8. Wykaz miast (posiadaj�cych powy:ieJ 500 tobotnlköw). w ktörych bezrobocie 
w 1935 r. wykazalo najwh;:ksze nasilenie 

Nazwa 

Skariysko Kamienna 
ChelmZa 
Zawiercie 
Ruda Pabianicka 
Gdynia 
Tomasz6w 
Zdullska Wola 
Pa'bianice 
Chorz6w 
Wlodzimierz 
Aleksandr6w 
KOScia.n 
Chehnno 
Zgierz 
Dijbrowa G6rnicza 
Poznar\ 
Katowice 
Radomsko 
Konin 
Bydgoszcz 
!nowroclaw 

Liczba Liczba sunku do og6lu mieszkaiic6w 

1 

1 
Udzial bezrobotnych w sto-

mieszkaiic6w bezrobotnych 
czynni I czynni i biernt 

14 300 

11 000 

33 000 

li 100 

33 000 

38 000 

23 000 

46 000 

102 000 

26 000 

11 500 

10 300 

12 530 

27 000 

37 000 

250 000 

127 000 

23 000 

10 400 

120 000 

35 000 

4 300 

2 760 

7 000 

2 200 

4 340 

5 000 

3 000 

6 000 

12 600 

3 000 

1 160 

1 000 

1 240 

2 600 

3 300 

22 300 

11 500 

2 000 

800 

9 600 

2 900 

30,7 70,6 

25,0 57,5 

21,2 46,8 

18,3 42,7 

13,1 30,1 

13,0 29,9 

13,0 29,9 

13,0 29,9 

12,2 28,1 

11,0 25,3 

10,0 23,0 

9,9 22,8 

9,9 22,8 

9,0 20,7 

9,0 20,7 

9,0 20,7 

9,0 20,7 

8,9 20,5 

8,0 18,4 

8,0 18,4 
8,0 18,4 

Zr 6 d l o: Sprawozdanie Referatu Zawodowego Wydzialu Bezpieczellstwa Mi-
nisterstwa Spraw Wewn�trznych o stanie bezrobocia w Polsee z dn. 24 marca 1936, 
cyt. wg M. D r  o z d o w s k i, Bezrobocie w Polsee w Latach 1925-1936 (Najnow.sze 
Dzieje PolskL Materialy i studia z okresu 19.14-1939, t. IV, s. 235-236). 

n Kr a s  o c k i, op. cit., s. 13. 
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utrzyrnaniu bezrobotnych. W pewnym przyblizeniu mozna przyJ'IC, ze 
kazdy bezrobotny przed utrat11 zatrudnienia utrzyrnywal jeszcze 
1,3 osoby ••. 

Trzeba tez uprzedzic, ze szacunki zastosowane w tabeli maj11 charak
ter bardzo ostrozny i umiai,kowany. Przyj,:to w nich np. rzeczywiste 
bezrobocie dla Warszawy w wysokosci 50 tys., gdy L. Landau na podsta
wie badan ankietowych szacowal je w granicach 65-120 tys., przy czym 
uwazal dolnq granic,: za malo realnq "· Przy uwzgl,:dnieniu podobnej 
pQprawki przytoczone dane wyglqdalyby znacznie pos<:pniej. 

Z wi�kszych miast bezrobocie szacowano nast,:puj11co: Warszawa -
50 tys. (4,10/o ludnosci), L6dz - 40 tys. (6,50/o), Sosnowiec - 6,5 tys. 
(6,00/o), Cz,:stochowa - 8,6 tys. (7,30/o), Krakow 4,5 tys. (40/o) 45

• Jeszcze 
raz podkreslamy, ze dane te dotycz11 1935 r., a wi<:c okresu, kiedy kon
czyla si<: juz depresja pokr:/!ysowa i nadchodzil okres ponownego ozy
wienia koniunktury przemyslowej. 

Wobec tego, ze dla wczesniejszych lat nie dysponujemy r6wnie wy
czerpuj,icymi informacjami, musimy posluzyc si<: przekazami bardziej 
fragmentarycznyrni. I ta'k np. w Zawierciu w 1933 r. na 32 tys. miesz
kanc6w 3/• ludnosci pozostawalo na utrzymaniu opieki spolecznej 46• 

W 1935 r. bezrobotni wraz z rodzinami stanowili w tym miescie juz 
tylko 42,40/o. Uikazuje to pewn,i skal,: dokonuj,icych si<: zmian. 

Wydaje si<:, ze przytoczone dane o wielkosci bezrobocia w Polsee 
w latach lkryzysu i depresji - choc fragmentaryczne i nie zawsze zu
pelnie scisle - tlumacz,i skal<: problemu i wyjasniaj,i, dlaczego kwesti<: 
pracy uwazano 6wczesnie za jeden z najwazniejszych problem6w eko
nomicznych i spolecznych. 

W warunkach gospodarki kapitalistycznej rz,id w okresie kryzysu 
mial bardzo ograniczone mozliwosci oddzialywania na sytuacj<: na rynku 
pracy. Teoretycznie m6gl d,izyc do ograniczenia liczby bezrobotnych 
dwiema metodami: albo uniemozliwiaj,ic b,idz ograniczaj,ic redukcje 
pracowni'k6w, albo tez znajduj,ic zaj<:cie dla pozbawionych zatrudnienia. 
W obu wypadkach sprawa byla niezwykle trudna. 

43 Obliczenie, ilu nie pracujq_cych przypadalo na jednego zawodowo czynnego, 

jest doSC trudne, gdyi: w r6Znych zawodach i na r6Znych terenach sytuacja ukla
dala si� niejednakowo. W 1921 r. w grupie robotnik6w przemyslowych przypadalo 

na 1 zawodowo czynnego 1,44 biernych (tam:ie). Odpowiednio w 1931 r. - 1,34. 

Wedlug: Drugi powszechny spis 1udnoSci z dn. 9 XII 1931 r. Polska (dane skr6-

cone), Warszawa 1937, s. 70. 

44 L. L a n  d a u, Bezrobocie i stopa iyciowa ... , s. 58. 

n Sprawozdanie ... , s. 235-236. 

�6 K. W r z o s, Oko w oko z kryzysem, Warszawa 1933, s. 138. 
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Par\stwo zar6wno ze wzgl�d6w prawnych, jak i ekonomicznych nie 
moglo wobec przedsi�biorcy prywatnego stosowac przymusu. Osi&ganie 
zysku stanowilo uznany cel wytw6rczosci i st&d kapitalista mial wy
l&cznie prawo decydowac, czy produkcja daje mu wystarczajqce korzysci, 
czy tez nie. Dlatego w momencie, gdy malalo zapotrzebowanie na fabry
kowane wyroby, m6gl swobodnie ograniczac wytw6rczosc i redukowac 
personel. Posrednio r6wniez i aparat par\stwowy byl zainteresowany 
w rentownosci fabryk. Od zysku p!acily one ,progresywny podatek do
chodowy, odgrywajqcy dosc powazn& rol� w budzecie. 

Panstwo moglo oddzialywac na producent6w, aby nie zmniejszali 
poziomu zatrudnienia tylko w wypadku r6wnoczesnego lokowania w ich 
zakladach odpowiednio duzych zam6wien. Tym kierujqc si� powolano 
w 1930 r. 'komisj� mi�dzyministerialnq do uzgadniania programu inwe
stycji i za:kup6w wszelkich instytucji panstwowych. Komisja ta akcepto
wala udzielanie zam6wien przedsi�biorstwom prywatnym pod warunkiem 
zachowania aktualnego poziomu zatrudnienia "· Ale prowadzona akcja 
byla niezmiernie lkosztowna i wymagala ogromnych srodk6w finanso
wych, lkt6rymi Skarb nie dysponowal. Oczywiscie teoretycznie istniala 
mozliwosc zwi�kszenia podatk6w i przeznaczenia ich na dokonywanie 
zam6wien u producent6w. Rosnqce podatki moglyby jednakze w efekcie 
obnizyc rentownosc produkcji i zamiast podniesc - nawet przyspieszyc 
spadek zatrudnienia. W warun'kach wybranej przez rz&d koncepcji poli
tyki gospodarczej, opierajqcej si� na zalozeniach deflacyjnych, panstwo 
nie dysponowalo zadnymi ekonomicznymi stymulatorami mogqcymi 
zdopingowac przemyslowc6w do ograniczania redukcji personelu 48 

• 

.:; edynie na terenie G6rnego S!qska stosowano wobec przedsi�biorc6w 
pewien nacisk zmierzaj&cy da ograniczenia zakresu redukcji. Chodzilo 
tu przede wszystkim o wzgl�dy natury politycznej, gdyz nie ulegalo 
w&bpliwosci, ze Niemcy wykorzystaj& rosn&ce bezrobocie dla wzmozenia 
propagandy antypolskiej. Dzi�ki istnieniu na S!&sku jeszcze od czas6w 
niemieckich urz�du komisarza demobilizacyjnego osi&gni�to pewne nie
wielkie wyniki na polu ograniczania zwalniania robotnik6w. Od komi
sarza bowiem zalezala zgoda na redukcj� personelu. Mial on prawo 
odraczac o killka miesi�cy likwidacj� przedsi�biorstw, a o ikilka tygodni 
cz�sciowo unieruchomienie zakladu 49

. Dzi�ki niemu „w 1931 r. na 6 zglo-

47 M. B.-L. [B ore n s t ei n - L y c h o w s k a]. Walka rzqdu potskiego z bezro

bociem w okresie ostatniego kryzysu (P raca i Opieka Spoleczna, 1931, s. 361); 

Sprawozdanie z dziaiaino§ci Ministerstwa Opieki Spolecznej w 1933/34 r. (tamZe, 

s. 287). 
48 Szerzej o po lityce deflacyjnej zob. K n a k i e w i c z, op. cit. 
49 Polityka spoieczna ... , .s. 168-169; zob. teZ rozpor24dzenie Rady Ministr6w 

z d n. 4 VI 1924, DzURP, 1924, nr 58, poz. 587; roz;porz�dzenie mi nis,tra pracy i opie-
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szonych do unieruchomienia przedsiE;biorstw zachowano ruch w 2, 

a zamiast 4482 zwolniono tylko 1065 robotnik6w. W 1932 r. zwr6cono 

si� do komisarza demobilizacyjnego o zatwierdzenie unieruchomienia 

23 przedsi�biorstw, lecz faktycznie unieruchomiono 19, zwolnienia do

tkn�ly 15 079 zamiast, jak zamierzano, 21 364 robotnik6w" 50• Efekty tej 

akcji nie daly jednak powazniejszych rezultat6w. 

W latach kryzysu w wielu srodowiskach lansowano lkoncepcje skr6-

cenia tygodnia pracy do 40 godzin 51. Pozwoliloby to na zwi�kszenie 

ilosci zatrudnionych. Projekt ten, a scislej rozliczne jego warianty, byly 

wielokrotnie dyskutowane i w luaju, i na forum mi�dzynarodowym, ale 

w Polsee nie doczekaly si� realizacji. Na przeszkodzie stan�ly interesy 

pracodawc6w, kt6rzy nie godzili si� na ustawow11 redukcj� czasu pracy, 

obawiaj11c si�, ie obowi11zywalaby ona r6wniez po zalkonczeniu kryzysu. 

Mimo to rzqd podj11l pocz11tkowo pewne kroki w kierunku skr6cenia 

czasu pracy. S11dzono bowiem, ze pozwoliloby to na popraw� sytuacji 

na rynlku pracy 52• W tym celu gabinet A. Prystora wni6sl do Sejmu 

projekt zmiany przepis6w o czasie pracy 53; wydano przepisy o skr6ceniu 

czasu pracy w zalk!adach o ruchu ci11glym z 56 do 48 godzin 54 oraz 
o niezb�dnosci przestrzegania angielskiej soboty 55• Starano si� r6wniez 

przeciwdzialac samowolnemu przedluzaniu czasu pracy w przedsi�bior

stwach 56• Koniec konc6w pod naciskiem pracodawc6w z dn. 1 I 1934 r. 

ki •po!eaznej z '1·5 VII 1924, DzURP, 1924, nr 65, pQz. 643, i z 30 VI 1926. D�URIP, 
1926, nr 53, poz. 312. 

so Poiityka spoieczna ... , s. 169. 
si Literatura na ten temat jest ogromna. Zob. np. W. L a n d a u, Skr6cenie 

czasu pracy jako czynnik walki z bezrobociem (IPraca i Opieka Spoleczna, 1931, 
s. 292-301); J. zag rod z k i, 40-godzinny tydzien pracy (tamze, 1932, s. 331-337): 
J. R o s n e r, Konferencja o 40-godzinnym tygodniu pracy (tamZe, 1933, s. 22-30); 
Z. Zu l a w s k i, O kr6tszy czas pracv (Robotniczy Przegl�d Gospodarczy, 1933, 
s. 154-155); J. Za g r o d  z k i, Skr6cenie czasu pracy (Praca i Opieka Spoleczna, 
1934, s. 267-271); t e n i. e, Zagadnienia skr6cenia czasu. pracy (tamie, s. 339--344). 
W Polsee w 1935 r. g6rnicy, a nast�pnie metal-owcy, wysunE::li postulat 6-godzinnego 
dnia pracy. Z.Ob. Metalowcy w walce o 6-godzinny dzie'li pracy (Robotniczy Przegll:ld 
Gospodarczy, 1935, s. 29); 0 kr6tszy czas pracy (tamie, s. 43-44). 

52 Por. np. przem6wienie A. Pr,.ystora w Sejmie rw dn. 1-2 X 1931, Spra.w. 

sten. z 29 posiedzenia Sejmu., szp. 24. Szerzej na ten temat zob. M. S w i � c i c k i, 
lnstytu.cje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939, Warszawa 1960, s. 218-224. 

53 Projekt ten zlo:i:,ono w dn. 1 X !1931 r. 
�4 Ok6Lnik Gl6wnego lnspektora Pracy z 10 XI 1931 (Dodatek miesi�czny do 

kwarta.lnika Praca i Opieka Spoleczna, 1931, s. 260). 
ss OkOlnik Gl6wnego Inspektora Pracy z 11 XI f931 (tamie, s. 261). 
s& Ok6lnik Ministra Pracy i Opieki Spolecznej z 29 VIII 1931 r. w sprawie prze

strzegania przepis6w o czasie pracy oraz o pracy kobiet i mlodocianych (tamze, 
s. 189). 
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weszly w zycie przepisy przedluzaj:,ce tydzien pracy z 46 na 48 godzin 

i w praktyce Jikwiduj:,ce angielsk:, sobot� 57• 

Rz:,d nie mog:,c w s,posöb bardziej generalny przeciwdzialac zmniej

szeniu zatrudnienia staral si� o to, aby przynajmniej ochronic interesy 

glöwnych zywicieli rodzin. St:,d wydano szereg rozporz:,dzen i zalecen 

przewiduj:,cych zwalnianie z pracy przede wszystkim zam�znych kobiet, 

ktörych m�zowie mieli zatrudnienie, mlodocianych, emerytöw itd. 56 

Tym tez kieruj:,c si� wi;rowadzono zakaz bezplatnego zatrudniania mlodo
cianych 59• Starano si� tez przeciwdzialac wypieraniu z miejsc pracy 

robotnika miejskiego przez tanszy naplywowy element wiejski 60. Za

ostrzono röwniez p!'zepisy reguluj:,ce zatrudnienie obcokrajowcöw. Jednak 

wszystkie te poci:,gni�cia nie przyniosly wi�kszych rezultatöw 61• Przed

si�biorcy przy redukcjach czy zatrudnianiu nowych pracowniköw nie 

kierowali si� zadnym interesem spolecznym, lecz jedynie interesami 

wlasnych przedsi�biorstw. St:,d cz�sto zast�powali lepiej platnych robot

niköw m�zczyzn nizej oplacanym personelem zenskim lub mlodociany

mi 62• Wypaczalo to calkowicie koncepcje wladz. Proces ten nasilal si� 

w niektörych dzialach przemyslu w 1931 r. w takim stopniu, ze rz:,d 
uzna! za niezb�dne okreslenie maksymalnego udzialu mlodocianych wsröd 

ogölu robotnvköw w przemysle poligraficznym 63 i hutach szkla 64• 

57 DzURP, 1933, nr 94, poz. 734. Zob. teZ Zu l a w s K i, op. cit., s. 154---i!J55. 
0 in,nych Hcznych projektaCh nie wspominamy, przekra.czaloby to znacznie zakre
Slony zakres rozprawy. Literatura na ten temat jest bardzo obszerna. 

" Protok61 Rady Ministr6w z dn. 26 VIII 1931, AAN, Pro!. RM, t. 58, k. 520-
-529. Wniosek minisira opieki ..spolecznej na KEM w sprawie ochrony rynku pra,.cy 
i lagödzenia skutk6w bezrobocia. AAN, KEM, t. 1003, k. 4. O efektach akcji zob. 
CAW, Gabilnet Ministra, t. 630; zob. tei wniosek ministra pracy i opieki spolecznej 
na KEM z dn. 1.8 XI 193'2, AAN, KEM; J. J o n. c z y k, Ochrona pracy ... , s. 128---
1(\2. 

59 U!stawa z dn. 7 XI '1931, DzURP, 1931, nr 101, poz. 773. U.staiwodawstwo do
tyczc1ce bezrobotnych bylo bardzo rozbudowane. W przypisach cytuj'emy tylko na,j
waZnieJsze akty prawodawcze. Teksty drukowano w <lziale: Walka z bezrobociem 
i poSrednictwo pracy, ,,Dodatku miesi�cznego do kwartalnika Praca i Opieka Spo
leczna", 1930---1935. Tarn teZ odsylamy zainteresowanych. 

60 Problem ten byl istotny, gdy.i ruchy migracyjne ze wsi da miast przybraly 
w Polsee duie rozmiary. 0 zamierzeniach rzc1du w tej kwestii zob. np. uchwalE: 
KEM z 28 X 1932, AAN, KEM, t. 1299. 

61 Przepisy te wprowa.dzono w iycie rozporzt4dzeniem Rady Ministröw z dn. 
28 IV 1932, DzURP, 1932, ru· 51, poz. 488. 

62 Stt\d udzial kobiet wSr6d bezrobotnych w latach kryzysu mial tendencj� 
malej�cc4 w por6wnaniu z okre.sem przedkryzysowym. H. Kr a h e l s k a, Praca ko

biet w przemySte wsp6lczesnym, Warszawa 1932. 
63 Rozporzc1dz.enie z dn. 9 XI ,1932, DzURP, 1932, nr llt3, poz. 935. 
64 Rozpor7J\dzenie z dn. J5 II 1933, DzURP, 1933, nr lr3, poz. 87. Szcreg6lowo 

spraw� ustawodawstwa ograniczajc1cego prac� mlodzieiy zob. J. M i e d z i n s k a, 
Rozporzq.dzenia ograniczajqce Hczbt: mlodocianych w zakladach pracy (Praca i Opie-
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Posuni,:cia ustawodawcze rz'ldu zmierzaj'lce do ochrony rynku pracy 
nie byly w wielu wypadkach przez fabrykant6w przestrzegane. Gdyby 
realizowano je systematycznie i gdyby pozwolily na to srodki finansowe, 
moglyby one w ostatecznym efekcie wedlug obliczen Z. Zaremby pozwo

lic na dodatkowe zatrudnienia 440 tys. os6b 65• Wymagalo to jecfoak 
powszechnego s'kr6cenia czasu pracy, co daloby mo:füwosc przyj,:cia do 

fabryk 160 tys. nowych os6b 06, przesuni,:cia na emerytury 180 tys. star

szych pracownik6w i skierowania do szk61 100 tys. dzieci i mlodziei:y. 

Realizacja takiego programu miala charakter raczej utopijny, gdyi: wy

magala budowy wielu szk61, rozwoju systemu emerytalnego, na co pan
stwo w okresie 'kryzysu nie posiadalo srodk6w. 

W efekcie usilowania rz'ldu zmierzaj'lce do ograniczenia czy przeciw

dzialania redukcjom nie przyniosly odczuwalnych rezultat6w. R6wniei: 
akcja zmierzaj'lca do ochrony interes6w gl6wnych i:ywicieli rodzin nie 

dala oczekiwanych efekt6w. Stala bowiem w zasadniczej sprzecznosci 
z interesami prywatnych przedsi,:biorc6w. Rz'ld m6gl swe projekty 

z powodzeniem realizowac w przedsi,:biorstwach stanowi'lcych wlasnosc 

panstwa. Ale sektor panstwowy w przemysle byl jeszcze slabo rozbu
dowany. Ograniczal si,: w praktyce do pojedynczych zaklad6w. Poloi:enie 
robotnik6w w tych przedsi,:biorstwach ksztaltowalo si,: w latach kryzysu 
zdecydowanie korzystniej niz w fabrykach prywatnych 67• 

Znacznie wi,:ksze mozliwosci oddzialywania na rynek pracy dawalo 
rz'ldowi i wladzom samorz'ldowym zwi,:kszenie liczby miejsc pracy. 
Nie musialy si� tu w swych poczynaniach liczyc z interesami pojedyn
czych przedsi�biorstw, tak jak w wypadku ingerencji w sprawy redukcji 
personelu. Ale i tu caly problem rozbijal si� o kwestie finansowe. Pod
j,:cie rob6t publicznych - a byla to forma najbardziej dogodna dla 
panstwa, gdyz dawala zatrudnienie bezrobotnym bez r6wnoczesnego 
zwi�kszenia produkcji towarowej - wymagalo powaznych srodk6w pie
ni,:znych. St'ld mimo ze rz'ld zdawal sobie spraw,: z wagi zagadnienia 
i wracal do niego w rozlicznych projektach ograniczenia niszcz'lcych 

skutk6w kryzysu 68, jednak roboty publiczne stosowano na skal� do'sc 

ka Spolecz.na, 19331 s. 87-89). Zob. teZ R. T o r  u 6 c z y k, Z dziej6w rewoiucyjnej 

walki mlodzieZy, Warszawa 1961, s. 34-39. Sytuacj� mlodzieZy pozbawionej pracy 

zob. MlodzieZ pod obuchem bezrobocia, War.szawa 1937. 

65 Z. Z a r  e m b a, BezdroZa kapitatizmu i drogowskazy przyszloSci, Warszawa 

rn33, s. 105. 
66 Wedlug posla Tomasz.kiewicza (BBWR) skr6cenie czasu pracy do 7 godz. 

dz.iennie 4 ldkwridacja zatrudnienia w godz.inaich 1nadliczbowych ,pozwoliloby nawet 

na dodatkowe zatrudnienie 225 ty,s. os6b. Spraw. sten. z 30 posiedzenia Sejmu 

w 1931 r., szp. 8. 

" M. B.-L., op. cit., s. 362-363. 
6� L'iczne pr-0jekty zob. AAN, Prot. RM z okresu .1930-1935. 
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ograniczon,i i mniejsz,i, niz wymagalo istniej,ice napi�cie bezrobocia. 

Poza wzgl�dami finansowymi o powolnym tempie uruchamiania rob6t 
publicznych prawdopodobnie decydowala r6wniez slaba aktywnosc pro
letariatu w latach kryzysu 69

• Rz,id nie odczuwal bezposredniego zagro

zenia, a borykaj,ic si� z wieloma r6znymi trudnosciami nie przywi,izywal 
do zagadnienia rob6t publicznych odpowiedniej wagi. Dopiero w 1935 r. 

wladze bezpieczeri.stwa zacz�ly wyraznie podkreslac, ze bezrobocie moze 
doprowadzic do radykalizacji mas. W cytowanym juz sprawozdaniu Mi
nisterstwa Spraw Wewn�trznych czytamy: ,,Ze wzgl�d6w wyzej wspo- • 
mnianych wladze administracji og6lnej w poczuciu swej odpowiedzial
nosci za spok6j i bezpieczeri.stwo w pari.stwie musz,i w tych warunkach 
coraz bardziej stosowac zdecydowany nacisk na resorty gospodarcze 
w kierunku wypracowania jakichs bardziej zdecydowanych posuni�c dla 

s,powodowania odpr�zenia na rynku pracy. Dotychczasowy stan nie da 
si� juz dlugo utrzymac, gdyz pod wplywem wzrostu radykalizacji bez
robotni b�d,i coraz bardziej zdecydowanie naciskac na wladze pari.stwowe 
o zatrudnienie. Obecnie na odcinku bezrobocia mamy jeszcze wzgl�dny 
spok6j, w kt6rym mozna wypracowac jakis realny plan, w przeciwnym 
razie trzeba b�dzie organizowac to juz w atmosferze duzego nacisku 
ulicy" 70• Nie nalezy tego oczywiscie rozumiec w tym sensie, ze w la lach 

kryzysu klasa robotnicza nie prowadzila w og6le walki o swe interesy. 
Toczyla bowiem zar6wno walk� ekonomiczn,i, jak i polityczn,i, ale jej 

69 Mian\ aktywnoSci proletarfatu byly stra.jki. Stqd prz.ytaczamy informacje 
o ruchu strajkowym w okresie kryzysu w por6wnaniu z latami 1928-1929. 

Rok Liczba zaklad6w 

obj�tych strajkami 

1928 5230 
1929 4036 
1930 1185 
1931 1154 
1932 6219 
1933 7282 
1934 9416 
1935 10551 

1 
Liczba I Liczba straconych 

strajkujqcych robotniko-dni 

w t y s iqc a c h  

354 2781 

217 1085 

48 273 

107 601 

314 2101 

343 3829 

369 2356 

446 1923 

2 r 6 d l o: Maly rocznik statystyczny, 1936, s. 195. 

70 Sprawozdanie ... , s. 231. Odbilo si� to m.in. na polityce rozdzialu Srodk6w na 

zatrudnianie bezrobotnych w r. '1935/36. W uzasadnieniu rozdz.ielnika stwierdz.ono, 
Ze rozdzialu sum dokonano „w zaleZnoSci od nat�Zenia bezrobocia i lokalnych wa

runk6w bezpieczer'lstwa". ObjaSnie.nie da podzialu kredyt6w na akcj� zatrudnienia 
w r. 1935/36, AAN, KEM, t. 1238, k. 4. 
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nasilenie bylo o tyle slabe, ze nie zagrazalo ustrojowi panstwa. St11d rz11d 

m6gl na spraw� bezrobocia patrzec zupelnie inaczej niz w latach 

1918-1921, gdy napi�cie sytuacji rewolucyjnej powodowalo realne 

obawy, ze narastaj11ce niezadowolenie wsr6d pozbawionych pracy robot

nik6w moze doprowadzic da powaznych rozruch6w na tle spo!ecznym. 

Nie b�dziemy tu wchodzic w analiz� organizacyjnych form rob6t 

publicznych. W badanym okresie wykazywaly one liczne zmiany 71• 

Pocz11tkowo kierowalo nimi Ministerstwo Rob6t Publicznych. Po jego 

likwidacji w 1931 r. kierownictwo akcji przej�!o Ministerstwo Pracy 

i Opieki Spolecznej oraz Fundusz Bezrobocia, udzielaj11ce samorz11dom 

srodk6w na oplacanie robocizny zatrudnionych przy robotach publicznych 

bezrobotnych. Koszty rzeczowe pokrywali sami inwestorzy. W 1932 r. 

roboty publiczne podporz11dkowano Biuru da Spraw Zatrudnienia Bez

robotnych. W 1933 r. przej11! je powo!any w tym roku z inicjatywy BBWR 

Fundusz Pracy 12. 

Tab. 9. Zatrudnienle przy robotach publleznych w tataeh 1929-1935 

Rok 

Liczba bezrobotnych 

zarejestro- / rzeczywistych 
wanych 

Zatrudnienie 
przy robotach 
publicznych 

w t y si�c a c h

1930 

1 

300 239 33 
1931 313 524 27 
1932 220 755 23 
1933 343 781 62 
1934 

1 

414 743 70 
1935 403 683 79 

• Wg obliczen S. Lewego. 

Stosunek liczby zatrudnio-
nych przy robotach publ. 

da liczby bezrobotnych 

\ rzeczywistych zarejestro-
wanych 

1 

11 14 

8 5 
10 3 
15 7 
16 10 

17 12 

Zr 6 d l o: Maly rocznik statystyczny, 1937, s. 241; dane tab. 3, 

Dia nas jednak istotne SI\ nie formy organizacyjne, ale wyniki po

dejmowanych rob6t publicznych. 0 ich rozwoju swiadcz11 dane tab. 9. 

Z tab. 9 widac, ze roboty publiczne, mimo ze ich zasi�g r6sl syste
ma tycznie od 1931/32 r ., nie odgrywaly wi�kszej roli w zapewnieniu 

pracy bezrobotnym. W dkresie dna kryzysu przemyslowego (1932 r.) zna-

n F. Ga d o ms k i, Roboty pubticzne jako czynny Srodek watki z bezrobociem 

w kraju (Praca i Opieka Spolecma, 1932, s. 18--23); B. 0 k u 1 i c z, Roboty publiczne 

w Swietle dzialatnoSci Ministerstwa Pracy i Opieki Spolecznej (tami:e, s. 216---220); 
H. Ja r z y n s k i, Watka z bezrobociem w Potsce w latach 1933-1939, praca ma
gisterska w Bibl. SGPS. 

n Przeglc4d tyg"Odniowy Referatu Prasowo-Propagandowego BBWR z dn. 17 X 
1933, AAN, BBWR, t. 4, k. 2. 
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lazlo przy nieh prae,: zaledwie 10°/o zarejestrowanyeh poszukujqeyeh 
praey i 3'/o rzeezywiseie bezrobotnyeh robotnik6w. Oezywiseie i to 
mialo swoje znaezenie, szezeg6lnie ze w lataeh kryzysu do polowy ogra
niczono prowadzenie normalnyeh prae inwestyeyjnyeh 78, jednak roboty 
publiezne nie odegraly w Polsee roli regulatora sytuaeji na rynku praey. 
W innyeh krajaeh (np. w hitlerowskieh Niemezeeh, w Stanaeh Zjedno
ezonyeh) ich oddzialywanie bylo bez por6wnania wi,:ksze ". Zasadniezy 
hamulee rozwoju tej formy zatrudnienia bezrobotnyeh w Polsee stano
wily r6wniez trudnosei finansowe panstwa i samorzqd6w. Stan bowiem 
Skarbu limitowal srodki, kt6re mozna bylo - bez istotniejszyeh zmian 
w strulkturze wydatk6w budzetowyeh - przeznaezyi: na pomoe dla bez
robotnyeh. Wzrost zatrudnienia przy robotaeh publieznyeh po 1933 r. 
wynikal z przyj,:eia przez wladze nowej koneepeji form organizaeji po
moey dla bezrobotnyeh 1•. Uznano bowiem, ze sluszniejsze b,:dzie opla
eanie praey niz przyznawanie pomoey w innej postaei. Nie ehodzilo tu 
tylko o efekty gospodareze, ale r6wniez o wzgl,:dy spoleezne, m. in o po
zytywne oddzialywanie na psyehik,: bezrobotnyeh 76• 

Rozw6j rob6t publieznyeh lksztaltowal si,: r6znie na r6znyeh obsza
raeh panstwa 77• Alkeja zatrudniania nie byla jednak przez dlugi ezas 
koordynowana z wielkoseiq bezroboeia wyst,:pujqeego w danym okr,:gu. 
Na przy<klad w wojew6dztwaeh zaehodnieh, gdzie liezba pozostajqeyeh 
bez praey byla stosunkowo mala, roboty w lataeh 1930-1932 byly naj
bardziej rozbudowane 78• 

73 Materialy do bada'li nad gospodarkq Potski, cz. 1: 1918-1939, Warszawa 
1956, s. 179. Wg zamieszcz.onych tarn obliczeil inwestycje brutto w cenach 1928 r. 

(1928 = 100) wynosily w 1932 r. - 50°/o, z tego na sektor publiczny przypadalo 61°/i>, 
a na prywatny - 3611/o. 

7'l Zob. np. W. Ba g i I1 s k i, Ksztaltawanie rynku pracy w Niemczech, Warsza
wa 1936; Ci e c hocill.s k a, Pr6by ... , s. 88-98; Z. S trz emb o s z, Wplyw robcit 
publicznych na bezrobocie, praca magisterska w Bibl. SGPS. 

1s Zob. np. Sejm RP, okres III, druk nr 687; Fundusz Pracy w latach 1933 i 1934, 

Warszawa 19�4, s. 7-111; Z. Ma d e  y s k i, Fundusz Pracy, Warszawa 1933, s. 2-5; 
Zjazd dzialaczy gospodarczych i spolecznych zwolany przez BBWR. Warszawa 18-

-20 V 1933, Warszawa, b. r., s. 153-154. Zwolennicy liberalizmu gospodarczego 
wyist�powali przecJ.wJro celowoSci ro�oju rob6t rpubticznych. Z·ob. np. A. K r  z y
Z a n  o w s k i, Dolar i zloto oraz inne pisma pomniejsze i przem6wienia 1931-1935, 

Warszawa 1936, s. 238. 
76 Zob. np. Pamü:tniki bezrobotnych, Reedycja, t. II, Warszawa 1967, s. 245-464. 
77 Szczeg6lowe informacje o robotach publicz.nych w latach 1933-1935 zob. 

Fundusz Pracy ... ; Sprawozdanie z dzialatnoSci Funduszu Pracy za okres od 1 IV 

1934 r. do 31 IIr 1935, Warszawa 1936; toZ z.a okres od 1 IV 1935 do 31 III 1936 r., 
W·anszawa 1937. Krytyk� wynik6w zob. np. 1. S t e l la-S a wi c ki, Walka z klf:skq 

bezrobocia. Odczyt wygloszony na zebraniu tygodniowym Polskiego Towarzystwa 

Politechnicznego we Lwowie z dn. 6 II 1937, Lw6w 1937. 
78 O a d  o m s  k i, op. cit., s. 13. 
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Poza robotami publicznymi podj�to odr�brn1 akcj� zatrudniania mlo
dziezy, kt6ra dopiero wchodzila w wiek pracy. Nie miala ona bowiem 
prawa dokonywania rejestracji w Biurach Posrednictwa Pracy, a tym 
samym nie mogla byc kierowana do rob6t publicznych. W 1932 r. na 
Stiisku utworzono Ochotnicze Druzyny Robotnicze, nast�pnie Zwiiizek 
Strzelecki zorganizowal Ochotnicze Obozy Pracy. W 1933 r. powolano 
organizacj� Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnionii Mlodziezii. 
W 1934 r. akcj� tworzenia mlodziezowych oboz6w pracy przekazano 
Funduszowi Pracy. Efekty calej a:kcji byly bardzo skromne, gdyz 
w Osrodkach Pracy dla mlodziezy w szczytowej fazie ich rozwoju pra
cowalo 20 tys. os6b 79• 

W sumie wysilki podejmowane przez rziid nie przyniosly zadnych 
wi�kszych efekt6w ani w zakresie zatrudniania bezrobotnych, ani mlo
dziezy dopiero wkraczajiicej w wiek pracy. 

Okreslilismy juz liczb� bezrobotnych, wskazalismy na wielkosc za
gadnienia, wynvkajiicii chociazby stiid, ze co 3 robotnik nie mial pracy 
i ze co 5 mieszkaniec miast dotkni�ty zostal kl�skq bezrobocia. Obecnie 
chcielibysmy przejsc do schara:kteryzowania warunk6w bytu bezrobot
nych i ich rodzin. Problem dla badacza nie jest bynajmniej prosty. 
Zasadniczii trudnosc stanowi i tu niedostatek material6w; przede wszyst
kim zupelnie nie ma opracowan typu syntetycznego. Istnieje natomiast 
pewna niewielka literatura opisowa oraz nieliczne publikacje wynik6w 
badan ankietowych 80• W zwiqzku z brakiem innych zr6del b�dziemy 
musieli oprzec si� na rezultatach dochodzen arukietowych, chociaz zda
jemy sobie spraw� z ich niedoskonalosci. Mozna wskawc na trzy pod
stawowe wady tej grupy zr6del. Pierwszii stanowila stosunkowo mala 

79 Szczeg6lowiej spraw� om6wiono w: Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrud
nionq. MlodzieZq.. Sprawozdanie z dzialalno§ci w okresie od 17 XI 1933 do 30 Xl 
1935, Warszawa 1936; Sprawozdanie Stowarzys·zenia Opieki nad Niezatrudnionq 
Mlodzie.Zq. w Warszawie 1934-1935, Warszawa 1935; Poiityka spoleczna ... , s. 179-
-160; M. Ci e c h o c  i 11 s k a, Polo:Z:enie klasy robotniczej w Potsce 1929-1939. Stu
dia i materialy, Warszawa 1965, s. 99-101; Sprawozdanie z dzialatno§ci Minister
stwa Opieki Spolecznej w 1934/35 r. (Praca i qpieka Spoleczna, 1936, s. 50-51); 

Z. S o w i 11 s k i, Ochotnicze drutyny robotnicze (Roboty publiczne w Polsee i Fun

dusz Pracy, Warszaw� 193,3, .s. 7-10). Bogaty material znajduje si� w AAN w ze

spole Junac'kie Hufce Pracy. 
so Do wa:Zniejszych nale:Zq: M. B a  l .s i g e r  ·o w a, Spoleczne skutki bezrobocia 

wSrDd fizycznych pracownikDw przemyslowych. m.st. Warszawy w Swietie ankiety 
roku 1931/32, Warszawa 1932; H. Kr a h e 1 s k a, S. P r  u s s, Zycie bezrobotnych.. 
Badania ankietowe, Warszawa 1933; M. Sc h u 1 t z 6 w n a, Stan bezrobotnych w jed
nej z dzielnic Warszawy (na Ochocie), praca dyplomowa w Bibl. SGPS; A. M i n
k o w s k a, Rodzina bezrobotna na podstawie ankiety 1932 r., Warsz.awa 1935 (praca 

Minkow.skiej byla cz�Sciowo oparta na tych samych materialach, eo ksi�Zka Kra
helskiej i Prussa). L. L a n d a u, Bezrobocie i stopa tyciowa ... 
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liczba os6b obj<;tych badaniami, eo utrudnialo ustalenie, w jakim stopniu 

zebrany material byl reprezentatywny dla calej zbiorowosci bezrobot

nych; druga wynikala z koncentracji wit;kszosci dochodzeli. na obszarze 

Warszawy z pominit;ciem innych rejon6w kraju; trzecia - to brak 

badali. ankietowych dotyczqcych poczqtkowego okresu kryzysu, a w r6i

nych ok,resach sytuacja pozbawionych pracy wyglqdala r6inie. 

Mimo wysuni<;tych zastrzeieli. moina uznac wyniki ankiet za zr6dlo 
na tyle obiektywne, aby oprzec na nich dalsze wnioskowanie. Przemawia 

za tym zasadniczo zgodny obraz rysowany przez wszystkie przeprowa

dzone badania i potwierdzenie wysuwanych wiosk6w przez literatur<; 
opisowq 81

• Dodatkowo za prawidlowosciq odzwierciedlenia rzeczywistosci 

przez dochodzenia ankietowe swiadczy i to, ie nie byly one podwaiane 

przez wsp6lczesnych i ze niekt6re z nich staly sit; podstawq dla budowy 

tabel statystycznych publikowanych przez Gl6wny Urziid Statystyczny 
w Malym roczniku statystycznym 82

• Trzeba tez dodac, ie wiele innych 

dochodzeli. spolecznych (np. badania budiet6w rodzinnych) opieralo sit; 

na znacznie skromniejszej podstawie zr6dlowej. Istotne jest r6wniei i to, 
ie sytuacja bezrobotnych w Warszawie byla przeci<;tnie lepsza nii 

w innych osrodkach. W zwiiizku z tym autor nie bt;dzie m6gl byc po
sqdzony o tendencyjne "przyczernianie" obrazu 83

• 

Wielkosc dochod6w odgrywala i odgrywa zasadniczii rolt; przy bada

niu poloienia materialnego okreslonej grupy spolecznej. Dochody limito
waly bowiem wydatki, a przez to wyznaczaly standard iyciowy. W Polsee 

od 1924 r. istnialo zorganizowane ubezpieczenie na wypadek bezrobo

cia 84
• Zostali nim objt;ci wszyscy robotnicy pracujiicy w przedsit;bior

stwach zatrudniajiicych powyzej 5 os6b; z ubezpieczenia wyliiczono pra

cownik6w sezonowych. Celem ubezpieczenia bylo zapewnienie ludziom 

tracqcym zatrudnienie srodk6w utrzymania na okres przejsciowy mit;dzy 

redukcjq a �hwilii znalezienia nowej pracy. W Polsee ubezpieczeni otrzy-

s1 Np. przez opracowanie danych o pamh:tnikarzach, kt6rzy brali udzial w kon

kursie ogloszonym przez Instytut Gospodarstwa Spolecznego na pamit::tniki bez.ro

botnych. Zob. Pami�tniki bezrabatnych, Warszawa 1933, s. XVII-XXXVIII; Pa
mi�tniki bezrobatnych. Reedycja, t. I, s. 23--41. 

sz Zob. np. tabelE:: ,,BudZety domowe rodzin robotnik6w bezrobotnych w War
sza'Wlie w 193'2", Maly rocznik statystyczny, '11936, s. 191. 

83 ,, ••• naleZy oczekiwaC, Ze we wszystkich o.Srodkach WiE::kszego zag�zczenia 
bezrobocia poloZenie bezrobotnych ... jest cit::Z:Sze niZ w Warszawie ... Brak im 

pomocy spolecznej, kt6ra ... w Warszawie tak wielkq odgrywa rolf'. E. P a  l u c h, 
Zywienie sit: i stan adZywiania tudna§ci bezrobotnej w Potsce (Zdrowie Publlcme, 
1934, s. 980). 

84 DzURP, 1924, nr 67, poz. 650. Wykaz z.mian ,dq .1932 r. zob. Sejm RP, okres 
III, druk nr 527. 

6 - ,,Sob6tka" 1/69 
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mywali zapomogi przez 13, a w pewnych wypadkach 17 tygodni 85• 
Po uplywie tego o:kresu tracili prawo do swiadczeri.. System ubezpieczeri. 
na wypadek bezrobocia utworzono bowiem z myslq o przejsciowych, 
kr6tkotrwalych zakl6ceniach na rynku pracy, w warunkach kt6rych 
rnbotnik po kilku miesiiicach mial szanse na znalezienie nowego zatrud
nienia. Nie by! natomiast dostosowany do dlugotrwalego kryzysu, w cza
sie kt6rego bezrobocie cz,:sto trwalo nawet przez okres kilkuletni 88• 0 ile 
w 1931/32 r. badania wykazywaly tylko 23'/o bezrobotnych pozostajiicych 
bez pracy powyiej 1 roku, to w nast,:pnych latach liczba ta nie spadala 
jui poniiej 46-62'/o 81. Wszystkie te osoby, jak i duza cz,:sc: pozbawio-

Tab. 10. Zasilki ustawowe dla bezrobotnych ubezpleczonycb w Funduszu Bezrobocia 

Rok Liczba bezrobotnych 

zarejestro-
wana rzeczywista 

(przech:tna (wgLewego) 

roczna) 

1929 71 
1930 237 239 
1931 300 524 
1932 266 755 
1933 260 781 
1934 342 743 

Liczba korzystaj&cych z zasilk6w 

w tysiijc&ch 

63 
106 
114 

92 
49 
47 

w stosunku do liczby 
bezrobotnych 

zarejestro-1 rzeczywis--::-
wanej tej 

w O/o 

76 
45 45 
38 22 
35 12 
20 6 
14 6 

Przeci�tny 
zasilek 

tyg. w zl 

18,21 
19,09 
17,14 
14,69 
10,26 

8,34 

Zr 6 d l o: Sprawozdanie z dziala!noSci Funduszu Bezrobocia za rok 1934 i I 
kwartal 1935, Warszawa 1935, s. 4'1.; H. J � d r u s z c z a k, Place robotnik6w w Polsee 
w latach 1924--1939, Warszawa 1963, s. 125; tab. 3. 

nych pracy poniiej 1 roku, nie korzystaly z zasHk6w ustawowych. Stqd 
ich rola, jeszcze dosc znaczna w poczqtkach kryzysu, z roku na rok ma
lala 88• Swiadcz'l o tym dane tab. 10. 

11s MoZliwoSC przedluZania zasilk6w z 13 do 17 tygodni zlikwidowano z dn. 1 VII 
1931. K.L-ski [L a s k o w s k i]. Bez sentyment6w (Robotniczy Przeglqd Gospodar
czy, 1931, s. 123-124). Dalsze pogorszenie warunk6w ubezpieczenia wprowadz.ila 
ustawa z dn. 1'7 III 1'932, DzURIP, '1932, nr 39, .poz. 399. Wykaz niekorzy.stny,ch zmian 
zob. np. Nowetizac;a ustawy o ubezpieczeniu oo wypadek bezrobocia (Front Robot
niczy, 1932, nr 10, s. 4--5). Przyczyny wprrowadzenia zmian zob. Se;m RP, okres III, 

druk nr 527. 
88 Krytyk� .sy,.stemu ubezpieczeil zob. np. P. D z i ur Z y 11 s k i, Bezrobocie 

a ustr6j gospodarczy (Gospodarka Nar,odowa, 1931, s. 285-287). 
87 Bals i g er o w a, op. cit., s. 17; M i n k o w s k a, op. cit., s. 17; L. L a n d au, 

Bezrobocie i stopa .iyciowa ... , s. 52. 
sa Par. np. Pismo Zwic1zku ZwiQzk6w Zawodowych w Polsee do Prezydium 

Rady Ministr6w z dn. 17 XII 1932, AAN, KERM, t. ·1238, k. 10---14. 
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0 ile w roku przedkryzysowym z zasilk6w korzystalo 750/o og61u 
bezrobotnych, to w kolejnych latach liczba ta szybko malala 89• W 1933 

i 1934 r. juz jedynie 60/o pozostajiicych bez pracy otrzymywalo zasilki. 
Wynika!o to ze stopniowego wygasania prawa wi�kszosci os6b do korzy
stania z pomocy ustawowej 90• R6wnoczesnie malala przeci�tna wysokosc 
zasil'k6w. Przy przyj�ciu 1929 r. za 100, w 1934 r. zasilki wynosily juz 
ty1ko 450/o pierwotnej wysokosci. A przeciez i w 1929 r. ich wysokosc 
byla niezwykle nis<ka i nie,wystarczala, nawet przy najbardziej oszcz�d
nym gospodarowaniu pieni�dzmi, na pokrycie najniezb�dniejszych wy
datk6w na zywnosc, komorne, opal, swiatlo itd. 

Zar6wno ze wzgl�du na wiiski krqg uprawnionych do swiadczen, jak 
i w wyniku niedostatecznej wysokosci zasilk6w nie mogly one stanowic 
podstawy utrzymania dla bezrobotnych. Wszystkie zr6dla byly eo do 
tego calkowicie zgodne. Wedlug dochodzen A. Minkowskiej zasibki sta
nowily jedynie 6,60/o og61u dochod6w rodziny bezrobotnej, a wedlug ba
dan L. Landaua wahaly si� w granicach 6-14°/o 91• 

W tym stanie rzeczy nasuwa si� oczywiscie ,pytanie, z czego utrzy
mywali si� bezrobotni. Ich dochody mozna podzielic na dwie podstawowe 
grupy: dochody plyniice z zatrudnienia i dochody pochodziice z innych 
zr6del. Jak wynika z obliczen Mirrkowskiej, Krahelskiej i Prussa, praca 
dostarczala 45,60/o przychod6w, a inne zr6dla - 54,40/o 92• Wsr6d docho
d6w z pracy zasadnicze znaczenie odgrywaly zaj�cia dorywcze (23,3°/o 

og61u dochod6w), na drugim miejscu znajdowaly si� dochody ze stalej 
pracy (13,30/o), na dalszych wplywy z uslug osobistych (7,60/o) i zarobki 
z handlu, zbierania odpadk6w itp. (1,40/o). Wsr6d grupy innych przy
chod6w najwazniejszii pozycj� stanowily swiadczenia spoleczne nie
ustawowe (24,60/o), r6znego rodzaju pozyczki i kredyty (11,30/o) 93• We
dlug L. Landaua w rodzinach bezrobotnych w 1934 r. dochody z pracy 

f9 O zmianach w zash:gu uprawnionych do korzystania z ubezpieczenia :rob. 

Sprawozdanie z dzialatno§ci Funduszu Bezrobocia, 1930, s. 26-32; 1931, s. 26-32; 

1932, s. 16--23; 1933, s. 14-16; 1934 i I kwartal 1935, s. 13-14. 

90 DodatkOWcl przyczyncl tego bylo m.in. wprowadzenie w marcu 1932 r. inno

wacji palegajclcej na przedluieniu z 20 do 26 tygodni minimalnego okresu zatrud

nienia, kt6ry stanowil warunek otrzymania ustawowego zasilku. 

91 Mi n k  o ws k a, op. cit., iS. 22; L. Lan d a u, Bezrobocie i stopa Zvciowa ... , 
s. 88. Mimo to byly one nieustannie atakowane przez pracodawc6w, kt6rzy doma

gali si� b�dZ Hkwidacji, b&dZ ograniczenia pamocy dla bez.robotnych. Zob. np. 

H. G r u d z i I1 s k i, Robocizna, czyli o kryzysie placy bez pracy i jak temu zara

dziC (Rynek Wl6kienniczy, 1930, s. 382-383); E, La ndesber g, Uwaoi w spra

wie kryzysu gospodarczego w Polsee, Warszawa 1932, s. 26. 

n Kr a h e l .s k a, Pr u s s, op. cit., s. 40-41. 
93 Tami.e. 
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stanowily 40,90/o, a pochodzqce z innych zr6del 59,1°/o". Struktura byla 

wi�c zblizona do uchwyconej w badaniach Minkowskiej, Krahelskiej 
i Prussa. Pewne niewielkie röznice wyst�powaly w wysokosci ,poszczeg61-
nych grup dochod6w, nie odgrywaly one jednak istotniejszej roli. 

Oczywiscie trzeba pami�tac, ze m6wimy tu stale o przeci�tnych wply
wach. Przypominamy o tym, gdyz wsr6d rodzin bezrobotnych mozna bylo 

wyrözniac kilka odr�bnych grup zamoznosci, przy czym stopien paupery
zacji nie byl zwiqzany z wykonywaniem poprzednio jakiegos okreslo

nego zawodu czy zamies:akiwaniem w jakims okreslonym okr�gu. Byl 
analogiczny dla r6znych grup zawodowych osiedlonych na r6znych 
obszarach kraju. Mozna natomiast wskazac na dwie inne prawidlowosci 
okreslajqce poziom zyciowy rodzin bezrobotnych. Zale:ial on z jednej 
strony od liczby os6b pozostajqcych na utrzymaniu zredukowanej glowy 
rodziny, z drugiej zas od tego, czy w rodzinie chociaz jednej osobie 
udalo si� zachowac stale zr6dlo zarobkowania. Te czynniki przede wszyst

kim decydowaly o stopniu pau,peryzacji. 
Stqd w naszych dalszych badaniach nie staramy si� analizowac sytua

cji bezrobotnych z poszczeg6lnych grup zawodowych, gdyz byla ona 
w zasadzie jednakowa. Co nie mniej istotne, na przeszkodzie do:konaniu 

podobnej analizy stojq pewne trudn.osci obiektywne. Zredukowani bo
wiem starajqc si� znalezc mozliwosc zarobkowania chwytali si� coraz 
to innych prac, przechodzqc przy tym nawet od zawod6w umyslowych 
do prac fizycznych. Kilka przyklad6w takiej zrriiennosci zaj�c podajemy 
ponizej: wojskowy - oficer - gajowy - budowniczy - rysownik -

str6z - szofer - werkmistrz; zamiatacz podw6rzowy - tragarz -

krojczy - buchalter - sprzedawca okr�zny; kaflarz - robotnik fabryki 
tytoniowej - robotnik w restauracji - robotnik kolejowy - robotnik 
piekarski - poslugacz itd. os 

R6wniez jezeli chodzi o wielkosc dochod6w bezrobotnych, nie udalo 
si� uchwycic korelacji pomi�dzy ich wysokosciq a zaj�ciem wykonywa
nym przed utratq ,pracy. Prawie wszystkie grupy pozostajqcych bez za
trudnienia czerpaly srodki da zycia z podobnych zr6del. Wlasciwie tylko 
cz�sci g6rnik6w udalo si� zdobyc nowq form� zarobkowania w postaci 
pracy w tzw. bieda-szybach. Byly to male szybiki o srednicy 1-1,5 m 

i gl<:bokie na 8-10 m, czasami nawet do 20 m. Szyby te bezrobotni budo
wali na polach, gdzie w�giel plytko zalegal, i wydobywali go prymityw
nymi metodami. W 1932 r. w ten spos6b zarobkowalo okolo 10-12 tys. 
os6b. Bieda-szyby mogly tkonkurowac z kopalniami, gdyz bezrobotni 
sprzedawali w�giel po cenach znacznie nizszych niz kopalnie. O ile te 

94 L. La n d a u, Bezrobocie i stopa .iyciowa ... , s. 34-35. 

'5 Pamif:tniki bezrobotnych, Reedycja, t. I, s. 25, 28. 
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ostatnie zbywaly w�giel po 42 zl, to bieda-szyby po 15 zl za ton�. Wladze 
pocz,itkowo tolerowaly t� form� zarobkowania, nast�pnie jednak zacz�ly 
niszczyc prÖwizoryczne szyby; nie byly jednak w stanie ich zli!kwido
wac 96, Brak pracy zmuszal bezrobotnych g6rnik6w do odbudowywania 
wysadzanych w powietrze szyb6w. Przedstawiciele innych zawod6w nie 
mieli jednak mozliwosci tak $pecjalistycznego zarobkowania, st,id chwy
tali si� wszystkich prac dorywczych, niezaleznie od posiadanych kwa
lifikacji. 

Nieco odmiennie ksztaltowala si� sytuacja robotnik6w zatrudnionych 
w zakladach malych, w kt6rych nie obowi,izywalo ubezpieczenie na wy
padek bezrobocia, byli bowiem pozbawieni prawa do korzystania z usta
wowych zasilk6w, eo oczywiscie w pewnym stopniu pogarszalo ich wa
runki zyciowe. W podobnej sytuacji znalezli si� tez rzemieslnicy i cha
lupnicy, kt6rzy utracili mozliwosc zarobkowania. Ci ludzie pod pewnymi 
wzgl�dami znalezli si� nawet w sytuacji trudniejszej niz bezrobotni 
robotnicy, gdyz cala akcja pomocy nastawiona zostala na wspieranie tych 
ostatnich, a nie obejmowala spauperyzowanych rzemieslnik6w i chalup
nik6w. Byli oni np. wyl,iczeni z prze,pis6w o za!kazie eksmitowania bez
robotnych w okresie zimowym. Wydaje si� tez, ze bezrobocie ostrzej 
dotkn�lo przedstawicieli mniejszosci narodowych niz robotnik6w Pola
k6w. Ich w pierwszym rz�dzie dotykaly redukcje, cz�sciej tez pracowali 
w zakladach malych, kt6rych nie obejmowala ustawa o Funduszu Bez
robocia ". Brak zr6del uniemozliwia jedna!k naukow,i weryfikacj� tej 
tezy. Analizuj,ic dochody bezrobotnych, wi�ksz,i uwag� ze wzgl�du na 
rol� odgrywan,i w ich budzetach trzeba poswi�cic r6znym formom po
mocy spolecznej. Z tego bowiem zr6dla pochodzila prawie czwarta cz�sc 
dochod6w rodzin pozostaj,icych bez pracy. Formy akcji byly niezmiernie 
zr6znicowane - prowadzily i'I zar6wno wladze panstwowe, samorz,ido
we, koscielne, jak i r6zne towarzystwa charytatywne. Tylko na terenie 
powiatu warszawskiego przy organizacji pomocy dla dzieci dzialalo 
41 instytucji i zrzeszen 98• 

s& J. Ziem b a, Biedaszyby G6rnego Slqska i Zagl�bia Dqbrowskiego, Katowice 

1967; J. Z 6 lt a s z e k, Dzikie kopalnictwo w�gla na G6rnym Slqsku (Roczniki To

warzystwa Przyjaci6l Nauk na Slc:1sku, 1936, t. V); P.G., Bieda-szyby (Gospodarka 

Narodowa, 19'32, s. 283). 
97 Par. np. J. G 1 i k s m a n, Uwagi o obecnym kryzysie gospodarczym (Nasza 

Walka, 1930, nr 4--5, s. lS-,16); L. l{ i e s  z c z y 11 s k i, Niekt6re zagadnienia liczeb„ 
noSci, skladu i struktury proletariatu l6dzkiego (na podstawie spisu z 1931 r.) 

(Z pola walki, 1964, nr 3, s. 98). 

98 S. {K r y s i 11 s k i, Sprawozdanie z przebiegu akcji pomocy dorainej bezrobot
nym prowadzonej na terenie powiatu warszawskiego przez Powiatowy oraz Miej

skie i Gminne Komitety Funduszu Pracy w okresie od 1 IV 1935 r. do 30 IV 1936, 
Warszawa 1936, s. 16-17. 
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Juz z koricem pazdziernika 1929 r. rz,id zapocz,itkowal akcj� tzw. 

specjalnej pomocy dla bezrobotnych 99• Mogli z niej czerpac ci sposr6d 

nich, kt6rzy b,idz nie korzystali z zasilk6w Funduszu Bezrobocia, b,idz 

kt6rym skoriczyl si� okres wyplacania zasilk6w i kt6rzy nie mieli zad

nych srodk6w do zycia. Akcj� t� rozwini�to pocz,itkowo w Cz�stochowie 

oraz w Lodzi, a p6zniej rozszerzono na pozostale okr�gi kraju. Pomocy 

udzielano w got6wce, w zywnosci, odziezy i opale. W pierwszych mie

si,icach zapomogi wahaly si� w granicach 20-85 zl na rodzin� miesi�cz

nie 100• Koszty akcji finansowanej przez rz,id iksztaltowaly si� dosc wy

soko, eo spowodowalo, ze w grudniu 1930 r. zmieniono jej zasady, rady

kalnie ograniczaj,ic liczb� uprawnionych do swiadczeri. Wynikalo to 
z trudnosci budzetowych Skarbu, kt6re w warunkach kryzysu przy sto

sowaniu zasad polit)'ki deflacyjnej nie mogly zostac rozwi,izane. Jako 

niezb�dny warunek uczestnictwa w zreformowanej akcji pomocy sta

wiano niekorzystanie przynajmniej przez 12 miesi�cy przed zgloszeniem 
si� o zapomog� z ustawowych zasilk6w, posiadanie na utrzymaniu eo 

najmniej 3 os6b itd. Zapomogi wynosily 45-60 zl miesi�cznie w zalez

nosci od wiellkosci rodziny, przy czym minimum 66°/o kwoty musialo 

byc wyplacane w got6wce 101. Na jesieni 1931 r. rz,id uczynil nast�pny 

krok oszcz�dnosciowy i prawie catkowicie zlikwidowal pomoc finansowq, 

ograniczajqc si� do swiadczeri w naturze 102• Znaczna jej cz�sc szla juz 
przy tym nie ze srodk6w paristwowych, ale ze zr6del charytatywnych. 

Akcjq kierowal specjalnie utworzony Naczelny Komitet do Spraw Eez

robocia, kt6remu podporz>jdkowano siec komitet6w lcrkalnych 103• W ra

mach pomocy, z kt6rej mogli lkorzystac zar6wno calkowicie bezrobotni, 
jak i niekt6rzy cz�sciowo zatrudnieni, rozdzielono m. in. 35 tys. t kar

tofli, 84 tys. t w�gla, 521 t cukru 104• Obok akcji pomocy zywnoscio

wej prowadzono zbi6rk� i rozdawnictwo odziezy. Komitet wydatkowal 

na akcj� pomocy sum� trzykrotnie nizszii od niezb�dnej. 

99 A. P r  y s t o r, Przem6wienie ministra pracy i opieki spolecznej na posiedze

niu BudZetowej Komisji Sejmowej w dn. 23 I 1930 r., Warszawa 1930, s. 15---18; 

Sprawozdanie z dzialaZnoSci Funduszu Bezrobocia, 1929; M. B.-L., op. cit., s. 358-

-359. Szeroko spraw� organizacji pomocy dla bezrobotnych przedstawila Ci e c h o

c ins k a, Pr6by ... , s. 47-76. 
100 PoUtyka spaleczna ... , s. 166. 
101 TamZe. 
10.i Uchwala Rady Ministr6w z dn. 26 VIII 1931, AAN, Prot. RM, t. 58, k. 526. 
1o3 Zob. np. AAN, Prot. RM, t. 58, k. 520, 522-5'29; Naczelny Komitet do Spraw 

Bezrobocia iprzy Prezesie Rady Ministröw. Sprawozdanie z dzialalnoSci w okresie 

5 IX 1931-31 XII 1931, Warszawa 1932; toz za czas od dn. 5 IX 1931 do 30 VI 1932, 

Warszawa 1932; T.G., Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia (Praca i Opieka 

Spoleczna, 1931, s. 367-374); J. R a  k o w i e  c k i, Rezultaty i dalsze d;ogi walkt 

ze skutkami bez;obocia (Polska Gospodarcza, 1932, s. 783-787). 
104 Polityka spoleczna ... , s. 167. 
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Po likwidacji na wiosn� 1932 r. Naczelnego Komitetu zadania jego 
przej�la Komisja Mi�dzyministerialna do Spraw Bezrobocia, a w sierpniu 
tegoz roku Fundusz Pomocy Bezrobotnym 105• W okresie dzialania Fun
duszu rozdzielono dalsze 80 tys. t kartofli, 62 tys. t w�gla, 15,5 tys. t 
m11ki, 1,4 tys. t cukru 10•. Kolejny etap ograniczania zasi�gu uprawnio
nych do korzystania z pomocy stanowilo pozbawienie prawa do niej cz�
sciowo bezrobotnych. 

Istotne znaczenie w aikcji pomocy dla bezrobotnych odgrywalo orga
nizowanie r6znego rodzaju kuchen wydaj11cych bezrobotnym posilki za 
darmo lub po bardzo niskich cenach 107• Z obiad6w mogla korzystac 
jednak tylko cz�sc os6b pozbawionych pracy, mimo ze wydawano ich bar
dzo duzo. W samym np. woj. bialostodkim, gdzie bezrobocie przybralo 
stosunkowo male rozmiary, w okresie dzialania Wojew6dzkiego Komitetu 
do Spraw Bezrobocia wydano przeszlo milion obiad6w 108• W Wilnie 
w okresie od grudnia 1931 r. do maja 1932 r. - 131 tys. obiad6w, a od 
pazdziernika 1932 r. do marca 1933 r. - 40 tys. 109 Na Polesiu w okresie 
zimowym 1931/32 r. wydano 88 tys. obiad6w 110. W Krakowie w okresie 
listopad 1931 r.-czerwiec 1932 r. - 558 tys. 111, w woj. 16dzkim od 
pazdziernika 1931 r. do listopada 1932 r. 7,5 min obiad6w (w tym 
w Lodzi - 3,3 min) 112• W Warszawie od kwietnia 1930 r. do marca 

tos Ro7JPor2.qdzenie Prezydenta RP z dn. 23 VIII 1932, DzURP, 1932, nr 74, poz. 

664. Statut FundU'Szu - ,,Monitor Polski", 1932, nr 198. Zbi6r podstawowych do

kument6w zob. K. Sa d k o w s k i, 0 pomocy bezrobotnym, Katowice b. r. 
106 Poiityka spolecz11a ... , s. 167. 
101 Zob. Ci e c ho c i ti s k a, Polo.ienie ... , s. ll'l-113. 
10, W sluibie spolecze'l't.stwa. Materialy sprawozdawcze Wojew6dzkiego Komitetu 

do Spraw Bezrobocia w Bialymstoku, Bialystok 1932-1933, s. 10. 
109 Wojew6dzki Komitet do Spraw Bezrobocia w Wilnie. Sprawozdanie z dzia

lalno§ci za czas od 16 VII 1931 do 1 VI 1932, Wilno ·1932, s. 12; Kornitet Lokaln11 

Fu.nduszu Pomocy Bezrobotnym Wojew6dztwa Wi1e1'iskiego. Sprawozdanie z dzia
latnoSci za okres od dn. 17 X 1932 do dn. 31 III 1933 r. wlqcznie, Wilno 1933 s. 11. 

110 Sprawozdanie z dziala.Lno§ci Wojew6dzkiego Komitetu do Spraw Bezrobocia 

w Brze§ciu nad Bugiem i Komitet6w Lokalnych na terenie Polesia w okresie zi

mowym 1931/32, ti. od 1 X 1931 do 25 Vl 1932, Brzesc 1932. 

m Wojew6dzki Komitet do Spraw Bezrobocia w Krakowie. Sprawozdanie 

z dzialah10Sci za czas od 1 X 1931 do 9 IX 1932, Krak6w 1932, s. 22. Dla innych 

okres6w zob. Sprawozdanie Wojew6dzkiego Komitetu. Fundu.szu Pomocv Bezro

botnym .7, dzialalnoSci za rok 1932/33, Kraköw 1933, s. 2-8; to:i: z dzialalnoSCi za 

rok 1933/34, Kraköw 1934, s. 23-31. 
112 Sprawozdanie z akcji pomocy bezrobotnym, prowadzonej na terenie woje

w6dztwa l6dzkiego za czas od 27 I 1930 do 25 XI 1932, L6dZ 1932, s. 17. Dla na

stE:pnych lat zob. Sprawozdanie z przebiegu akcji lagodzenia skutk6w bezrobocia 
i pomocy bezrobotnym, prowadzonej na terenie wojewOdztwa l6dzkicgo za czas od 
20 XI 1932 do 31 III 1933, LödZ 1933, s. 22; Sprawozdanie z akcji prowadzonej przez 



88 Zbigniew Landau 

1933 r. wydano przesz!o 12 min obiad6w 113• Duiq rol� gra!o r6wniei 

dozywianie dzieci w szko!ach oraz przydzia!y suchego prowian tu. W po

szczeg6lnych osrodkach bezrobocia wszystkie wymienione formy pomocy 

stosowano jednak z duiymi przerwami. Z roku na rok bowiem rosly 
trudnosci finansowe. Stqd bezrobotni cz�sto z dnia na dzien pozbawieni 

byli nawet tych skromnych zr6de! wsparcia 114. 

A!kcj� pomocy, mimo ie bardzo potrzebn<1, bezrobotni oceniali raczej 

negatywnie. Krytyk� budzily nie tylko nikle rozmiary zapom6g, ale 
i spos6b ich udzielania. Cz�sto zdarzalo si�. ie bezrobotnych traktowano 

jak iebrak6w, kt6rym udzielano jalmuiny. Niezwykle sformalizowano 

wydawanie zasilk6w, skierowan do pracy, do kuchni itd. Zalatwienie 
jakiejkolwieik sprawy wymagalo wielokrotnego i wielogodzinnego wy

czekiwania 115• Zdarzaly si� wypadki dyskryminowania przy udzielaniu 
wsparcia os6b znanych s przekonan lewicowych czy w og6le postawy 

antyrzqdowej 116• W pewnych wypadkach wymagano odpracowywania 
udzielanej pomocy. Wszystko razem wywo!ywa!o ogromne rozgoryczenie 
wsr6d os6b zmuszonych do !korzystania ze swiadczen spo!ecznych. 

Stqd m. in. od 1933 r. w!adze zacz�ly wyraznie zmieniac koncepcj� 

organizowania pomocy dla porostajqcych bez zatrudnienia. Coraz wi�kszq 
uwag� przywiqzywano nie do udzielania wsparcia, ale do zapewnienia 
mozliwosci pracy przy robotach publicznych. Koncepcje te realizowala 

specjalnie utworzona instytucja pod nazwq Fundusz Pracy. 0 wynikach 
tej akcji juz pisalismy. 

W budietach bezrobotnych poza pomoc<1 spo!ecznq sporq rol� gra!a 
wyprzedaz posiadanego mienia, zaciqganie kredyt6w itd. Jednak wszyst

kie te mozliwosci byly bardzo ograniczone, gdyi robotnicy na og61 

Komitet Lokazn·y Funduszu Pracy wojew6dztwa lodzkiego w Wdzi w czasie l IV 

1933-31 1II 1934, Mdz 1934, s. 51; toi Ul Cut� od 1 IV '1934 do 31 III 1935, t6dz 

1935. 

m Sprawozdanie z dzialalnoSci Obywatetskiego Komitetu Pomocy Spolecznej 

w Warszawie za czas od 1 IV 1930 do 31 III 1931, Warszawa 1931, s. 7; toi: za czas 

od l IV 1,931 do 31 Ifl 1932, Warsutwa 1'932, s. ,15; toz za CU!jS od 1 IV 1932 do 

31 III 1933, Warszawa 1933, s. 8. 
114 Zob. np. toZ za cz.as od 1 IV 1932 do 31 III 1933, Warszawa 1933, s. 33-34. 

m Por. np. Pami�tniki bezrobotnych, Warszawa 1933. Marginesowo trzeba tu 

stwierdziC, Ze wartoSC dowodowa, pami�tnik6w nie moie byC kwe·stionowana, mimo 

Ze nie wszystkie pami�tniki zupelnie wiernie przedstawialy indywidualne l'osy bo

hater6w. Dowodzi teg,o zbi6r recenzji przedrukowanych w reedycji Pamü:tnik6w, 

t. II, s. 247-464. 0 wartoSci dowodowej' pami�tnik6w zob. teZ Z. L a n d a u, 

J. W i a t r, Pamü:tniki bezrobotnych z perspektywy wsp6lczesn0Sci (tamZe, s. 24-

-28). 
116 L. Gros f e 1 d, Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929-1933, Warsza

wa 1952, s. 125; ,,Robotnik", 6 II 1932. 
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niewiele mieli do sprzedania i ma!o kto chcia! udzielac im kredytu. St,id 
jedyne wyjscie stanowilo ograniczanie wydatk6w. Nie brak!o wypadk6w, 

:i:e bezrobotni utrzymywali si� z :i:ebractwa. ,,Wiele rodzin :i:yje z :i:e
bractwa, :i:ebrze dziadek lub niedol�zny ojciec z ma!ymi dziecmi i w ten 

spos6b utrzymuje ca!,i rodzin�. I dziwnym jest, :i:e :i:ebractwo nie obni:i:a 

cz!owiekä zebrz,icego w opinii otoczenia, przeciwnie, otoczenie uwaia go 
za cz!owieka, lkt6ry potrafi sobie radzic ... :i:ebractwo wyst�puje nieraz 

jako jedyny srodek utrzymania rodziny; m6wi si� o ch�ci :i:ebrania bez 

zawstydzania, jednym s!owem - ludzie ci przyzwyczaili si� do taJkiego 

sposobu zarobkowania" 111. 

Wed!ug badan A. Min'kowskiej bezrobotna rodzina sk!adaj,ica si� 
z 4,67 os6b dysponowala dochodami w przeci�tnej wysokosci 87 z! mie

si�cznie "'· Dla por6wnania - konsumpcja czteroosobowej rodziny ro

botniczej w 1933 r. wynosila srednio 135 z! "9
, a w rodzinie urz�dniczej 

514 z! 120. Mo:i:na miec oczywiscie zastrze:i:enia CO do scis!osci wymienio

nych kwot. Rzecz jednak nie w absolutnym poziomie dochod6w, ale 
w proporcjach, w jakich wzajemnie pozostawa!y. Oczywiscie w r6:i:nych 

Tab. 11. Po röwnanie stru ktury wydatköw w budietach domowych 
rodzin be zrobotnych i rodzin zatrudnionych 

Grupa wydatk6w 

ZywnoM 

Opal i Swiatlo 
Inne 

Wtym: 

OdzieZ, obuwie 
Komorne 
Urz�dzenie mieszkania 
Tytotl. 
Alkohol 
Kultur a i oSwiata 
Higiena i zdrowie 

1 
Udzial procentowy w calo
ksztalcie wydatk6w rodzin 
bezrobotnych I zatrudnionych 

75,0 54,9 

10,4 4,5 

14,6 40,6 

5,1 17,4 

2,7 6,0 

0,2 2,2 

2,1 1,3 

0,1 1,3 

0,9 3,6 

2,3 1,5 

.Zr 6 d 1 o: A. Mink o w s k a, Rodzina bezrobotna na podstawie ankiety 1932 r., 
Warszawa 1935, s. 53. 

m S c hul t z 6 wn a, op. cit., s .15. 
11a M in k o w s k a, op. cit., s. 21. Do nieco innych wynik6w doszla teZ M. Schul

tz6wna; wg niej na rodzin� licz�C<\ 4,33 osoby dochody wynosily 52,61 zl. 
ll9 L. La n d a  u, Bezrobocie i stapa Zyciowa ... , s. 60. 
uo Ma!y rocznik statystyczny, 1936, s. 192. 
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konkretnych rodzinach wysokosc dochod6w odchylala si<i od sredniej 
b'!di w g6r<i, b'!di w d6l. Tarn gdzie obok bezrobotnych we wsp6lnocie 
rodzinnej znajdowali si<i norrnalnie pracuj'!CY, sytuacja ksztaltowala si<i 
lepiej; tarn zas gdzie w duzej rodzinie byli sarni bezrobotni - odpowied
nio gorzej. 

0 post<ipUj!\cej pauperyzacji rnoze swiadczyc i:or6wnanie nie tylko 
wielkosci dochod6w, ale i struktury wydatk6w pracuj'!cych i bezrobot
nych. Wzrost udzialu wydatk6w na zywnosc, opal i swiatlo charaktery
zowal pogarszanie si<i sytuacji badanej grupy spolecznej. Bylo to zgodne 
z „prawern Engla", kt6ry dowodzil, ze „wydatki na zywnosc w budzecie 
rodzinnyrn wzrastaj'l rnniej niz proporcjonalnie w stosunku do wzrostu 
og6lnej surny wydatk6w" 121• Dane na ten ternat zawiera tab. 11. 

Przy analizie tab. 11 nalezy parni<itac, ze bezrobotny rozporz'!dzal na 
cal'l rodzin<i okolo 87 zl rniesi<icznie i ze na odziez w rodzinie skladaj'lcej 
si<i przeci<itnie z prawie 5 os6b rn6gl wydac rniesi�cznie razern 4 zl 44 gr, 
a na kultur<i i oswiat<i 78 gr. W tym stanie rzeczy znaczna CZ<i.SC bezro
botnych pogr'lzala si<i w dlugach, szczeg6lnie wobec wlascicieli dorn6w, 
gdyz regularne placenie kornornego przekraczalo jej rnozliwosci finan
sowe. Zwi<ikszalo si<i tez zadluzenie w sklepikach 122• 

W tyrn stanie rzeczy znacznie i:ogorszyl ·si<i stan wyzywienia i ubra
nia, warunki rnies:zikaniowe i zdrowotne rodzin dotkni�tych bezrobociern. 
Co wi<icej, bezrobotni i ich rodziny nie rnieli zadnych perspektyw nie 
tylko jakiegokolwiek awansu spolecznego, ale nawet poprawy istniej'lcej 
sytuacji w najblizszyrn okresie. St'!d problern bezrobotnych stanowil 
jedn'! z zasadniczych kwestii spolecznych Polski rni�dzywojennej. 

DIE ARBEITSLOSIGKEIT IN POLEN IN DEN JAHREN 1930-1935 

Gegen.stand dieses Artikels sind Fragen der Arbeitslosigkeit in der polnischen 

Indu,strie in der Zeit der grossen Wirtschaftskrise 1930-1933 und in der Nachkrise

zeit 1934-1935. Es werden folgende Probleme besprochen: das Ausmass der vollen 
und teilweisen Arbeitslosigkeit, die Berufsstruktur der Arbeitslosen, Proben von 

seiten der Regierung, das Ausmass der Arbeitslosigkeit zu beeinflussen, und 

schliesslich die Unterhaltsquellen der Arbeitslosen. 

Auf Grund einer Analyse des zugänglichen statistischen Materials ist der 

Verfasser zu dem Schluss gekommen, dass die Arbeitslosigkeit ein grundsätzliches 

gesellschaftliches u.nd wirtschaftliches Problem dieser Jahre in Polen war. Wenn 

121 Z. R o g o z i iJ. s k i, Konsumpcja .iywno§ciowa ludno§ci Warszawy przed drugq 

wojnq §wiatowq, L6dZ 1959, s. 37. 

122 Dane na ten temat zob. np. Pamif:tniki bezrobotnych, Reedycja, t. I, s. 38-

--40; Kr a h e 1 s k a, P r  u s s, op. cit., s. 59-62; L. L a n d a u, Bezrobocie i stopa 

i:yciowa ... , zal�czniki, s. 60-61. 
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im Jahre 1929 die Arbeitslosen 2,9'1/o unter den Arbeitern bildeten, so im Jahre 

1933 schon 30,40/o. Bei Berücksichtigung der teilweisen Arbeitslosigkeit steigt die 

Zahl der arbeitslosen physischen Arbeiter in der Industrie bis zu 45°/o. In diesen 

Zuständen musste die Lage der Arbeitslosen ausserordentlich schwer sein. Der 

Staat, die Selbstverwaltung und die Gesellschaft sind nicht imstande gewesen -

trotz verschiedenartiger Versuche - der Verarmung dieser grossen Menschenmasse 

entgegenzuwirken. Die Analyse der Einkünfte der erwerbslosen Menschen zeigt 

die Umstände, unter welchen die Arbeitslosen und ihre Familien leben mussten. 




