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Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki”. 

To wyjątkowa pozycja wśród publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu – nie dotyczy bowiem teraźniejszości czy 

przyszłości, lecz w całości poświęcona jest historii. Pokazanie dwudziestolecia międzywojennego przez pryzmat 

aktywności przedsiębiorstw na rzecz otoczenia to nasza mała cegiełka dołożona do obchodów jubileuszu – stulecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwsze lata istnienia odrodzonej Polski to czas trudny, ale i fascynujący; czas formowania się zarówno nowej 

państwowości, jak i nowoczesnej  polskiej gospodarki na trzech terenach pozaborowych, jakże zróżnicowanych 

legislacyjnie, kulturowo i rozwojowo. Procesowi temu towarzyszyły  ogromne wahania koniunktury gospodarczej, 

a jednak na terenie całego kraju rozwijały się przedsiębiorstwa, pojawiały  nowe gałęzie przemysłu, powstawały 

fabryki, w których zatrudniano również kobiety.

Kluczowym zadaniem ówczesnych przedsiębiorców było  odbudowanie polskiej gospodarki. Jednakże, jak pokazuje 

historia, niektórzy z nich z różnych pobudek szli o krok dalej. Podejmowali działania na rzecz ochrony i wsparcia 

swoich pracowników czy też realizowali zobowiązania wobec społeczności lokalnej. Polegały one głównie na 

finansowaniu przedsięwzięć charytatywnych, kulturalnych, sportowych czy zbrojeniowych (w  duchu  patriotyzmu). 

Działania te, choć zupełnie inaczej wówczas nazywane, można uznać za korzenie społecznej odpowiedzialności 

biznesu. 

I właśnie przykłady takich praktyk znajdą Państwo w niniejszym Raporcie. Publikacja ta w swojej formie nawiązuje 

oczywiście do wydawanego od wielu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zestawienia dobrych praktyk

 z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w Polsce, ma jednak nieco inny, bardziej naukowy charakter. 

Autorkom książki zależało na ukazaniu  szerszego kontekstu funkcjonowania przedsiębiorczości 

w okresie międzywojennym – na tym tle zaś przedstawiły,  opierając się na dostępnych materiałach źródłowych, 

obszerny katalog różnorodnych praktyk  prospołecznych stosowanych przez  właścicieli fabryk z tamtego okresu. 

I choć współcześnie niektóre z tych działań mogą wydawać się oczywiste (np. kwestie ubezpieczeń pracowników 

czy bezpieczeństwa w miejscu pracy), jednak wówczas były znakiem innowacji i niesztampowego myślenia 

przedsiębiorców.

Z życzeniami ciekawej lektury,
Marzena Strzelczak
Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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OD AUTOREK

Koncepcja społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR) jest obecnie jednym z najbar-
dziej interesujących – choć wzbudzających 
również kontrowersje – nurtów w etyce biz-

nesu i w teorii zarządzania. Najczęściej traktuje się ją jako 
zasadę, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie 
uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe w swojej 
działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesa-
riuszami, stosując przy tym rozmaite narzędzia. Współ-
cześnie jednak kwestia dobrowolności ewoluuje w stronę 
konieczności. Podejście takie wywodzi się z przekonania, 
że biznes ma do odegrania znaczącą rolę w odpowiedzi 
na współczesne problemy społeczne i środowiskowe. 
W konsekwencji, coraz częściej od biznesu oczekuje się 
aktywnego zaangażowania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, a także dołożenia swojej „cegiełki” do realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). 

Prezentowane opracowanie jest jedną z pierwszych na 
gruncie polskim próbą odpowiedzi na pytanie, gdzie 
można szukać początków społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstw działających na terenie Polski1. Czy, 
jak chcą niektórzy, to lata dziewięćdziesiąte XX wie-
ku przyniosły idee CSR wraz z kapitałem zewnętrznym 
i powstawaniem pierwszych korporacji zagranicznych? 
Czy może jednak idee odpowiedzialności za otoczenie 
społeczne, w którym przyszło działać przedsiębiorstwom 
są starsze? A jeśli tak, to od kiedy i w jaki sposób je reali-
zowano? Gdzie należy upatrywać ich źródeł? Odpowiedzi 
na tak postawione pytania zależą od sposobów zdefinio-
wania działań, które można uznać za wpisujące się w ideę 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Na potrzeby niniejszej publikacji za działania społecz-
nie odpowiedzialne uznane zostały wszystkie te inicja-
tywy przedsiębiorców, które przyczyniały się dla dobra 
społeczeństwa, środowiska czy samych pracowników. 
U korzeni znalazły się więc programy wsparcia i ochrony 
pracowników, działania na rzecz odbudowy kraju oraz 
filantropia, która przekształciła się w dobroczynność 

i stanowi podwaliny współczesnego CSR. Nie rozważamy 
tutaj kwestii motywacji podejmowania tych działań przez 
przedsiębiorców ani też opłacalności ekonomicznej podej-
mowanych działań. 

Dla ukazania kontekstu opisanych przykładów społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, część pierwszą publi-
kacji poświęcono spojrzeniu na rozwój gospodarczy ziem 
polskich w pierwszej połowie XX stulecia oraz warunkom 
funkcjonowania w tym czasie biznesu. Ta, nazwijmy to, 
baza oraz towarzyszące jej rozważania na temat ewolucji 
pojmowania roli, jaką winny pełnić w społeczeństwie oso-
by „uprzywilejowane” finansowo, stanowią punkt wyjścia 
do części drugiej – szczegółowego przedstawienia tych 
działań firm funkcjonujących wówczas w Polsce, które 
współcześnie można zakwalifikować jako społecznie od-
powiedzialne. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, od drugiej po-
łowy XIX wieku na ziemiach polskich w szerokim za-
kresie rozwijała się aktywność społeczna firm i ich 
właścicieli (na przykład Łukasiewicz czy Kronenberg). 
Przybierała ona różną postać, od działań, które moż-
na nazwać doraźną pomocą pieniężną bądź rzeczową 
dla potrzebujących, po szeroko zakrojone programy 
społeczne. Pierwotnymi formami pomocowymi były 
i nadal są, na co zwracają uwagę współcześni badacze, 
opieka i pomoc wzajemna oparta na sile więzi rodzinnych 
i sąsiedzkich. W historycznym ujęciu następny model nie-
sienia pomocy społecznej stanowiło wsparcie o charak-
terze paternalistycznym rozumiane jako dobroczynność 
skierowana do najuboższych członków społeczeństwa. 
Wraz z początkiem XX wieku kierunek działań filantropij-
nych zaczął się zmieniać i znacznie częściej niż dotychczas 
utożsamiany był ze wsparciem społecznym rozumianym 
jako rodzaj pomocy „udzielanej poszczególnym osobom 
i grupom głównie w celu mobilizowania ich sił, poten-
cjału i zasobów, które zachowali, aby mogli sami sobie 
radzić ze swoimi problemami”2. W skomplikowanej spo-
łeczności tworzącej przedsiębiorstwo zachodziły relacje 
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KOMENTARZ MUZEUM 
NIEPODLEGŁOŚCI

O 
dzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 
1918 było doniosłym wydarzeniem, którego 
skutki dla rozwoju politycznego i gospodar-
czego naszego kraju obserwujemy do dziś. 

Historycy są zgodni, że było to najważniejsze wydarzenie 
w naszej porozbiorowej historii i wywarło ono wpływ na 
całą dwudziestowieczną historię naszego kraju. Trudno 
o instytucję bardziej predestynowaną do współtworzenia 
obchodów Stulecia niż Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie. Placówkę, która w swojej misji ma wpisane dokumen-
towanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o dzie-
jach Polski ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
niepodległościowej i państwowotwórczej. Realizacja tej 
powinności przyjmuje różne formy. Z obowiązku warto 
przypomnieć choćby kilka z nich.

W Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów – głównej sie-
dzibie Muzeum – od roku 2007 prezentowana była wy-
stawa stała „Polonia Restituta. O niepodległość i granice 
1914–1921”. Była, bowiem z uwagi na remont Pałacu prze-
niesiona została do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. 
Inna ważna wystawa, „Z Orłem Białym przez wieki”, pre-
zentowana jest w Narodowym Banku Polskim w Krakowie. 
Niezwykle interesująco przebiega w szkołach całej Polski 
akcja edukacyjna „Polskie drogi do Niepodległości”, pre-
zentująca w formie wykładów, konkursów i konferencji 
ekskluzywną serię albumów pt. „Polskie Powstania Naro-
dowe”. Tematyka niepodległościowa oraz nawiązania do 
wydarzeń roku 1918 powracały wielokrotnie w różnych 
innych wystawach i akcjach Muzeum Niepodległości. Mu-
zeum przygotowało liczne wystawy tematyczne poświęco-
ne twórcom niepodległej Polski. Były one prezentowane 
nie tylko w Muzeum i nie tylko w placówkach na terenie 
kraju. Dotarły też poza granice Polski, zarówno na Zachód, 
jak i na Wschód Europy. W zbiorach Muzeum Niepodle-
głości znajduje się wiele eksponatów związanych z Piłsud-
skim, Paderewskim, Dmowskim czy Witosem. 

Walkom o niepodległość i ich uczestnikom poświęcone 
były również liczne – organizowane przez Muzeum lub 
z udziałem pracowników merytorycznych – konferencje 
naukowe oraz publikacje. Działalność wydawnicza zajmu-
je bowiem bardzo ważne miejsce w pracy tej placówki. 
Należy wymienić tu przede wszystkim czasopismo huma-
nistyczne „Niepodległość i Pamięć”, na łamach którego 
publikowane są artykuły wybitnych autorów dotyczące 
różnych zagadnień z historii Polski i Polaków. Licznie po-
jawiają się tam też teksty prezentujące biografie działaczy 
niepodległościowych. W cyklu Biblioteka kwartalnika „Nie-
podległość i Pamięć” wydawane są niezwykle wartościo-
we opracowania, z których ostatnie, Tradycje patriotyczne 
elementem kształtowania zbiorowej świadomości historycz-
nej w II Rzeczypospolitej autorstwa Jolanty Załęczny, także 
doskonale wpisuje się w obchody stulecia odzyskania nie-
podległości.

dr Tadeusz Skoczek
Dyrektor Muzeum Niepodległości

podobne do tych, które występowały w rodzinie. Właści-
ciel przedsiębiorstwa jawił się jako ojciec, który nie tylko 
wymagał posłuszeństwa i stosowania się do określonych 
w regulaminach zasad, ale także, przynajmniej w nie-
których przypadkach, stanowił swego rodzaju opokę dla 
uzależnionych od niego pracowników. Sposób rozumienia 
tych relacji znajdował odzwierciedlenie w działalności 
firm, którą dziś nazywamy społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw. 

W trzeciej części szerzej zaprezentowano wybrane fir-
my, które można nazwać prekursorami społecznej odpo-
wiedzialności biznesu na ziemiach polskich. Znalazły się 
wśród nich działające w różnych regionach kraju przedsię-
biorstwa o ugruntowanej wieloletnią działalnością pozycji 
na rynku i te, które w okresie międzywojennym dopiero 
zakładano. Opisane zakłady reprezentowały różne bran-
że – znalazły się tu fabryki włókiennicze, metalowe, huty, 
zakłady wydobywcze, przetwórcze, cukiernicze, banki. 
Przywołano firmy małe, zatrudniające kilkudziesięciu pra-
cowników, oraz wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe, 
których załoga stanowiła kilkutysięczną rzeszę robotni-
ków, kadry inżynierskiej i administracji.

Na zakończenie, warto również wspomnieć, że badania 
nad społeczną działalnością przedsiębiorstw w okresie 
międzywojennym nie były dotąd przedmiotem większego 
zainteresowania historyków. Koncentrowali się oni przede 
wszystkim na ich organizacji oraz osiąganych efektach 
ekonomicznych. W odleglejszej przeszłości skupiali się na 
zagadnieniach walki klas, poziomie życia robotników itp. 
Zagadnienia społecznej odpowiedzialności firm w latach 
1918–1939 nie mają dotąd swojej odrębnej literatury. In-
formacje na ten temat, jeśli w ogóle występują w monogra-
fiach poświęconych poszczególnym przedsiębiorstwom, 
są sporadyczne i nieprecyzyjne. Można więc stwierdzić, 
że wykorzystano je głównie dla pokazania kontekstu za-
prezentowanych w niniejszym opracowaniu dobrych prak-
tyk z zakresu społecznej odpowiedzialności. Oczywiście 
bez analizy owych publikacji prowadzenie badań źródło-

wych byłoby znacznie utrudnione. Podstawowy materiał 
wykorzystany podczas pisania pracy stanowiły źródła 
archiwalne przechowywane w archiwach państwowych, 
między innymi w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Sanoku. 
Uzupełniono go o źródła drukowane, w tym akty norma-
tywne, statuty przedsiębiorstw, organizacji społecznych 
i fundacji, a także o wybrane tytuły prasowe.

Podstawową trudnością na etapie prowadzenia badań 
było znaczne rozproszenie oraz niejednolitość źródeł. 
W kwestii zaprezentowanych w opracowaniu firm naj-
pełniej udoku-mentowane były działania Państwowej 
Fabryki Związków Azotowych w Mościcach. W przypadku 
firm łódzkich oraz zakładów Krusche i Endera z Pabianic 
nie zachował się do naszych czasów komplet źródeł akto-
wych, jednak zasób pozwolił na wyłowienie szeregu dzia-
łań, które można uznać za społecznie odpowiedzialne. 
Dla wielu przedsiębiorstw, których działalność i praktyki 
przywołano w publikacji, zachowane źródła nie pozwoliły 
na szersze przyjrzenie się ich działalności, a uzupełnienie 
kwerend przy pomocy źródeł drukowanych nie przynio-
sło oczekiwanych rezultatów. Opisane trudności stały się 
przyczyną różnic w prezentacji „dobrych praktyk” – nie-
które są szerzej opisane, a o innych można było jedynie 
wspomnieć. 
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SPOŁECZEŃSTWO DRUGIEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ 

D 
zieje Drugiej Rzeczypospolitej są w dużym 
stopniu historią zmagań o budowę nowo-
czesnego, zintegrowanego społeczeństwa 
polskiego, bowiem było ono podstawowym 

warunkiem budowy trwałego bytu państwowego i narodo-
wego. 

W granicach odrodzonej Polski znalazły się odrębne światy 
funkcjonujące dotychczas w organizmach państw zabor-
czych. Granice dzielące Prusy, Rosję i Austrię miały cha-
rakter nie tylko polityczny, ale też społeczny, kulturowy 
i cywilizacyjny. Terytorium odrodzonej Polski liczyło 
388,6 tys. km². Obszar ten zamieszkiwało w 1921 roku 
27,2 mln osób, a bezpośrednio przed drugą wojną świato-
wą 35,1 mln. W tych granicach znalazł się kolaż odległych 
od siebie światów społecznych, wśród których znalazły się 
enklawy nowoczesności i ostoje zacofania. Wielkomiejskie 
środowiska Warszawy, Lwowa, Łodzi, a także Wielkopolska 
i Górny Śląsk pod względem infrastruktury, stylu i pozio-
mu życia nie odbiegały od wzorów zachodnioeuropejskich. 
Jednak większości mieszkańców rytm życia wyznaczała 
ciężka praca w małych gospodarstwach chłopskich, nie-
wielkich zakładach rzemieślniczych oraz stanowiący pewną 
odskocznię od codzienności cotygodniowy jarmark w po-
bliskim miasteczku. 

„Najlepszym chyba sposobem ukazania charakteru społe-
czeństwa Polski Odrodzonej jest porównanie go do skompli-
kowanego patchworku złożonego z fragmentów wszelkich 
możliwych materii, o najwymyślniejszych kształtach, dese-
niach i barwach”3.

Największe polskie miasta:
• Warszawa z 1,3 mln mieszkańców.,

• Łódź – 672 tys., 
• Lwów – 318 tys., 

• Poznań – 272 tys., 
• Kraków – 295 tys., 
• Wilno – 209 tys. 

Na ową różnorodność istotny wpływ miało jego zróżnicowa-
nie etniczne. Rzeczpospolita była państwem wielonarodo-
wym: w 1921 roku narodowość polską deklarowało 69,2% 
jej mieszkańców, rusińską (ukraińską) – 14,3%, żydowską 
– 7,8%, po 3,9% białoruską i nie-miecką, a 0,9% stanowiły 
pozostałe grupy narodowościowe. Duże zróżnicowanie wy-
kazywała także deklarowana przynależność wyznaniowa: 
wyznanie rzymskokatolickie obejmowało 63,8% ludności, 
greckokatolickie 11,2%, prawosławne 10,5%, ewangelickie 
(obejmowało wyznania augsburskie, reformowanie i unij-
ne) – 3,7%, mojżeszowe 10,5%, pozostałe wyzna-nia 0,3%4.

Stosunki między społecznościami różnych narodowości 
układały się rozmaicie. W du-żym stopniu wpływał na nie, 
zwłaszcza w latach trzydziestych, rozwój nacjonalizmów, 
które żądały dla siebie wyłącznych praw do „terytoriów 
etnicznych” uznawanych za własne. Jednocześnie zdecy-
dowana większość obywateli Polski dobrze układała wza-
jemne relacje. Na poziomie lokalnym, niezależnie od różnic 
krwi i wyznawanej religii współpracowała w imię wspólnej 
pomyślności.

W roku 1921 ponad 75% ludności mieszkało na wsi, 
a ponad 60% ludności kraju utrzymywało się z rolnictwa. 
W stosunku do możliwości zatrudnienia w sektorze rol-
niczym było to zbyt wiele. W związku z tym problemem 
terenów wiejskich był nadmiar rąk do pracy i ukryte bez-
robocie5. Według umiarkowanych szacunków, w 1921 roku 
przeludnienie agrarne Polski określić można na 4,5 mln, 
a w roku 1931 na 4,7 mln osób. Wynikało to z niskiej inten-
sywności i dochodowości rolnictwa, a także niedorozwoju 
pozarolniczych działów gospodarki. W pierwszych latach 
niepodległości wobec szybkiego przyrostu naturalnego 
ludności wiejskiej i niedostatecznego tempa urbanizacji 
oraz zahamowania emigracji uregulowanie tych kwestii 
stawało się coraz bardziej naglące6, jednak rozwiązania 
systemowe wprowadzono dopiero poprzez uchwaloną 
w grudniu 1925 roku ustawę o reformie rolnej. 

1
Stare Miasto w Warszawie. Widoczny lecący polski sterowiec wojskowy „Lech” (1926 r.), źródło: NAC
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Jednocześnie wysoki przyrost naturalny, w warunkach po-
ziomu rozwoju gospodarczego niepozwalającego na za-
pewnienie wystarczającej liczby miejsc pracy powodował, 
że naglącą kwestią stawał się problem emigracji. Zaostrzył 
się on dodatkowo z powodu ograniczeń imigracyjnych 
wprowadzanych w latach dwudziestych w Stanach Zjed-
noczonych. W tej sytuacji polska emigracja zarobkowa 
kierowała się przede wszystkim do Francji, także częścio-
wo do Niemiec. Polskie władze popierały też coraz bardziej 
popularną wśród ludności żydowskiej ideę syjonistyczną, 
zgodnie z którą „Żydzi zamierzali emigrować do Palestyny 
i z czasem utworzyć tam państwo żydowskie”7. To powodo-
wało z kolei opór ze strony Wielkiej Brytanii (sprawującej 
w Palestynie władzę), która limitowała napływ emigrantów 
do tego kraju.

Po 1918 roku dawne granice państw zaborczych wyzna-
czały obszary polskich dzielnic, cechujących się nie tylko 
odmiennym poziomem rozwoju ekonomicznego i cywiliza-
cyjnego, ale także odmiennością obyczajów i świadomości 
społecznej. Dla przykładu w zaborze pruskim niemal 100% 
dzieci umiało czytać i pisać, a w zaborze rosyjskim blisko 
70% dotkniętych było analfabetyzmem8. Analfabetyzm był 
zjawiskiem charakterystycznym zarówno dla polskiej wsi, 
jak dla dużych skupisk miejskich, zwłaszcza tam, gdzie roz-

wijały się duże zakłady przemysłowe. Mimo usilnych starań, 
do wybuchu drugiej wojny światowej problemu tego nie 
udało się rozwiązać.

Najważniejszymi czynnikami, które pozwoliły Polakom 
uchronić się przed utratą tożsamości w czasach zaborów 
były tradycja i kultura. Ów kulturowy fundament społeczeń-
stwa polskiego został wzmocniony w okresie międzywojen-
nym. Możliwe to było głównie za sprawą rozwoju szkolnic-
twa, z nieodpłatną nauką na najniższym jego poziomie. Nie 
bez znaczenia była również działalność instytucji społecz-
nych i kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim. To między 
innymi dzięki nim w bardzo krótkim okresie dwudziestu 
lat udało się stworzyć solidne fundamenty, zintegrowane-
go nowoczesnego społeczeństwa. Nie do przecenienia była 
także rola wspólnot religijnych, zwłaszcza Kościoła rzym-
skokatolickiego.

W  1929 roku z okazji dziesięciolecia odzyskania niepod-
ległości zorganizowano w Poznaniu Powszechną Wystawę 
Krajową. Celem wystawy było ukazanie dorobku gospodar-
czego i kulturalnego odrodzonego państwa. Zaplanowana 
z wielkim rozmachem, trwała blisko 140 dni i zgromadziła 
około 4,5 miliona zwiedzających, w tym również gości za-
granicznych9.

Awionetka DKD IV (nr rej. SP-ABA) i inne samoloty na wystawie, źródło: NAC

Pawilon przemysłu elektrochemicznego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu - fragment ekspozycji, 
źródło: NAC

Wesołe miasteczko na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, źródło: NAC
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ZNISZCZENIA WOJENNE 

 
ytuacja ekonomiczna odrodzonej w 1918 roku 
Polski była bardzo trudna. Wynikało to z nawar-
stwiającego się przez lata zacofania, będącego 
efektem polityki prowadzonej przez państwa 

zaborcze oraz zniszczeń wojennych dokonanych przez wal-
czące  podczas pierwszej wojny światowej strony.

Na temat skutków społecznych i gospodarczych czasu 
dziewiętnastowiecznej niewoli napisano wiele. Tym razem 
oddajmy głos wybitnemu działaczowi gospodarczemu, mi-
nistrowi przemysłu i handlu, wicepremierowi i ministrowi 
skarbu doby międzywojennej – Eugeniuszowi Kwiatkow-
skiemu.

Ziemie polskie poniosły w czasie wojny światowej ogrom-
ne straty. Były one związane nie tylko z bezpośrednimi 
działaniami zbrojnymi toczonymi na obszarach późniejszej 
Drugiej Rzeczypospolitej, ale także ze świadomą polityką 
mocarstw zaborczych.  

Największej dewastacji uległy te obszary, na których trwały 
najbardziej intensywne i długotrwałe walki frontowe, czyli 
wschodnia część zaboru austriackiego, tereny wzdłuż Bzu-
ry, Rawki i Nidy oraz Polesie. Niemal 90% powierzchni ziem 
polskich było obszarem działań wojennych, zaś na 22% te-
renów toczono szczególnie wyniszczające kraj długotrwałe 
walki pozycyjne. Bezpośrednie skutki działań wojennych 
w większym stopniu dotknęły wsie i małe miasteczka. 
W rolnictwie szczególnie dotkliwe były rekwizycje i rabunki 
dokonywane przez przemieszczające się oddziały wojsko-
we. 

Wojna spowodowała także duże straty w przemyśle, głów-
nie na terenie byłego Królestwa Polskiego i Galicji. Były 
one wynikiem świadomie prowadzonej przez państwa za-
borcze dewastacji infrastruktury gospodarczej. Na przykład 
w roku 1915 z Królestwa Polskiego wywieziono w głąb 
Rosji ponad 150 fabryk i 70 tys. robotników10. Ewakuacja 
dotyczyła 18% ogółu strat wojennych przemysłu Królestwa. 
Rekwizycje niemieckie i austriackie objęły około 80% za-
kładów przemysłowych tego obszaru. Nie mniejsze straty 
w majątku produkcyjnym spowodowały długotrwałe walki 
pozycyjne w Galicji i na Kresach Wschodnich. Wojska rosyj-
skie, wycofując się z okupowanych terenów Galicji, spaliły 
między innymi około 300 szybów naftowych. Dalsze szkody 
wywołane zostały walkami polsko-ukraińskimi oraz wojną 
polsko-bolszewicką. Pogłębiły one katastrofalną sytuację 
Kresów. W znacznie lepszej sytuacji był przemysł zaboru 
pruskiego, którego władze, przekonane o integralności 
tych ziem z państwem niemieckim, nie prowadziły polityki 
wyniszczenia. Zarówno przemysł Górnego Śląska, jak za-
kłady metalowe w Wielkopolsce w czasie wojny notowały 
wzrost dochodów11.

Druga połowa XIX-ego wieku i pierwsze stulecia 
bieżącego zyskały szczególne znaczenie dla roz-
woju cywilizacji i wykształcenia nowoczesnych 
form organizacji państwowych. Był to jakby okres 
„naukowej organizacji” państw. W zawrotnie szyb-
kim tempie martwe bogactwa i siły natury zostały 
ujarzmione, przystosowane i wyzyskane dla rozwi-
nięcia potęgi państw i dobrobytu społeczeństw. 
Stąd też i zagadnienia ekonomiczne stały się w tym 
czasie czynnikiem dominującym, drogowskazem 
wielu działań i wysiłków zbiorowych, nie wyłącza-
jąc i wydarzeń politycznych.

Tymczasem Polska w tym właśnie okresie czasu 
została jak gdyby sztucznie zachowana w rozwo-
ju. Niezależnie bowiem od tego, czy rządy państw 
zaborczych lub w większej mierze polskie czynniki 
społeczne podejmowały takie lub inne zagadnie-
nia, dotyczące spraw gospodarczych, kulturalnych, 
agrarnych, samorządowych itp., to jednak sam fakt 
rozbicia, rozdarcia jednolitego terenu polityczne-
go i gospodarczego między trzy państwa zaborcze 
spaczył lub wykluczył w zarodku możność normal-
nej ewolucji. […].

E. Kwiatkowski, Postęp gospodarczy Polski, 
Warszawa 1926, s. 6-7.

Podsumowując, straty, jakie poniosły ziemie polskie 
w wyniku pierwszej wojny światowej, Wojciech Roszkow-
ski oceniał jako „prawdopodobnie największe w Europie”12, 
a według szacunków Józefa Zajdy13 wojna opóźniła rozwój 
gospodarczy Polski o 14 lat. Mimo, iż całkowite straty ma-
terialne gospodarki polskiej nie są znane, szacuje się je na 
około 30% majątku narodowego.

Sytuację gospodarczą niepodległej Polski pogarszało ze-
rwanie więzi finansowych, handlowych i kooperacyjnych 
między przedsiębiorstwami, które w wyniku traktatów 
pokojowych znalazły się w Polsce, a ich dotychczasowymi 
partnerami w dawnych państwach zaborczych. Brak sta-
bilnych granic i konflikt zbrojny na wschodzie potęgowały 
atmosferę niepewności i tymczasowości. U progu niepod-
ległości gospodarka na wyniszczonych ziemiach polskich 
nie była w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb społe-
czeństwa. Pod koniec 1918 i w 1919 roku produkcja przemy-
słowa wykazywała tendencję spadkową. Tylko w niewielu 
dziedzinach rozpoczął się wzrost aktywności gospodarczej. 
Podstawowym problemem w odrodzonej Rzeczypospolitej 
było więc w pierwszej kolejności podźwignięcie gospodarki 
ze zniszczeń dokonanych w czasie wojny. Było to zadanie 
trudne, bowiem realizowano je w warunkach chaosu praw-
nego, administracyjnego, politycznego oraz wojny prowa-
dzonej na wschodzie. Do energiczniejszych działań przystą-
piono więc dopiero po zawarciu rozejmu z Rosją sowiecką 
w 1921 roku.
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KONIUNKTURA GOSPODARCZA

K 
oniunktura gospodarcza w Polsce w latach 
1918–1939 kształtowała się zgodnie z ten-
dencjami w światowej gospodarce kapitali-
stycznej. Było to spowodowane ścisłymi po-

wiązaniami gospodarki polskiej i światowej. W gospodarce 
polskiej można wydzielić kilka faz koniunkturalnych14: 

1) od 1918 do kwietnia 1924 roku –  faza ożywienia; 
2) od kwietnia 1924 do lutego 1926 – faza kryzysu poinfla-

cyjnego; 
3) od marca 1926 do jesieni 1929 – faza ożywienia; 
4) od końca 1929 do 1935 roku – wielki kryzys gospodarczy; 
5) 1936–1939 – faza wzrostu gospodarczego związanego 

z prowadzoną przez państwo polityką nakręcania ko-
niunktury. 

Należy przy tym pamiętać, że cykle w rolnictwie i przemyśle 
nie zawsze w pełni się pokrywały. Na przykład, załamanie 
proinflacyjne dotknęło przemysł, a nie rolnictwo. Z kolei 
wielki kryzys gospodarczy osiągnął najniższy poziom wy-
twórczości w 1932 roku, zaś w rolnictwie załamanie pogłę-
biało się aż do jesieni 1935 roku. Z kolei w okresie nakręca-
nia koniunktury ożywienie w przemyśle trwało do wybuchu 
wojny, natomiast w rolnictwie od jesieni 1937 roku rozpo-
czął się kolejny kryzys.

FAZA OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO
Powojenny brak żywności i wyrobów przemysłowych zachę-
cał przedsiębiorców do podejmowania produkcji. W latach 
1919–1921 ożywienie widoczne było m.in. w Wielkopolsce, 
gdzie z powodzeniem rozwijała się akcja uprzemysłowie-
nia. Podobnie działały stosowane wówczas zamówienia 
państwa dla potrzeb armii. W tym czasie wzrostowi popytu 
sprzyjała umiarkowania inflacja: na rynku wewnętrznym, 
w wyniku ucieczki ludności od tracących na wartości marek, 
wzrastał zbyt, z kolei dzięki inflacyjnej premii eksportowej 
powiększał się wywóz towarów za granicę. Następował 
wzrost produkcji oraz zatrudnienia. Ożywienie w przemyśle 
sprzyjało rolnictwu, zwłaszcza, że wobec dużego deficytu 
żywności jej ceny były wysokie. Do połowy 1921 roku ko-

niunktura gospodarcza poprawiała się głównie dzięki ro-
snącemu zapotrzebowaniu rynku wewnętrznego. Jednak 
nasilająca się inflacja, od jesieni 1921 roku powodowała 
powolną obniżkę poziomu płac realnych, co w konsekwen-
cji wpływało na ograniczenie popytu. Działanie inflacyjnej 
premii eksportowej ułatwiało wywóz towarów z kraju, więc 
mimo kurczenia się rynku wewnętrznego przemysł nadal 
rozwijał produkcję i zwiększał zatrudnienie.

FAZA KRYZYSU POINFLACYJNEGO
W drugiej połowie 1923 roku inflacja przerodziła się w hi-
perinflację. Oznaczało to między innymi, że płace realne 
poszczególnych pracowników gwałtownie zmalały. Zaczę-
ła silnie zniżkować także realna wartość płac w wymiarze 
globalnym, i to mimo wzrostu liczby zatrudnionych. Me-
chanizm hiperinflacji wpłynął na ograniczenie eksportu. 
Nastąpiło zjawisko nadprodukcji przemysłowej, mimo, że 
w 1923 roku wielkość wytwórczości była o 29% niższa od 
przedwojennej. W latach 1923–1925 ogólny wskaźnik pro-
dukcji przemysłowej spadł o 14%. W tym czasie rolnictwo 
nie odczuwało dekoniunktury, ponieważ nieurodzaj w 1924 
roku spowodował niemal dwukrotny, w stosunku do roku 
poprzedniego, wzrost cen produktów rolnych. Utrzymywał 
się on do zbiorów 1925 roku. Reforma walutowa i wprowa-
dzenie na rynek nadwartościowego złotego ujawniły wyso-
kie koszty produkcji i zatrudnienia.

Trzeba ponadto dodać, że kryzys poinflacyjny łączy się bez-
pośrednio z wprowadzeniem złotego polskiego, w kwiet-
niu 1924. Było to następstwo przyjętego wówczas parytetu 
złotego, który odsłonił między innymi wysokie koszty pro-
dukcji i zatrudnienia. Nie liczyli ich przedsiębiorcy w okre-
sie inflacyjnym. 

FAZA OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO
Poprawa koniunktury gospodarczej na świecie wpłynęła 
pozytywnie na polski przemysł, który stopniowo zaczął wy-
chodzić z fazy kryzysu. Produkcja przemysłowa szybko rosła 
do jesieni 1929 roku. Poprawa koniunktury, w tym stabiliza-
cja złotego, wzrost eksportu, stabilizacja budżetu państwa, 

skłoniła przedsiębiorców do podejmowania nowych inwe-
stycji. Rosło zatrudnienie i realny poziom płac. Poprawę wy-
kazywał również poziom życia na wsi. Lata 1926–1929 były 
najkorzystniejszym okresem gospodarczym w całej historii 
międzywojennej Rzeczypospolitej15.

WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY
Pierwsze symptomy spowolnienia wzrostu były widoczne 
już od jesieni 1928 roku, kiedy na świecie rozpoczął się po-
wolny spadek cen artykułów rolnych, zmniejszała się też 
produkcja przemysłowa, a wzrastały zapasy. Jesienią 1929 
roku kryzys objawił się z całą mocą. W Polsce doprowadził 
on do najsilniejszego, w całym okresie międzywojennym, 
spadku produkcji i zatrudnienia. Przedsiębiorstwa prze-
mysłowe broniły się przed spadkiem cen ograniczaniem 
i kartelizacją produkcji. Wieś dotknął niespotykany spadek 
cen, starano się więc zwiększyć produkcję i podaż, ograni-
czając własną produkcję, co w konsekwencji powodowa-
ło systematyczny spadek cen płaconych za ziemiopłody16. 
W krajach bardziej rozwiniętych, od 1933 roku, przemysł 
zaczął wychodzić z zapaści. Podobne symptomy poprawy 
zaczęto notować także w Polsce, bowiem na przełomie 
1933 i 1934 roku produkcja zaczęła powoli rosnąć. Jednak 
inaczej niż na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych, 
proces ten został zahamowany. Powodem był między inny-
mi pogłębiający się kryzys w rolnictwie. Dopiero od jesieni 
1935 roku zaczęto notować wzrost wytwórczości i Polska 
ponownie wkroczyła w okres dobrej koniunktury.

FAZA NAKRĘCANIA KONIUNKTURY
Od jesieni 1935 roku Polska ponownie weszła w okres oży-
wienia17. W istotny sposób wpłynęła na nie zwyżkująca ko-
niunktura światowa, a przede wszystkim wzrost cen zbóż 
na rynku światowym. Podstawą aktywizacji gospodarczej 
w latach 1936–1939 była działalność inwestycyjna. Podczas 
realizacji programów inwestycyjnych uwzględniano ele-
menty planowania gospodarczego. Ożywienie gospodarki 
poprzez zwiększenie środków na inwestycje miało prowa-
dzić do zmniejszenia bezrobocia. W wyniku poprawy ko-
niunktury światowej oraz posunięć interwencyjnych rządu 
przemysł polski wszedł w latach 1937–1939 w fazę silnego 
ożywienia. Produkcja przemysłowa przekroczyła poziom 
osiągany w 1928 roku. Wydatnej poprawie uległa rentow-
ność przedsiębiorstw. W gospodarce rolnej także utrzymy-
wała się tendencja wzrostowa, jednak była mniej pomyślna 
niż w przemyśle. Rozwój produkcji przemysłowej i rolnej 
doprowadziły do wzrostu obrotów handlu wewnętrznego 
i zagranicznego.

Władysław Grabski 
(1874–1938) – ekonomista, działacz gospodar-
czy, polityk. Jest zaliczany do grona najwybit-
niejszych polityków i działaczy gospodarczych 
Drugiej Rzeczypospolitej. Studiował historię 
i ekonomię na paryskiej Sorbonie i w École des 
Sciences Politiques oraz agronomię na uniwer-
sytecie w Hadze. Prowadził rodzinny majątek. 
Współpracował z Centralnym Towarzystwem 
Rolniczym. Po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej zorganizował i kierował pracami 
Głównego Urzędu Likwidacyjnego, zajmującego 
się ustaleniem strat wojennych i regulowaniem 
powojennych zobowiązań finansowych Polski. 
W związku z tym jako członek delegacji polskiej 
brał udział w konferencji pokojowej w Paryżu. 
W pierwszej połowie lat dwudziestych XX wieku 
był członkiem kilku rządów – sprawował funk-
cje premiera, ministra skarbu. Najważniejszym 
okresem w jego karierze politycznej były lata 
1923–1925, podczas których przeprowadził re-
formy finansowe. Podał się do dymisji w sytuacji 
niemożności utrzymania parytetu waluty krajo-
wej. Do polityki już nie powrócił. Zajął się pracą 
naukową – był profesorem Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie (od 1923 
roku) i rektorem tej uczelni (1926–1928). Był 
założycielem Instytutu Socjologii Wsi. Działał 
w towarzystwach naukowych.
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PRZEMYSŁ

O 
braz polskiego przemysłu w okresie międzywo-
jennym można przedstawić dwojako, w sposób 
optymistyczny i pesymistyczny. Chcąc widzieć 
w tej dziedzinie osiągnięcia można powie-

dzieć, zresztą słusznie, że produkcja przemysłowa w latach 
1918–1938 wzrosła o 40%. Jeśli jednak zestawi się dane 
z 1913 roku, a więc sprzed wojny, i z roku 1938, to okaże się, 
że wzrostu w zasadzie nie zanotowano, a cały sukces dwu-
dziestu lat przemian polegał jedynie na odbudowie stanu 
sprzed pierwszej wojny światowej. Bez względu na to, którą 
optykę przyjmiemy, możemy z całą pewnością stwierdzić, 
że w ciągu dwudziestolecia doszło do zmiany struktury 
polskiego przemysłu, zmalało znaczenie jego tradycyjnych 
gałęzi, natomiast pojawiły się nowe18.

TRADYCYJNE BRANŻE
Tradycyjnie rozwijające się górnictwo swój najtrudniejszy 
okres przeżywało w latach 1925–1926. Wówczas Niemcy, 
zamykając granice dla polskich towarów, rozpoczęły wojnę 
celną. Restrykcje niemieckie najdotkliwiej odczuła branża 
węglowa. Kryzys udało się przezwyciężyć dzięki strajkowi 
górników brytyjskich i przejęciu przez Polskę rynków skan-
dynawskich. Eksport węgla drogą morską stał się możliwy 
dzięki inwestycji komunikacyjnej realizowanej przy udzia-
le kapitału francuskiego – budowie magistrali kolejowej 
ze Śląska do Gdyni. W Gdyni w tym samym czasie urucho-
miono własny port, co pozwoliło na skierowanie eksportu 
na inne niż tradycyjne kierunki. 

Od tej pory starano się pozyskać odbiorców dla polskich to-
warów na rynkach zamorskich. W drugiej połowie lat dwu-
dziestych górnictwo skartelizowano. Utworzono kartel pod 
nazwą Polska Konwencja Węglowa, który w okresie kryzysu 
pierwszej połowy lat trzydziestych, nie chcąc dopuścić do 
spadku cen węgla, ograniczał jego wydobycie. Mając w per-
spektywie widmo głodu, zwalniani z kopalń górnicy często 
podejmowali nielegalne wydobycie w biedaszybach. Dra-
matyczna sytuacja ekonomiczna powodowała zaostrzenie 
wystąpień górników przeciw pracodawcom. 

W okresie międzywojennym hutnictwo żelaza, druga tra-
dycyjna branża, bardzo dobrze rozwijająca się w zaborze 
rosyjskim przed wojną, zdewastowane rekwizycjami nie-
mieckich władz okupacyjnych, zostało podporządkowane 
wielkim koncernom górnośląskim. Niewielki potencjał hut-
nictwa żelaza radykalnie wzrósł w 1922 roku, gdy w wyni-
ku plebiscytu do Polski przyłączono część Górnego Śląska. 
W latach 1923–1938 udział tamtejszych zakładów w glo-
balnej produkcji hutniczej Polski wynosił 64–75%. Mimo to 
należy podkreślić, że ich duży potencjał przetwórczy prze-
wyższał zapotrzebowanie słabo uprzemysłowionego kraju, 
a huty oderwane od swych naturalnych rynków zbytu, na-
potykały na poważne trudności ekonomiczne.

Niska chłonność polskiego rynku i zaostrzona konkurencja 
na rynkach światowych wpłynęły na spadek pozycji polskich 
hut cynku i ołowiu. W 1938 roku produkcja cynku osiągnęła 
zaledwie 56% poziomu z 1913 roku, a ołowiu 44%. Udział 
Polski w światowej wytwórczości cynku zmniejszył się 
w tym czasie z 19,7% (trzecie miejsce po USA i Belgii) do 
6,6% (miejsce piąte), zaś ołowiu z 3,8% do 1,1%.

Z kolei zagłębie naftowe, zdewastowane w latach woj-
ny, z mozołem odbudowywane, przeżywało trudny okres 
w związku ze zmniejszającym się popytem na naftę do 
celów oświetleniowych, spowodowanym postępującymi, 
zwłaszcza w latach trzydziestych, inwestycjami elektryfi-
kacyjnymi. Ubytku tego nie był w stanie zrekompensować 
raczkujący przemysł motoryzacyjny.

U progu niepodległości przemysł naftowy charakteryzował 
się dużym rozdrobnieniem, można powiedzieć, że właści-
cieli rafinerii było tylu ile ich samych. Aby zaradzić nadmier-
nemu rozdrobnieniu przystąpiono to tworzenia organizacji 
kartelowych, między innymi  w 1927 roku, pod presją rządu, 
powołano Syndykat Przemysłu Naftowego Sp. z o.o. z sie-
dzibą we Lwowie, którego zadaniem była gruntowna zmia-
na stosunków panujących w przemyśle naftowym przez 
utworzenie centralnej organizacji handlowej do sprzedaży 
produktów naftowych w kraju i za granicą, zorganizowanie 

Budowa portu w Gdyni (1928), źródło: NAC

Molo węglowe, źródło: NAC
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polskiego eksportu naftowego oraz utworzenie organizacji 
do prowadzenia wierceń poszukiwawczych. Kolejne zmia-
ny przyniósł rok 1933, w którym utworzono Polski Kartel 
Naftowy. Przepisy prawa polskiego przewidywały przymu-
sową przynależność do tej organizacji wszystkich przedsię-
biorstw naftowo rafineryjnych i gazoliniarni znajdujących 
się na terenie Rzeczypospolitej.

Mimo trudności, cały czas bardzo aktywnie wydobywano 
ropę naftową w Zagłębiu Borysławskim. Na tym terenie 
działało wiele firm, z których największe znaczenie miał 
koncern „Małopolska” notujący w 1936 roku wydobycie 
125,6 tys. ton ropy (168 szybów).

Zręcin. Kościół neogotycki ufundowany przez Ignacego Łukasiewicza, źródło: NAC

Także przemysł włókienniczy nie mógł poradzić sobie ze 
zniszczeniami i zapaścią, jakich doświadczył podczas pierw-
szej wojny światowej. Skoncentrowany w trzech okręgach: 
łódzkim, białostockim i bielskim, borykający się z proble-
mem dostępu do surowców, pozbawiony przedwojennych 
rynków zbytu, nie był w stanie odbudować dawnej świetno-
ści. Koniunktura, jaka panowała w drugiej połowie XIX wie-
ku, już nie powróciła, zaś kryzys lat trzydziestych doprowa-
dził do upadku wielu wiodących niegdyś przedsiębiorstw.

Po wojnie najważniejszymi problemami były: obudowa ze 
zniszczeń, uruchomienie produkcji, odbudowa substancji 
majątkowej, dostosowanie struktury produkcyjnej do potrzeb 
rynku wewnętrznego i eksportu, reorganizacja procesów wy-
twórczych i modernizacja infrastruktury. Przeprowadzony 
w latach 1925–1928 program inwestycyjny doprowadził do 
unowocześnienia wyposażenia zakładów, także w tym zakre-
sie zbliżyły się one do poziomu niektórych krajów zachod-
nioeuropejskich. Pozytywne zmiany, które zaszły w okresie 
międzywojennym dotyczyły racjonalizacji produkcji, wzrostu 
wydajności pracy, poprawy jakości wyrobów. Niemniej, do-
piero przed wybuchem drugiej wojny światowej przemysł 
włókienniczy osiągnął poziom produkcji z 1913 roku.

Przemysł metalowy rozwijał się na ziemiach polskich od 
połowy XIX wieku, głównie  w Warszawie. Spośród zakła-
dów działających w innych regionach na przywołanie za-
sługuje przede wszystkim firma pod nazwą Polskie Fabryki 
Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski w Krakowie, Lwowie 
i Sanoku SA o kapitale zakładowym 7,5 mln zł (1927) i rocz-
nej produkcji wartości 35 mln zł. W 1920 roku, w ramach 
rozbudowy koncernu rozpoczęto inwestycję w Ostrowie 
Wielkopolskim, gdzie następnie powołano do życia spół-
kę akcyjną „Wagon”. W okresie międzywojennym w bran-
ży metalowej powstawały także inne zakłady. Na przykład 
w 1920 roku powstała Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Pol-
sce SA, która była stałym dostawcą parowozów dla polskich 
kolei. W 1927 roku wyprodukowano w niej dziewiętnaście 
parowozów osobowych i 35 towarowych. Od połowy lat 
dwudziestych XX wieku nastąpił rozwój fabryki sygnałów 
kolejowych w Bydgoszczy należącej od 1923 roku do Pol-
skich Zakładów „Siemens” SA. Wraz z kryzysem gospodar-
czym lat trzydziestych firma znacznie podupadła, a jej moce 
produkcyjne wykorzystywano jedynie w 10%. I na koniec 
warto przywołać poznańskie zakłady H.Ciegielski SA, które 
również produkowały i naprawiały wagony kolejowe.   

Samochód CWS wykonany całkowicie w Wojskowych Zakładach Inżynierii, źródło: NAC

W  1854 roku, uznany za twórcę galicyjskiego przemysłu naftowego, Ignacy Łukasiewicz wraz z Karolem Klobassą Zręc-
kim i Tytusem Trzecielskim w lasach w okolicach Bóbrki założył kopalnię ropy naftowej. W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XIX wieku Łukasiewicz z partnerami założyli kolejne kopalnie, co zaowocowało gwałtownym roz-
wojem przemysłu naftowego na południu Polski. Łukasiewicza można uznać za jednego z pionierów społecznej od-
powiedzialności: wspierał finansowo dążenia niepodległościowe Polaków, budowę szkół, kościołów, dróg i mostów. 
Stał na czele Krajowego Towarzystwa Naftowego. Założył, prowadzoną przez żonę Honoratę, Szkołę Koronkarską dla 
dziewcząt w Chorkówce. Był jednym z fundatorów Kościoła w Zręcinie. W kopalni Bóbrka założył tzw. Kasę Bracką 
czyli system ubezpieczeń pracowników kopalni19. Obecnie w Bóbrce znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowego im. Ignacego Łukasiewicza, wspierane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, PKN ORLEN 
oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego.19
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Polski motocykl Sokół 600 wyprodukowany przez CWS Warszawa, źródło: NAC Ważenie samolotu RWD-9 przed zawodami na wadze z Fabryki Wag Alfreda Krzykowskiego, źródło: NAC

Porucznik pilot Franciszek Żwirko wita się ze swoim synkiem Heniem i żoną Agnieszką po przylocie 
na warszawskie lotnisko. Z tyłu widoczny samolot RWD-6, źródło: NAC

NOWE BRANŻE
W czasie dwudziestoletniego bytu państwowego w Polsce 
pojawiły się zupełnie nowe branże: samochodowa, lotni-
cza, radiotechniczna. Budowę pierwszego polskiego samo-
chodu CWS-T1 podjęły w 1928 roku Wojskowe Centralne 
Warsztaty Samochodowe. Samochody osobowe budowały 
też zakłady Konstantego Rudzkiego oraz Stefana Tyszkie-
wicza (Stetysz). Ciężarówki na licencji włoskiej firmy SPA 
budowano w Zakładach Mechanicznych Ursus. Pojawiły 
się też montownie samochodów zagranicznych. Przełomo-
wym wydarzeniem w dziejach polskiej motoryzacji stało się 
utworzenie Państwowych Zakładów Inżynieryjnych, które 
w 1932 roku zawarły umowę licencyjną z Fiatem. W 1929 
roku rozpoczęto produkcję motocykli, wśród których słyn-
ny stał się Sokół-600, skonstruowany w 1936 roku w tychże 
zakładach. Motoryzacja polska nie rozwinęła się jednak na 
szerszą skalę, do wybuchu wojny pozostała elitarna. Świad-
czą o tym dane z 1938 roku, według których w Polsce zare-
jestrowanych było 42 tys. samochodów, 12 tys. motocykli 
i 1,3 mln rowerów21.

Drugą branżą, której początki datuje się na okres między-
wojenny był przemysł lotniczy. Powstały Państwowe Za-
kłady Lotnicze w Warszawie, Zakłady Mechaniczne Plage 
i Laśkiewicz w Lublinie, Podlaska Wytwórnia Samolotów 
w Białej Podlaskiej, Wytwórnia Balonów i Spadochronów 
w Legionowie. Założono także wytwórnię RWD w Warsza-
wie zajmującą się produkcją polskich samolotów konstru-
owanych przez zespół: Stanisław Rogalski, Stanisław Wigu-
ra, Jerzy Drzewiecki. W latach trzydziestych samoloty RWD 
zyskały światową sławę, dwukrotnie wygrywając zawody 
lotnicze Challenge (w 1932 i 1934 roku).

Głównym rynkiem zbytu dla zakładów lotniczych były za-
mówienia wojskowe, co powodowało, że polityka Minister-
stwa Spraw Wojskowych miała ogromny wpływ na rozwój 
tej branży. W drugiej połowie lat dwudziestych przemysł 
lotniczy przeżywał poważny kryzys, ponieważ państwo za-
kupiło dużą liczbę gotowych samolotów we Francji, co na 
kilka lat zahamowano zamówienia w polskich firmach. 
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W drugiej połowie lat trzydziestych w ramach inwestycji 
Centralnego Okręgu Przemysłowego wybudowano w Miel-
cu, drugą po Warszawie, fabrykę Państwowych Zakładów 
Lotniczych. W Rzeszowie powstała wytwórnia silników. 
W latach trzydziestych polska myśl konstruktorska w za-
kresie lotnictwa była na najwyższym światowym poziomie, 
a niektóre z konstrukcji dobrze sprzedawały się za granicą. 
Niestety moc przerobowa polskich fabryk lotniczych pozo-
stawiała wiele do życzenia22.

Przemysł radiotechniczny był kontrolowany przez państwo. 
Zadecydowały o tym względy bezpieczeństwa. W 1931 
roku powstały Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne 
w Warszawie. Produkcją kabli zajmowały się fabryki w Szo-
pienicach, Rudzie Pabianickiej i Ożarowie. W tej branży na-
leży wyróżnić pierwszą w Polsce fabrykę kabli elektrycznych 
i telekomunikacyjnych – Towarzystwo Akcyjne Kabel Polski 
SA w Bydgoszczy, produkujące według najnowocześniej-

szych wówczas technologii kable dalekosiężne. Akumulato-
ry produkowano w Bielsku, a urządzenia elektryczne w Mię-
dzylesiu pod Warszawą. W 1935 roku rozpoczęto w Polsce 
prace nad technologią telewizyjną, a w 1938 roku podjęto 
próbę emisji, z jej wykorzystaniem, pierwszego ekspery-
mentalnego programu. Pierwszy program radiowy nadano 
w 1926 roku, a rok później powstała spółka Polskie Radio23.

Na koniec warto dodać, że 7 czerwca 1927 roku wydano 
rozporządzenie o prawie przemysłowym. Była to pierwsza 
spójna polska kodyfikacja prawa przemysłowego, swo-
ista konstytucja prowadzenia przemysłu. Normowała ona 
w jednolity sposób między innymi procedurę nabywania 
uprawnień przemysłowych, zatwierdzania projektów urzą-
dzania zakładów przemysłowych czy praw i obowiązków 
związanych z wykonywaniem przemysłu. Datę tę uznaje się 
za rozpoczęcie okresu interwencjonizmu w polityce gospo-
darczej państwa. Powstały wtedy wielkie przedsiębiorstwa, 

uzyskujące coraz większy wpływ na ustawodawstwo, po-
przez działania polegające na uzyskiwaniu prawnej ochro-
ny zdobytej pozycji. Ochrona ta przejawiała się przez wpro-
wadzenie obowiązku uzyskiwania koncesji na prowadzenie 
danej działalności.

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY
W drugiej połowie lat trzydziestych, wraz z poprawą ko-
niunktury z inicjatywy ówczesnego wicepremiera i ministra 
skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego, przystąpiono do reali-
zowania planu odbudowy przemysłu. Plan ten powstał już 
w 1928 roku i funkcjonował pod nazwą trójkąta bezpieczeń-
stwa. Pierwotną koncepcję zlokalizowaną w widłach Wisły 
i Sanu, rozbudowano, a całość miała objąć obszar około 
15% terytorium Polski i około 18% jej mieszkańców. Nie-
które przedsięwzięcia wkomponowane w Centralny Okręg 
Przemysłowy, bo taką nazwę ukuto dla całego planu inwe-
stycyjnego, zainicjowano już wcześniej. Na przykład w la-
tach 1928–1929 zbudowano Zakłady Azotowe w Mościcach, 
a w 1935 roku podjęto budowę Fabryki Celulozy w Niewia-
dowicach oraz zapory wodnej w Rożnowie na Dunajcu.

Zgodnie z przyjętym planem obszar COPu podzielono 
na trzy części:
• Region A – kielecki, był najbardziej uprzemysłowiony 

i zasobny w surowce: węgiel brunatny, rudy żelaza, mie-
dzi, piryty, piaskowce, wapienie, granity i fosforyty. Dla 
tego obszaru Kwiatkowski przewidział rolę zaplecza su-
rowcowego. Ponadto zamierzano wykorzystać i rozbudo-
wać tamtejszy przemysł. Jedyną nową inwestycją zreali-
zowaną na tym terenie był kielecki Przemysł Metalowy 
„Granat” S.A. Wcześniej, w 1937 roku powstała Fabryka 
Telefonów S.A. „Ericsson”.

• Region B – lubelski, ze znakomitymi glebami, miał stano-
wić zaplecze aprowizacyjne dla industrializowanego te-
rytorium. Działające na tym terenie już wcześniej zakłady 
lotnicze, w latach 1916–1939 odnotowały wzrost produk-
cji. W ramach nowych inwestycji, w 1938 roku rozpoczęto 
budowę fabryki silników samochodowych w Lublinie. 

• Region C – tereny leżące w widłach Wisły, Sanu i Dunaj-
ca, czyli na terenach województw lwowskiego i krakow-
skiego. Tu zamierzano zrealizować największe przedsię-
wzięcie COP – Zakłady Południowe w Stalowej Woli. Do 
wybuchu wojny powstała Huta Stalowa Wola, Polskie 
Zakłady Lotnicze w Mielcu, Wytwórnia Silników Nr 2 
w Rzeszowie, Wytwórnia Amunicji Nr 3 w Dębie. Ponad-
to rozbudowano Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów 
i Wagonów L. Zieleniewski, Fitzner-Gamper S.A. w Sano-
ku oraz Polską Spółkę dla Przemysłu Gumowego S.A.

Inwestycjom przemysłowym towarzyszyła elektryfikacja 
oraz rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej (koleje, dro-
gi bite, mosty, dworce).

Całość nakładów poniesionych na tę największą w Dru-
giej Rzeczypospolitej akcję inwestycyjną do września 1939 
roku szacuje się na około 400 mln zł. Pracę znalazło oko-
ło 105 tys. pracowników. I choć bezrobocie zredukowano 
jedynie w niewielkim stopniu, a większości inwestycji nie 
udało się ukończyć przed wojną, to COP odegrał ogromną 
rolę propagandową, był przedmiotem dumy Polaków i stał 
się ważnym elementem legendy Drugiej Rzeczypospolitej 
w czasach PRL.

Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974)
Jeden z najwybitniejszych kierowników polity-
ki gospodarczej państwa. Urodzony w rodzinie 
urzędniczej, inżynier chemik, minister w rządach 
Drugiej Rzeczypospolitej. Od 1921 roku był pra-
cownikiem Politechniki Warszawskiej. Praco-
wał w branży chemicznej polskiego przemysłu. 
W latach 1923–1926 był dyrektorem Zakładów 
Azotowych w Chorzowie, a od grudnia 1930 do 
października 1935 roku, jako dyrektor naczelny 
kierował Państwową Fabryką Związków Azoto-
wych w Mościcach (od 1932 – Zjednoczone Fa-
bryki Związków Azotowych w Chorzowie i Mo-
ścicach). Po przewrocie majowym Kwiatkowski 
objął urząd ministra przemysłu i handlu. Ten 
okres jego pracy państwowej wiąże się z wielką 
inwestycją – budową Gdyni. Jesienią 1935 roku 
został powołany na stanowisko ministra skar-
bu. Równocześnie pełnił urząd wicepremiera. 
Był zwolennikiem nakręcania koniunktury go-
spodarczej poprzez prowadzenie na dużą skalę 
inwestycji finansowanych z środków państwa 
i związków komunalnych. Z jego osobą wiąże się 
okres interwencjonizmu w polskiej gospodarce, 
czego wyrazem była budowa Centralnego Okrę-
gu Przemysłowego, programu inwestycyjnego, 
który stanowił jedno z większych przedsięwzięć 
międzywojennej Polski.
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KOMUNIKACJA

I 
nfrastruktura komunikacyjna Rzeczypospolitej 
opierała się w zasadzie na sieci linii kolejowych, 
których podstawę stanowiła infrastruktura ukształ-
towana w okresie zaborów. Największe wyzwanie 

stanowiła więc integracja sieci kolejowej (problem były cho-
ciażby różnice w rozstawie szyn czy różna gęstość linii kole-
jowych), przede wszystkim połączenie szlaków kolejowych 
poszczególnych dzielnic kraju. Brakowało także połączeń 
między kluczowymi ośrodkami przemysłowymi w kraju. 
Brak dogodnych połączeń Górnego Śląska z pozostałymi re-
gionami powodował trudności w dystrybucji węgla na rynku 

wewnętrznym. Inwestycje dokonywane przez państwo po 
1918 roku dotyczyły przede wszystkim uzupełnień między 
istniejącymi liniami, między istniejącymi już na Mazowszu 
wybudowano linię Brodnica–Płock i Nasielsk–Toruń, uzu-
pełniono brakujące fragmenty linii i w ten sposób powsta-
ło połączenie Warszawy z Krakowem przez Radom i Kielce. 
Sztandarową inwestycją kolejową była magistrala węglowa 
łącząca Śląsk z portem w Gdyni. Z kolei najważniejszą in-
westycją związaną z jednej strony z rozwojem komunikacji, 
z drugiej zaś z postulowaną ekspansją eksportową na rynki 
zamorskie była była budowa portu w Gdyni24.

Montaż parowozu Ty-23 za pomocą dźwigu. W tle z lewej parowóz wąskotorowy, źródło: NAC

Pierwszy polski parowóz z otuliną aerodynamiczną serii Pm 36, wykonany przez Pierwszą Fabrykę 
Lokomotyw w Chrzanowie, wystawiany na Międzynarodowej Wystwie Sztuki i Techniki w Paryżu w 1937r. - 
wygląd zewnętrzny, źródło: NAC

Drogi bite w Polsce były własnością państwa, wojewódz-
kich i powiatowych związków samorządowych oraz gmin. 
Odpowiadały one za stan dróg, ich utrzymanie i inwesty-
cje. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, 
gdy transport samochodowy na terenie kraju był w po-
czątkowym stadium rozwoju, zajęto się przede wszystkim 
likwidacją zniszczeń wojennych. W pierwszej kolejności 
odbudowywano zniszczone mosty i naprawiano uszko-
dzoną nawierzchnię. Do budowy nowych dróg i rozwoju 
połączeń komunikacyjnych przystąpiono dopiero po 1922 
roku25. Na większą skalę budownictwo drogowe rozwinęło 
się w Polsce w latach trzydziestych, głównie po 1934 roku, 
i było związane z rozwojem komunikacji samochodowej. 
W pierwszych latach niepodległości na polskich drogach 
dominował ruch konny. Samochody jako nowy środek 
transportu częściej zaczęły się pojawiać dopiero od 1927 
roku Jak podaje Stanisław Rodkiewicz, udział ruchu sa-
mochodowego w obciążeniu poszczególnych typów dróg 
w 1930 roku był następujący: drogi państwowe – 30%, dro-
gi samorządowe – 20%26. Budowa nowych dróg z twardą 
nawierzchnią i ulepszanie nawierzchni dróg już istnieją-

cych były koniecznością w związku ze stałym pogarszaniem 
się ich stanu, spowodowanego rosnącą liczbą przewozów 
(w 1932 roku ruch kołowy na terenie województwa łódzkie-
go wynosił 800 ton na dobę, podczas gdy w całym kraju 500 
ton)27. W ciągu czterech lat przed wybuchem drugiej woj-
ny światowej powstawało w Polsce średnio 1700 km dróg 
bitych, natomiast w latach 1924–1927 tylko około 800 km. 
W latach 1924–1939 wybudowano w Polsce 18 845 km dróg 
bitych, co zwiększyło ich długość o około 42%. Najwięcej 
nowych dróg wybudowano w województwach: kieleckim, 
warszawskim, lubelskim i łódzkim28.
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SYSTEM WALUTOWY

J 
ak obliczył Edward Taylor, na ziemiach, które 
weszły w skład Rzeczypospolitej początkowo 
obowiązywało dziewięć różnych systemów 
skarbowych oraz co najmniej siedem systemów 

walutowych (marka niemiecka w byłym zaborze pruskim, 
marka polska w byłym Królestwie Polskim znajdującym 
się pod okupacją niemiecką, korona austriacka w Gali-
cji, ostruble na terenach okupowanych przez Niemcy na 
wschodzie, na pozostałych terenach byłego zaboru rosyj-
skiego – ruble, na wschodzie posługiwano się ponadto 
hrywnami i karbowańcami)29. Spośród nich tylko marki 
polskie, emitowane przez Polską Krajową Kasę Pożyczko-
wą, nie były używane w żadnym innym państwie, a zapas 
wydrukowanych i gotowych do wypuszczenia na rynek 
banknotów pozwalał na ich szybkie użycie. W takiej sy-
tuacji, już 11 listopada 1918 roku władze polskie przeję-
ły PKKP, wprowadziły w niej polski personel, a następnie 
wypuściły w obieg przygotowane jeszcze przez Niemców 
zapasy banknotów (zostały przestęplowane przez organi-
zujące się władze polskie). Wkrótce, po ich wyczerpaniu 
na początku roku 1919, przystąpiły do druku własnych 
banknotów markowych. Wcześniej, dekretem z 7 grud-
nia 1918 roku, określono, iż marki polskie będą prawnym 
środkiem płatniczym na terenie Rzeczypospolitej. Zaczęto 
przygotowywać unifikację walutową.

Cechą charakterystyczną sytuacji walutowej w Polsce 
w pierwszych latach po wojnie była inflacja. Z czasem po-
głębiająca się, w 1923 roku przeszła w stadium hiperin-
flacji grożąc załamaniem się krajowej gospodarki. Inflacja 
wytworzyła szybki obieg deprecjonującej się waluty, ale 
nie była w stanie zrównoważyć spadku jej wartości obie-
gowej. Przeprowadzenie reformy walutowej projektowali 
niemal wszyscy ministrowie skarbu pierwszych lat niepod-
ległości. Józef Englich był pomysłodawcą utworzenia pol-
skiej instytucji emisyjnej – Banku Polskiego oraz wprowa-
dzenia nowej waluty – lecha30. Jego następca – Stanisław 
Karpiński – opowiadał się za wymianą wszystkich pienię-
dzy na banknoty złotowe, ale okazało się to technicznie 
niewykonalne. Jerzemu Michalskiemu udało się przejścio-

wo ustabilizować markę, skupił się też na staraniach o uzy-
skanie pożyczki zagranicznej na cele stabilizacji. Jednak 
reformę walutową przeprowadził dopiero w roku 1924 
Władysław Grabski.

W grudniu 1923 roku Władysław Grabski objął stanowisko 
ministra skarbu, równocześnie stając na czele rządu. Wraz 
z początkiem nowego roku przystąpił do realizacji dwóch 
niezwykle ważnych reform: skarbowej oraz walutowej. 
Pierwszym zadaniem jakiego się podjął rząd było ustabili-
zowanie gwałtownie tracącej wartość marki polskiej. By to 
osiągnąć na jego polecenie Polska Krajowa Kasa Pożyczko-
wa  podjęła, w styczniu 1924 roku, interwencję giełdową, 
dzięki czemu udało się ustabilizować kurs marki na pozio-
mie nieco przewyższającym 9 mln za dolara. W kwietniu 
rozpoczął działalność Bank Polski. Bank podjął emisję no-
wej waluty – złotego polskiego. Wartość złotego ustalono 
na poziomie franka szwajcarskiego, co oznaczało kurs 5,18 
złotego za jednego dolara. Rozpoczęto wymianę waluty 
w stosunku 1,8 mln marek polskich za jednego złotego. 

Mimo początkowego sukcesu, reforma walutowa dokona-
na przez Grabskiego zachwiała się. Latem 1925 roku nastą-
pił spadek kursu złotego. Bank Polski ogłosił decyzję (25 
lipca) o zawieszeniu wymienialności złotego na obce wa-
luty i zaniechaniu skupu złotych za granicą. Kurs złotego 
załamał się trzy dni później (za dolara płacono 5,80–6,00 
złotego). Bank Polski próbował bronić walutę krajową za 
pomocą interwencji giełdowej i restrykcji kredytowych. 
Te ostatnie doprowadziły do głębokiego kryzysu banko-
wego. Jesienią 1925 roku cały dorobek stabilizacji waluty 
wydawał się przekreślony. W takiej sytuacji, w listopadzie, 
powstał rząd Aleksandra Skrzyńskiego. Tekę ministra skar-
bu objął w nim Jerzy Zdziechowski. Za czasów jego mini-
strowania przystąpiono do ponownego stabilizowania 
złotego. Proces ten zakończył rząd Józefa Piłsudskiego 
13 października 1927 roku. Ukazało się wówczas rozpo-
rządzenie o stabilizacji złotego i zaciągnięciu na ten cel 
pożyczki zagranicznej. Polska uzyskała od Stanów Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii pożyczkę w wysokości 62 mln 

dolarów i 2 mln funtów. W 80% przeznaczoną ją na stabili-
zację waluty, a pozostałą część na cele gospodarcze. Zgod-
nie z przepisami dokonano oficjalnej dewaluacji złotego, 
o 42% w stosunku do parytetu z 1924 roku. Od tej pory kurs 
wynosił 8,91 złotego za dolara. Złoty stawał się walutą zło-
tą, której parytet ustalono na 5924,44 zł za jeden kilogram 
kruszcu. Jednak Bank Polski wymieniał na złoto jedynie 
sumy powyżej 10 tys. zł, co znacznie ograniczało możliwość 
dokonywania wymiany przez zwykłych obywateli. Z drugiej 
strony pozwalało zachować zalety złotej waluty w wymia-
nie międzynarodowej. W ten sposób złoty stał się jedną 
z najmocniejszych walut europejskich31.

Na koniec należy dodać, iż cechą charakterystyczną pol-
skiej polityki walutowej była zbyt mała podaż pieniądza. Jej 
skutkiem zaś, w warunkach permanentnej deflacji, dławie-
nie gospodarki. Sytuacja taka była wynikiem obaw przed 
powrotem inflacji oraz przekonania rządzących o wpływie 
silnej waluty na utrzymanie prestiżu państwa.

Członkowie komisji konkursowej zebrani w sali konferencyjnej Banku Polskiego podczas wybierania projektów rysunkowych 
nowych banknotów, źródło: NAC
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BANKOWOŚĆ

 
ierwsza wojna światowa i inflacja zniszczyły 
potencjał finansowy polskiej bankowości, 
a kryzys 1925 roku spowodował uzależnie-
nie prywatnego aparatu kredytowego od 

państwa. Czynnikiem osłabiającym była również polityka 
władz państwowych, które od drugiej połowy lat dwu-
dziestych uznawały prymat celów politycznych nad eko-
nomicznymi. Po przewrocie majowym takim celem było 
pragnienie obniżenia stopy procentowej, a w latach kry-
zysu lat trzydziestych oddłużenie rolnictwa. Koniecznością 
obniżenia stóp procentowych uzasadniano również uprzy-
wilejowanie i rozbudowę państwowego sektora bankowe-
go. Oczywiście istniała potrzeba obniżenia stóp procento-
wych, jednak duże wątpliwości budzi sposób osiągnięcia 
celu, czyli administracyjna reglamentacja w postaci usta-
wodawstwa antylichwiarskiego32.

Na polski aparat kredytowy składał się Bank Polski SA, 
jako bank centralny, pięć banków państwowych (Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Pocztowa Kasa Oszczędności, 
Państwowy Bank Rolny, Bank Akceptacyjny SA i Bank Pol-
ska Kasa Opieki SA), dwa banki komunalne (Polski Bank 
Komunalny SA w Warszawie i Komunalny Bank Kredytowy 
w Poznaniu) oraz trzydzieści trzy banki akcyjne i domy ban-
kowe. Instytucjami kredytu długoterminowego były trzy 
towarzystwa kredytowe ziemskie (w Warszawie, Pozna-
niu i Lwowie), kilkanaście towarzystw kredytowych miej-
skich oraz Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego. 
Po okresie zaborów Polska odziedziczyła rozbudowaną 
spółdzielczość kredytową, której centralami w poszcze-
gólnych dzielnicach były: Bank Związku Spółek Zarobko-
wych SA w Poznaniu, Bank Towarzystw Spółdzielczych SA 
w Warszawie i Centralna Kasa Spółek Rolniczych we Lwowie.

Szczególną rolę w systemie bankowym Drugiej Rze-
czypospolitej odgrywała bankowość państwowa. Stała 
się ona ważnym elementem reform przeprowadzanych 
w 1924 roku przez Władysława Grabskiego. Dokonał on 
konsolidacji tej części sektora, bowiem był zdania, że „[…] 

bankowość prywatna powinna sobie poradzić z zaspoko-
jeniem potrzeb gospodarki w zakresie kredytu krótkoter-
minowego, ale w dziedzinie odbudowy po latach inflacji 
kredytu długoterminowego niezbędna będzie aktywność 
państwa”33. W tym czasie na polskim rynku kredytowym 
działało kilka znacznie osłabionych przez inflację ban-
ków państwowych. Rząd Grabskiego zreorganizował je 
i wzmocnił. Odtąd państwowy sektor bankowy miał się 
składać z trzech instytucji: założonych w 1919 roku Pań-
stwowego Banku Rolnego i Pocztowej Kasy Oszczędności 
oraz utworzonego w maju 1924 roku Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Obok normalnych czynności bankowych, reali-
zowały one szczególne cele wyznaczone przez politykę 
państwa. 

Zadaniem Państwowego Banku Rolnego było: popieranie 
rozwoju rolnictwa, przemysłu rolnego i gospodarczej ak-
tywności wsi poprzez udzielanie kredytów długotermino-
wych; zarządzanie funduszami państwowymi przeznaczo-
nymi na specjalne akcje rolne, na przykład odbudowę wsi, 
emigrację rolną; finansowanie restrukturyzacji rolnictwa; 
prowadzenie przedsiębiorstw związanych z rolnictwem, 
na przykład chłodni, składów portowych w Gdyni. Pań-
stwowy Bank Rolny był jednym z głównych instrumentów 
rządowej polityki agrarnej, szczególnie po przewrocie 
majowym. Znaczenie Banku wzrosło w okresie kryzysu go-
spodarczego, od 1930 roku, kiedy zaczął odgrywać ważną 
rolę w realizacji rządowej polityki oddłużenia rolnictwa34.
  
Drugim bankiem państwowym o szczególnym znaczeniu 
dla gospodarki był Bank Gospodarstwa Krajowego35. Do 
jego głównych zadań należało udzielanie pożyczek dłu-
go i krótkoterminowych na cele przemysłu, budownictwa 
i samorządów komunalnych, zwłaszcza dla instytucji pań-
stwowych, samorządowych i spółdzielczych. Bank czerpał 
środki z emisji listów zastawnych i obligacji oraz ze zgro-
madzonych lokat instytucji publicznoprawnych, przed-
siębiorstw państwowych, a także z rezerw skarbowych. 
Administrował częścią rządowych funduszy celowych, czy 

też niektórymi przedsiębiorstwami należącymi do pań-
stwa, finansując ich działalność. Był gwarantem wobec 
wierzycieli pożyczek krajowych i zagranicznych zaciąga-
nych przez samorządy terytorialne oraz przedsiębiorstwa. 
BGK stał się, obok Banku Polskiego, największym bankiem 
w Polsce i odgrywał istotną rolę w rozwoju gospodarki 
etatystycznej. 

Po przewrocie majowym stał się narzędziem tworzenia 
tzw. koncernu Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli gru-
py przedsiębiorstw znajdujących się pod jego zarządem, 
w których kapitale partycypowało państwo36. Były to z re-
guły przedsiębiorstwa prywatne, kredytowane przez BGK 
ze względu na ich znaczenie dla gospodarki bądź obron-
ności. W przypadku niemożności wywiązania się przez 
kredytowane przedsiębiorstwo ze zobowiązań finanso-
wych, państwo przejmowało za pośrednictwem Banku 
część jego kapitału, w ten sposób stając się jego współwła-
ścicielem. Administrowanie takim przedsiębiorstwem zle-
cano BGK. Proces przejmowania przez państwo udziałów 
w prywatnych spółkach akcyjnych nasilił się szczególnie 
w okresie kryzysu gospodarczego lat trzydziestych. 

W koncernie BGK znalazły się między innymi: Modrzejów-
-Hantke, Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A., 
Przemysł Chemiczny Boruta S.A. w Zgierzu, Spółka Akcyj-
na Eksploatacji Soli Potasowych, Stowarzyszenie Mechani-
ków Polskich z Ameryki, Towarzystwo Akcyjne Zjednoczo-
nych Zakładów Włókienniczych K. Scheiblera i L. Gromana, 
Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych S.A., 
Zakłady Chemiczne Grodzisk S.A. Przedsiębiorstwa należą-
ce do koncernu korzystały z nieoficjalnych przywilejów, na 
przykład pierwszeństwa w uzyskiwaniu intratnych zamó-
wień państwowych, ułatwień kredytowych, zniżek podat-
kowych. Koncern przestał istnieć we wrześniu 1939 roku.

Afisz Banku Gospodarstwa Krajowego, 1938 r.
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PRAWO PRACY

 
rawo pracy37 stało się odrębną gałęzią pra-
wa stosunkowo niedawno. Na przełomie XIX 
i XX wieku zaczęto zastępować dotychczaso-
wą swobodę umów różnymi ograniczeniami, 

mającymi na celu zapewnienie pracownikowi, jako słabsze-
mu podmiotowi stosunku pracy, minimalnych standardów 
w zakresie, między innymi gwarancji zatrudnienia i jego 
ochrony, minimalnej płacy, maksymalnego czasu pracy.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, 
w kraju obowiązywały przepisy prawa pracy wprowadzone 
przez państwa zaborcze. Oznaczało to niejednolitość stoso-
wanych rozwiązań dodatkowo pogłębioną przez różnorod-
ność uregulowań w poszczególnych gałęziach gospodarki. 
Co więcej występowały przejawy różnego traktowania pra-
cowników ze względu na wykształcenie czy rodzaj wykony-
wanej pracy.

Analiza ustawodawstwa pracowniczego pierwszych lat nie-
podległej Polski wydaje się imponującym osiągnięciem. 
Jednak oceniając ówczesne prawodawstwo społeczne trze-
ba mieć na względzie, po pierwsze fakt, iż w części było 
ono uchwalane pod presją czasu, co skutkowało brakiem 
w pełni dopracowanych rozstrzygnięć. Po drugie, nale-
ży brać pod uwagę fakt rozbieżności między literą prawa 
a jego praktyczną realizacją, która pozostawiała wiele do 
życzenia. Po trzecie, trzeba wskazać, że szereg ważnych 
spraw, jak na przykład ochrona pracy kobiet i dzieci, nie zna-
lazło w tym okresie odzwierciedlenia w przepisach, mimo 
że projekty odpowiednich ustaw były przygotowane przez 
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Ustawę o ochronie 
pracy młodocianych i kobiet38 Sejm przyjął dopiero w roku 
1924 za czasów rządu Władysława Grabskiego. Dotyczyła 
ona między innymi obowiązku badań zdrowotnych, zakazu 
wykonywania pracy niebezpiecznej dla zdrowia i pracy noc-
nej oraz ochrony kobiet w czasie ciąży i połogu.

UMOWA O PRACĘ 

• 16 III 1928 – rozporządzenie 
prezydenta RP o umowie o pracę 
robotników 

• 16 III 1928 – rozporządzenie 
prezydenta RP o umowie o pracę 
pracowników umysłowych

Przepisy te co prawda nie uchylały 
regulacji zaborczych ale znacznie 
przyczyniły się do uporządkowania 
dotychczasowego stanu prawnego. 
Dotyczyły pracowników przemysłu, 
handlu, transportu i biurowości. 
Dawały im stosunkowo szerokie 
uprawnienia i liczne gwarancje 
trwałości stosunku pracy, jak 
ochrona przed wypowiedzeniem 
stosunku pracy w okresie odbywa-
nia ćwiczeń wojskowych, nienaru-
szalność stosunku pracy 
w przypadku przejęcia zakładu 
przez nowego pracodawcę, wpro-
wadzenie obligatoryjnych okresów 
wypowiedzenia stosunku pracy, 
gwarancje zapewnienia bezpiecz-
nych i higienicznych warunków 
pracy, ochrona przed ściąganiem 
przez przedsiębiorców opłat za 
używanie narzędzi pracy, ochrona 
przed pobieraniem odsetek od 
pożyczek udzielanych przez praco-
dawcę. Przepisy o umowie o pracę 
obowiązywały do 1974 roku.

CZAS PRACY

• 23 XI 1918 – dekret 
o ośmiogodzinnym dniu pracy

Zagwarantował pracownikom 
ośmiogodzinną pracę od po-
niedziałku do piątku oraz sześć 
godzin pracy w sobotę (nie więcej 
niż 46 godzin pracy w tygodniu). 
Rozwiązanie takie nazywano 
wówczas „sobotą angielską”. 
Było to rozstrzygnięcie, jak na owe 
czasy, nowoczesne i prezentujące 
najwyższy standard europejski. 

• 18 XII 1919 – ustawa o czasie 
pracy w przemyśle i handlu

Ustawa doprecyzowała wcześniej-
sze regulacje. Nie tylko utrzymała 
ośmiogodzinny dzień i czterdzie-
stosześciogodzinny tydzień pracy, 
ale wyraźnie wskazywała, że są to 
w zasadzie maksymalne normy 
czasu pracy. W wyjątkowych oko-
licznościach, w razie szczególnych 
potrzeb zakładu pracy, dopuszczała 
ich przekroczenie w wymiarze 
120 godzin rocznie. Jednak taka 
sytuacja musiała otrzymać aprobatę 
ministra pracy i opieki społecznej. 
Ustawa regulowała wysokość 
dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych w wysokości 50% 
płacy za pierwsze dwie godziny 
nadliczbowe (pracownik miał 
otrzymać 150% przysługującego mu 
standardowego wynagrodzenia) 
oraz 100% za każdą następną go-
dzinę nadliczbową, a także za pracę 
w nocy, niedziele i święta (w tym 
ostatnim przypadku pracownik miał 
otrzymać 200% wynagrodzenia). 
Należy jednak podkreślić, że zapisy 
ustawy dotyczące godzin nadliczbo-
wych w zasadzie nie były respekto-
wane przez przedsiębiorców. Wraz 
z początkiem kryzysu gospodarcze-
go, nastąpił częściowy odwrót od 
powyższych rozwiązań. 

• 22 III 1933 – ustawa w sprawie 
zmian w ustawie z 18 XII 1919 r. 
o czasie pracy w przemyśle 
i handlu

Częściowy odwrót od rozwiązań 
wprowadzonych w pierwszych la-
tach funkcjonowania państwa pol-
skiego nastąpił wraz z początkiem 
kryzysu gospodarczego. Od 1933 
roku, przez likwidację „angielskich 
sobót”, czas pracy został wydłu-
żony do 48 godzin tygodniowo . 
Obniżono również stawki za pracę 
w godzinach nadliczbowych. Od 
tego czasu wynosiły one 125% za 
pierwsze dwie godziny i 150% za 

kolejne. Stan ten trwał bez więk-
szych zmian do wybuchu wojny.
20 VII 1937 – rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie 
skrócenia czasu pracy robotni-
ków, zatrudnionych pod ziemią 
w kopalniach węgla kamienne-
go przy robotach szczególnie 
ciężkich lub niebezpiecznych 
dla zdrowia. Czas pracy pracow-
ników pracujących pod ziemią 
skrócono do 45 godzin 
tygodniowo, pracujących 
w warunkach szczególnie 
ciężkich i niebezpiecznych 
dla zdrowia – do 42 godzin, 
a pracujących w temperaturze 
ponad 28°C – do 36 godzin 
tygodniowo.
Przepisy o czasie pracy były naj-
częściej łamanymi normami prawa 
pracy w Polsce w okresie między-
wojennym. Przedsiębiorcy, wbrew 
przepisom, wydłużali czas pracy, 
a także uchylali się od płacenia wy-
nagrodzenia za nadgodziny. Nawet 
zaostrzenie sankcji za naruszanie 
przepisów o czasie pracy, wprowa-
dzone w 1931 roku, nie wpłynęło 
na zmianę ich postawy.

URLOPY

• 16 V 1922  – ustawa o urlopach 
dla pracowników zatrudnionych 
w przemyśle i handlu

Zgodnie z jej postanowieniami 
pracownicy umysłowi mieli prawo 
do płatnego miesięcznego od-
poczynku, natomiast pracownicy 
wykonujący pracę fi zyczną w ciągu 
dwóch pierwszych lat pracy u tego 
samego pracodawcy do ośmiu dni 
urlopu w roku, a w następnych 
latach do piętnastu dni w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym. 
Postanowienia te nie dotyczyły 
zakładów rzemieślniczych zatrud-
niających do czterech osób oraz 
pracowników rolnych i leśnych. 
W marcu 1935 roku przepisy 

ustawy rozciągnięto na obszar 
Górnego Śląska. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, iż Polska była 
drugim po Austrii krajem, 

w którym wprowadzono rozwiązania 
dotyczące urlopów pracowniczych.

• 22 III 1933 – ustawa w sprawie 
zmian w ustawie z 16 V 1922 roku 
o urlopach dla pracowników, za-
trudnionych w przemyśle i handlu

Zmniejszono o kilka dni długość 
urlopu – w przypadku wymiaru 
urlopów robotniczych, które 
liczono w dniach kalendarzo-
wych, a więc z wliczeniem do nich 
niedziel i świąt oraz dni, w których 
zakład nie pracował. Odpowiednio 
zmniejszone zostało wynagrodze-
nie za urlop wypoczynkowy. Stan 
ten trwał bez większych zmian do 
wybuchu wojny.

OCHRONA PRACY 
PRACOWNIKÓW 
MŁODOCIANYCH

• 2 VII 1924 – ustawa w przedmio-
cie pracy młodocianych i kobiet

W rozumieniu prawa pracownikiem 
młodocianym były osoby w wieku 
między 15 a 18 rokiem życia. Polskie 
prawo okresu międzywojennego 
zabraniało zatrudniania młodzieży 

poniżej 15 roku życia. Pracodawca 
przed dopuszczeniem pracownika 
młodocianego do pracy miał obo-
wiązek sprawdzenia czy kandydat 
uzyskał pozytywny wynik wstępnych 
badań lekarskich wykluczających 
przeciwwskazania do zatrudnienia. 
Ustawa przewidywała obowiązek 
przeprowadzania okresowych 
badań lekarskich pracowników mło-
docianych. Pracownicy między 15 
a 18 rokiem życia objęci byli zaka-
zem wykonywania pracy niebez-
piecznej dla zdrowia i pracy nocnej 
oraz w godzinach nadliczbowych. 
Szczególnym przywilejem pracow-
ników młodocianych było zaliczanie 
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na poczet tygodniowego czasu 
pracy sześciu godzin nauki zawodu.

• 7 VI 1927 – rozporządzenie
 prezydenta RP o prawie 
przemysłowym

W prawie przemysłowym znajdo-
wały się dwa fragmenty ważne 
dla regulacji stosunku pracy mło-
docianych. Były to przepisy 
normujące umowy o naukę zawo-
du w rzemiośle i przemyśle. Praco-
dawca zatrudniający uczniów miał 
obowiązek zawierania umowy 
o naukę zawodu, ta zaś mogła 
trwać do czterech lat i miała być 
bezpłatna. Z kolei uczeń był zobo-
wiązany nie tylko do nabywania 
wiedzy praktycznej pod okiem pra-
codawcy, ale także do podnoszenia 
swych umiejętności teoretycznych 
przez kontynuowanie dokształca-
nia w szkole.
Prawo przemysłowe z 1927 roku 
nie zabezpieczało w wystarcza-
jącym stopniu uczniów przed 
niewłaściwymi zachowaniami 
pracodawców, którzy na przykład 
stawiali aplikującym do nauki 
zawodu trudne do spełnienia wa-
runki. Na przykład do umów wpisy-
wano obowiązek dopłat za naukę 
zawodu. W wielu przypadkach 
uczący się zawodu nie otrzymywał 
wynagrodzenia za swą pracę.

• 7 XI 1931 – ustawa w sprawie 
zmian i uzupełnień niektórych 
postanowień ustawy z dn. 2 VII 
1924 roku w przedmiocie pracy 
młodocianych i kobiet
• 10 III 1934 – ustawa o zmianie 
rozporządzenia prezydenta RP 
z dn. 7 VI 1927 roku o prawie 
przemysłowym

Zmiany ustawowe wprowadzone 
w 1931 i 1934 roku doprowadziły 
do zakazu bezpłatnego zatrudnia-
nia młodocianych, sformalizowania 
umów o naukę zawodu przez za-
prowadzenie obowiązku rejestracji 

umów w izbach przemysłowo-
-handlowych lub rzemieślniczych, 
wpro-wadzenia egzaminów na 
wykwalifi kowanych pracowników, 
zakazu łączenia nauki zawodu 
z bezpłatnym świadczeniem pracy 
przez uczniów.

OCHRONA PRACY KOBIET

• 2 VII 1924 – ustawa w przedmio-
cie pracy młodocianych i kobiet

Do ważniejszych przepisów 
ustawy w zakresie pracy kobiet 
w przemyśle i handlu należał zakaz 
zatrudniania ich „w warunkach, 
w których praca jest szczególnie 
niebezpieczna lub szkodliwa 
dla zdrowia oraz przy robotach 
ciężkich lub niebezpiecznych dla 
zdrowia, moralności i dobrych 
obyczajów”39. W przypadku 
zatrudniania przez zakład więcej 
niż pięciu kobiet, pracodawca miał 
obowiązek zapewnienia im odręb-
nych toalet, przebieralni i umy-
walni, a w przypadku zatrudniania 
ponad stu kobiet winien posiadać 
odrębne urządzenia kąpielowe 
oraz przyfabryczny żłobek. W przy-
padku konieczności zapewnienia 
żłobka, obowiązek ten zawieszono 
na cztery lata, zaś po tym czasie 

przedsiębiorcy podejmowali próby 
obchodzenia przepisów, a ich egze-
kwowanie było szczególnie trudne.
Szereg nowoczesnych rozwiązań 
ustawa z 1924 roku przewidywała 
w zakresie ochrony macierzyństwa. 
W czasie ciąży i połogu, przyzna-
wała kobietom prawo do przerw 
w świadczeniu pracy w wymiarze 
sześciu dni w każdym miesiącu oraz 
możliwość wstrzymania się 
od pracy na sześć tygodni przed po-
rodem i obowiązkowe przerwanie 
pracy przez okres sześciu tygodni 
po porodzie. W owych okresach 
sześciotygodniowych przerw usta-
wa przewidywała ochronę trwałości 
zatrudnienia kobiet oraz zakaz 

wypowiadania oraz rozwiązywania 
bez wypowiedzenia stosunku pracy. 
Należy podkreślić, że lepsza ochro-
na stosunku pracy dotyczyła pra-
cownic umysłowych, w przypadku 
których obowiązywał trzymiesięcz-
ny okres wymówienia (pracownice 
fi zyczne – dwa miesiące). Ponadto 
pracownice umysłowe miały prawo 
do pełnego wynagrodzenia za 
okres przysługujących im przerw. 
Natomiast pracownice fi zyczne za 
comiesięczne sześciodniowe prze-
rwy w okresie ciąży mogły liczyć 
na zasiłek chorobowy w wysokości 
60%, a po 1934 roku – 50% przysłu-
gującej im pensji, za przerwę poło-
gową w wymiarze ośmiu tygodni 
wypłacano 100%, a za pozostałe 
cztery tygodnie jedynie 60% (po 
1934 roku – 50%) zarobku i to pod 
warunkiem, że wstrzymanie się 
od pracy było wynikiem choroby, 
a nie samej ciąży.
Jeżeli chodzi o opiekę nad 
niemowlęciem to ustawa przewi-
dywała uprawnienie do dwóch 
półgodzinnych, płatnych przerw 
na karmienie niemowląt piersią. 
Innym ważnym, lecz, jak już wska-
zano, nie do końca zrealizowanym 
rozwiązaniem było wprowadze-
nie obowiązku funkcjonowania 
żłobków przy przedsiębiorstwach 
zatrudniających ponad sto kobiet, 
w których można było umieszczać 
dziecko do piętnastego miesiąca 
życia.
Na zakończenie należy dodać, 
że uregulowań zapisanych w oma-
wianej ustawie nie stosowano do 
kobiet zatrudnionych w rolnictwie.

INSPEKCJA PRACY 

• 3 I 1919 – dekret o tymczasowym 
urządzeniu i działalności inspekcji 
pracy

Inspekcja pracy w Drugiej Rze-
czypospolitej była wydzielonym, 
wyspecjalizowanym w sprawach 
pracowniczych organem państwo-
wym, działającym samodzielnie 
zgodnie z zasadami powszechności 
i niezależności. 
Zadaniem powołanej instytucji było 
nadzorowanie przestrzegania prze-
pisów prawa pracy, szczególnie do-
tyczących ochrony pracy. Inspekto-
rzy otrzymali między innymi prawo 
zatwierdzania regulaminów pracy. 
Dekret zapewniał instytucji pełną 
niezależność w relacjach ze wszyst-
kimi pracodawcami oraz organami 
administracji. Niemniej, należy 
podkreślić iż wskazane uprawnie-
nia miały charakter iluzoryczny, 
bowiem inspekcja nie posiadała 
uprawnień do wydawania nakazów, 
czy stosowania kary grzywny. 

• 14 VII 1927 – rozporządzenie 
prezydenta RP o inspekcji pracy

Rozporządzenie wprowadzało 
przepisy pozwalające na większą 
niż dotąd skuteczność inspekcji 
pracy oraz pozwoliło na dalsze 
ujednolicenie jej organizacji.
Organami inspekcji byli inspektorzy 
pracy oraz podinspektorzy pracy, 
a także lekarze inspekcyjni i asy-
stenci inspekcyjni. Najważniejszym 
uprawnieniem inspektorów było 
uprawnienie do wydawania naka-
zów powodujących przestrzeganie 
wszystkich przepisów prawa pracy, 
a nie jak dotąd jedynie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Za 
niewykonanie nakazu groziła kara 
grzywny (do 2–3 tys. zł), a nawet 
kilkudniowy areszt.

BEZPIECZEŃSTWO 
I HIGIENA PRACY

Po odzyskaniu niepodległości 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązywały przepisy państw 
zaborczych, które stosunkowo szybko 
uzupełniano regulacjami rodzimymi. 
Były to przede wszystkim przepisy 
o inspekcji pracy z lat 1919 i 1927, 
o czasie pracy z roku 1919, gdzie od-
naleźć można zapisy o skracaniu dnia 
pracy w przypadku wykonywania 
robót szkodliwych dla zdrowia, prze-
pisy o ochronie pracy młodocianych 
i kobiet z 1924 roku o czym już wspo-
mniano przy okazji omawiania pracy 
tych grup pracowniczych w zakresie 
prac wzbronionych. Uregulowania 
dotyczące bhp znalazły też miejsce 
w przepisach dotyczących umów 
o pracę, ubezpieczeń czy normach 
prawa wykroczeń i prawa karnego.

• 22 VIII 1927 – rozporządzenie 
prezydenta RP o zapobieganiu 
chorobom zawodowym i ich zwal-
czaniu

Regulacja ta uzupełniona przepi-
sami o postępowaniu nakazowym 
inspektorów pracy, była dopeł-
nieniem zasad tworzących system 
uregulowań składających się na 
BHP. Przepisy ustalały zasady 
wykrywania chorób zawodowych, 
obowiązek zgłaszania stanu 
choroby przez lekarza właściwym 
służbom, przeprowadzania badań 
profi laktycznych w środowiskach 
pracy szczególnie narażonych na 
powstawanie chorób zawodowych. 
Działania służb BHP nie miały 
ograniczać się jedynie do chorób 
mających bezpośredni związek 
z wykonywaną pracą, ale dotyczyć 
także chorób, które z uwagi na ro-
dzaj pracy lub jej warunki rozwijały 
się znacznie szybciej, powodując 
zmiany chorobowe lub wpływając 
na pogorszenie stanu zdrowia 
chorego. Zapobieganiu chorobom 

zawodowym miało służyć wyda-
wanie przepisów wykonawczych 
o charakterze sanitarno-higienicz-
nym, zakaz stosowania niebez-
piecznych metod pracy, a także 
używania szkodliwych surowców.

• 16 III 1928 – rozporządzenie 
prezydenta RP o bezpieczeństwie 
i higienie pracy

Unormowaniem o szczególnie 
istotnym znaczeniu było rozporzą-
dzenie o bezpieczeństwie 
i higienie pracy. Jego postanowie-
nia nakładały na pracodawców 
obowiązek wykorzystywania wszel-
kich dostępnych środków służących 
ochronie życia i zdrowia pracow-
ników. Zezwalało na stosowanie 
sankcji karno-administracyjnych 
za nieprzestrzeganie norm bhp.
Rozporządzenie miało obowiązy-
wać powszechnie, jednak do 1936 
roku nie obejmowało rolnictwa 
i leśnictwa.

ZWIĄZKI ZAWODOWE

• 8 II 1919 – dekret w przedmiocie 
tymczasowych przepisów 
o pracowniczych związkach zawo-
dowych

Dekret został pomyślany jako akt 
prawny normujący sytuację ruchu 

związkowego w byłej Kongre-
sówce, jednak z czasem moc jego 
obowiązywania rozciągnięto na 
pozostałe tereny Rzeczypospolitej. 
Dekret wprowadzał zasadę swobo-
dy zakładania związków zawo-
dowych, które powstawały przez 
sam fakt zarejestrowania w sądzie. 
Ustawodawca wprowadził zasadę 
mówiącą, że związek zawodowy 
jest reprezentantem wszystkich 
pracowników, a więc także tych, 
którzy do niego nie należeli, 
w zakresie ich interesów ekono-
micznych i kulturalnych. Reguła 
ta pozwalała na uznanie związków 
zawodowych za stronę negocjacji, 
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konfl iktów czy różnych uzgodnień 
między pracodawcami a pracobior-
cami. Wśród ważnych zadań 
i uprawnień związków zawodowych 
należy wymienić: przygotowywanie 
i organizowanie strajków, wyzna-
czanie kandydatów na ławników 
do sądów pracy czy delegowanie 
przedstawicieli do komisji rozjem-
czych.

• 27 X 1932 – rozporządzenie 
prezydenta RP „Prawo o stowarzy-
szeniach”

Zgodnie z przepisami zawartymi 
w rozporządzeniu związki zawo-
dowe zostały poddane reżimowi 
prawnemu dotyczącemu jawności 
i porządku działania. Dzięki temu 
organy administracji państwowej 
uzyskały możliwość wglądu 
w całość dokumentacji władz 
związkowych. Tym samym 
ograniczono dotychczasową 
swobodę działania, a w niektórych 
sytuacjach zakładania związków 
zawodowych, które w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego mogły 
być zawieszone lub rozwiązane 
decyzją administracji rządowej.

UKŁADY ZBIOROWE PRACY

• 28 III 1919 – ustawa o załatwia-
niu zatargów zbiorowych pomię-
dzy pracodawcami a pracownikami 
rolnymi

• 1 VIII 1919 – ustawa o załatwia-
niu zatargów zbiorowych pomię-
dzy pracodawcami a pracownikami 
rolnymi

Przy okazji uregulowanej 
w powyższych ustawach procedury 
ugody zawieranej przed komisjami 
polubownymi, zamieszczono 
w nich przepisy dotyczące proble-
matyki układów zbiorowych 
pracy. Co ważne, w regulacjach tych 
uznano, iż ugoda (układ) miał moc 

obowiązującą na równi z orzecze-
niem komisji.

• 14 IV 1937 – ustawa o układach 
zbiorowych pracy

Regulowała między innymi takie 
kwestie jak: powstanie, sposób 
rejestracji i wygaśnięcia układów 
zbiorowych pracy, sposób postępo-
wania w przypadku kolizji między 
postanowieniami układu a umową 
o pracę czy problemu obowiązywa-
nia niektórych zapisów układu po 
jego wygaśnięciu, a także zagad-
nienia powoływania organów ma-
jących rozstrzygać spory wynikające 
ze stosowania układu.

PRAWO DO STRAJKU 
ORAZ ROZJEMSTWO PRACY

• 28 III 1919 – ustawa o załatwia-
niu zatargów zbiorowych pomię-
dzy pracodawcami a pracownikami 
rolnymi

Przepisy zawarte w ustawie 
stwarzały podstawę prawną do 
powoływania komisji rozjemczych, 
które w rezultacie swych orzeczeń 
lub zawieranych ugód miały ustalać 
grupowe warunki pracy i płacy 
robotników rolnych.

• 1 VIII 1919 – ustawa o załatwia-
niu zatargów zbiorowych pomię-
dzy pracodawcami a pracownikami 
rolnymi

Ustawa prowadzała formy 
załatwiania sporów zbiorowych 
w rolnictwie: pertraktacje robotni-
ków rolnych z pracodawcą ziemia-
ninem prowadzone przy udziale 
inspektora pracy, poddanie sporu 
pod osąd komisji polubownej, 
w której skład wchodził inspektor 
pracy jako przewodniczący lub 
uczestnik z głosem doradczym.

• 18 VII 1924 – ustawa w przedmio-
cie uprawnień ministra pracy 
i opieki społecznej do powoływa-
nia Nadzwyczajnych Komisji Roz-

jemczych do załatwiania zatargów 
zbiorowych pomiędzy pracodawca-
mi a pracownikami rolnymi

Regulowała kwestie rozjemstwa 
przymusowego. Nakazywała po-
woływanie nadzwyczajnych komisji 
rozjemczych do rozstrzygania 
sporów pomiędzy ziemiaństwem 
a pracownikami rolnymi. W skład 
komisji wchodzili przedstawiciele 
delegowani przez trzy minister-
stwa, związki zawodowe robot-
ników rolnych oraz reprezentacji 
właścicieli ziemskich. Orzeczenia 
komisji miały charakter obowiązu-
jący.

• 27 X 1933 – rozporządzenie 
prezydenta RP o nadzwyczajnych 
komisjach rozjemczych do zała-
twiania zatargów zbiorowych 
pomiędzy pracodawcami a pracow-
nikami w przemyśle i handlu

Rozporządzenie ograniczało działa-
nia rozjemcze jedynie do zatargów 
obejmujących zagrożenie interesów 
gospodarczych o charakterze 
ogólnopaństwowym. 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 
zakresie ubezpieczeń społecznych, 
w okresie do 1918 roku na ziemiach 
polskich obowiązywały systemy państw 
zaborczych: niemiecki – utworzony 

w latach 1883–1889, obejmujący ubezpieczenie chorobowe, 
od wypadku przy pracy, na wypadek inwalidztwa i starości; 
oraz austriacki – utworzony na podstawie przepisów wy-
danych w latach 1887–1888, dotyczących ochrony w razie 
wypadku lub choroby, a także z roku 1906 w zakresie ubez-
pieczenia emerytalnego dla pracowników umysłowych. 
W 1912 w Rosji wydano ustawę obejmującą ubezpieczenia 
od wypadku i choroby, jednak nie wprowadzono jej na ob-
szarze Królestwa Polskiego39.

Drugiej Rzeczypospolitej wprowadzono przymusowe ubezpie-
czenia społeczne, obejmujące ubezpieczenie na wypadek cho-
roby, od wypadków, emerytalne i na wypadek braku pracy40.

• 11 I 1919 – dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu na 
wypadek choroby

• 19 V 1920 – ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu na 
wypadek choroby
Podstawę organizacyjną ubezpieczeń chorobowych stano-
wiły kasy chorych, w których zasiadali: w 2/3 przedstawi-
ciele pracowników i w 1/3 pracodawców. Ubezpieczenie 
chorobowe miało charakter powszechny – obowiązywało 
wszystkich utrzymujących się z pracy najemnej. W latach 
1930–1931 dokonano przebudowy systemu kas chorych, 
mającej na celu przy-gotowanie ich do roli ubezpieczalni 
społecznych.

• 24 XI 1927 – rozporządzenie prezydenta RP o ubezpiecze-
niu pracowników umysłowych
Obejmowało ono oprócz ubezpieczenia od braku pracy, 
również ubezpieczenie emerytalno-inwalidzkie.

• 28 III 1933 – ustawa o ubezpieczeniu społecznym
Ustawą objęto ubezpieczenia na wypadek choroby i macie-

rzyństwa, ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych robotników oraz pracowników umysłowych, 
a także ubezpieczenie emerytalne robotników. Wysokość 
składki pracowników umysłowych na poszczególne rodza-
je ubezpieczenia liczonej jako procent od wynagrodzenia 
wynosiła: ubezpieczenie chorobowe 4,6% (pracodawca 
i pracownik płacili po 2,3%), ubezpieczenie emerytalne 8% 
(obie strony płaciły po 4%), ubezpieczenie wypadkowe 2% 
(płacił je pracodawca), ubezpieczenie od bezrobocia 2% 
(obie strony płaciły po 1%), co razem dawało 16,6% płatne 
w wysokości 9,3% przez pracodawcę i 7,3% przez pracow-
nika. W przypadku robotników składki wynosiły: ubezpie-
czenie chorobowe 5% (pracodawca i pracownik płacili po 
2,5%), ubezpieczenie emerytalne 5,3% (pracodawca płacił 
2%, a pracownik 3,3%), ubezpieczenie wypadkowe 2% (pła-
cił je pracodawca), ubezpieczenie od bezrobocia 2% (pra-
codawca płacił 1,5%, a pracownik 0,5%), co razem dawa-
ło 14,3% płatne w wysokości 8% przez pracodawcę i 6,3% 
przez pracownika.

Ubezpieczeniem społecznym nie byli objęci nauczyciele, 
funkcjonariusze administracji państwowej, wojskowi, funk-
cjonariusze poczty i kolei oraz pracownicy monopoli pań-
stwowych.

Ustawa ujednoliciła pod względem prawnym i organizacyj-
nym całość ubezpieczeń społecznych w Polsce międzywo-
jennej.

Odbudowane po pierwszej wojnie światowej państwo 
polskie do swego ustawodawstwa w zakresie pracy wpro-
wadzało pewne rozwiązania wynikające z doświadczeń 
dziewiętnastowiecznych przemian gospodarczych, doty-
czących opieki socjalnej i medycznej dla pracowników i ich 
rodzin. Po raz pierwszy na skalę krajową podjęto wówczas 
w Polsce działania w zakresie profilaktyki chorób zakaź-
nych, podjęto również instytucjonalnie różnorodne formy 
opieki nad dziećmi. Warunki finansowe i organizacyjne 
w odbudowującym się kraju pozwalały na podjęcie dzia-
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łań jedynie w niewielkim zakresie. Brakowało kadry, 
a wiele inicjatyw było podejmowanych na gruncie społecz-
nym. Państwo było w stanie zabezpieczyć tylko najbardziej 
podstawowe zadania w zakresie opieki społecznej czy me-
dycyny. Od podstaw tworzono system opieki medycznej, 
powoli rodziła się idea medycyny pracy. Z drugiej strony, 
istniejący w Polsce model społeczny, w którym mąż i ojciec 
pracował i zarabiał na utrzymanie rodziny, powodował, że 
żona i matka często pozostawała w domu, zajmując się jego 
prowadzeniem i wychowaniem dzieci. Stąd też instytucje 
opieki dziennej nad dziećmi, osobami chorymi, czy stary-
mi, nieposiadającymi bliskich, rozwijały się nie jako system 
państwowy, a z inicjatywy ludzi czy przedsiębiorstw zaan-
gażowanych w działalność społeczną.

GOSPODARKA I KOBIETY

 
XIX i pierwszej połowie XX wieku dzia-
łalność gospodarcza, zarządzanie fir-
mami były domeną mężczyzn. Kobiety 
nie odgrywały większej roli w świecie 

przedsiębiorczości. Tradycyjne społeczeństwo nie było 
w tym czasie gotowe na uznanie, iż mają one taki sam po-
tencjał intelektualny jak mężczyźni. Wynikało to z utrwalo-
nych przez stulecia ról przypisanych obu płciom. Kobiety 
w tradycyjnym społeczeństwie były odpowiedzialne za dba-
nie o ognisko domowe i opiekę nad dziećmi.

Jednak dyskusja o kobiecym zatrudnieniu obecna była 
w przestrzeni publicznej już w XIX wieku. Opór społeczny 
wobec pracujących kobiet dotyczył przede wszystkim tych 
wywodzących się z ziemiaństwa, inteligencji czy miesz-
czaństwa, chcących studiować czy pracować na stanowi-
skach publicznych, takich jak prawniczki czy lekarki. Inaczej 
było w przypadku kobiet z niższych warstw społeczeństwa, 
w stosunku do których, jak podkreśla Marta Madejska, „pa-
nowało milczące pozwolenie na ich pracę zarobkową”41 jako 
kucharki, nianie, pokojówki, szwaczki czy praczki. Ich zarobki 
zazwyczaj stanowiły uzupełnienie domowego budżetu, ale 
nierzadko były też jedynymi żywicielkami całej rodziny.  

Państwowa Fabryka Cygar i Wyrobów Tytoniowych w Krakowie przy ulicy Dolnych Młynów - kobiety przy 
pracy, źródło: NAC

Przedszkole dla dzieci pracowników Łazienek w Warszawie, źródło: NAC



RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 1918-1939RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 1918-1939

39w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l38 w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

Dlatego pisząc o dwudziestoleciu międzywojennym nie 
sposób nie wspomnieć o pracujących kobietach. Jak wy-
mienia Marta Madejska „cały polski przemysł wielki i śred-
ni zatrudniał około roku 1937 prawie 25% kobiet. Odsetek 
kobiet w całym przemyśle włókienniczym przekraczał 53%, 
w odzieżowym 60%, wśród służby domowej kobiety stano-
wiły prawie 100%. Wśród kadry ‘umysłowej’ – 30 %. Te 30% 
składało się głównie z zawodów sekretarskich i urzędni-
czych, nauczycielskich, higieniczno-opiekuńczych. Należały 
do nich inspektorki pracy.”42

Różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczy-
znami to nie tylko „standard” współczesności. I chociaż 
traktat wersalski powołując Międzynarodową Organizację 
Pracy zobowiązywał państwa sygnatariuszy do równej pła-
cy za pracę tej samej wartości bez względu na płeć osoby ją 
wykonującej – w praktyce zalecenie to nie było przestrzega-
ne. W okresie międzywojennym tygodniowe zarobki kobiet 
były przeciętnie dwukrotnie niższe niż zarobki mężczyzn43. 
Halina Krahelska, ówczesna inspektor pracy, twierdziła, że 
„przemysł nasz w pogodni za tańszą robocizną coraz wię-
cej korzysta z pracy kobiet, zastępując nimi mężczyzn”44. Po 
pierwszej wojnie światowej kobiety także zaczęły podej-
mować prace w sektorach dotąd dla nich niedostępnych, 
na przykład metalurgicznym, chemicznym, papierniczym. 
Przesłanką przedsiębiorców do zatrudniania były nie tylko 
niższe wynagrodzenia, ale także słabsze zorganizowanie 
kobiet niż mężczyzn w związkach zawodowych45.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA KOBIET
W dwudziestoleciu międzywojennym kobiety zaznaczyły 
swoją obecność na gruncie społecznym głównie w dzia-
łalności na rzecz środowiska, w którym przyszło im żyć 
(często kontynuując tradycje XIX wieku). W ramach orga-
nizacji społecznych, najczęściej towarzystw dobroczynno-
ści i organizowanych przez nie instytucji pomocowych dla 
dorosłych i dzieci, w tym dla chorych, ubogich, bezdom-
nych, poszukujących wsparcia i opieki, działały kobiety 
z różnych warstw społecznych, narodowych, wyznaniowych 
i kulturowych. Działalność w instytucjach pomocowych mia-
ła charakter nieodpłatnego angażowania czasu i sił w ich 
przedsięwzięcia, choć w niektórych przypadkach przybiera-
ła postać zatrudnienia do pełnienia różnego rodzaju funkcji 
i ról społecznych. Ponadto kobiety angażowały się w doraź-
ne akcje charytatywne typu: wsparcia pieniężne, rozdaw-
nictwo obiadów w tak zwanych tanich kuchniach, sprzedaż 
ciepłych napojów w herbaciarniach i wiele innych. Oczywi-
ście inaczej należy postrzegać szanse samorealizacji przez 
kobiety pochodzące z różnych środowisk. Niewątpliwie 
największe możliwości miały pochodzące z klasy wyższej, 
przedstawicielki rodów fabrykanckich i ziemiańskich. Ko-
biety z niższych klas społecznych były aktywne zawodowo, 
pracowały jako służba domowa, opiekunki do dzieci, bądź 
w fabrykach stanowiły część ogromnej rzeszy robotników.

Kuchnia dla biednych w Krakowie zorganizowana przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, źródło: NAC

JAKA ROLA DLA BIZNESU 
W ODRODZONEJ POLSCE? 
PRZESTRZEŃ NA SPOŁECZNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

I 
dea społecznej odpowiedzialności przedsiębior-
ców, czy też przedsiębiorstw, aczkolwiek definio-
wana w inny niż współcześnie sposób, znana jest 
od XIX wieku. Wraz z rozwojem produkcji przemy-

słowej i wprowadzeniem nowych, bardziej zorganizowanych 
form prowadzenia działalności gospodarczej, pojawiły się 
pierwsze przejawy uwrażliwienia na sytuację siły najemnej – 
robotników. W tym okresie zaczęły powstawać wielkie, cza-
sami wielomilionowe fortuny. Z drugiej strony wszechobecne 
ubóstwo, niedożywienie, praca ponad siły, budziły sprzeciw 
robotników. Na porządku dziennym były gwałtownie wybu-
chające konflikty na styku pracodawca – pracownik. Część 
przedsiębiorców, podejmowała próby poprawy warunków 
pracy czy rozwiązywania wybranych problemów swych pra-
cowników. Przedsiębiorcy bardziej wrażliwi na krzywdę in-
nych inicjowali działalność filantropijną.

Na przełomie XIX i XX wieku oraz w czasie pierwszej woj-
ny światowej właściciele prywatni i akcjonariusze sami pro-
wadzili przedsiębiorstwa i w znacznej mierze według wła-
snego uznania definiowali odpowiedzialność społeczną. 
W tym czasie przedsiębiorcy po raz pierwszy na dużą ska-
lę współpracowali z innymi grupami społeczeństwa, mając 
na uwadze osiągnięcie wspólnych niebiznesowych celów. 
We wspólnych działaniach, dążąc do uzyskania wspólnego 
dobrobytu, wykorzystywali własne zasoby finansowe. Roz-
wijały się wówczas duże przedsiębiorstwa, ich właściciele 
byli największymi potentatami, którzy przyszłość swoich 
przedsięwzięć gospodarczych widzieli również w kontekście 
społecznym, postrzeganym wówczas głównie jako dobro-
czynność. 

Początkowo dobroczynność była realizowana przez osoby 
indywidualne i bogate rodziny, ale z czasem ogrom potrzeb 
przekroczył możliwości nawet najbogatszych rodów. Przyj-
muje się, że w latach dwudziestych XX stulecia obciążenie 

to zaczęły stopniowo przejmować przedsiębiorstwa, choć 
i wcześniej były takie przypadki.

W okresie braku sformalizowanego systemu opieki społecz-
nej, była ona jedyną szansą wielu ludzi na jakąkolwiek po-
moc. Realizowali ją więc przedsiębiorcy – kupcy, fabrykanci – 
ci którym się powiodło w życiu, bądź zarządy prowadzo-
nych przez nich firm. Realizowali ją w Warszawie, Łodzi, Ka-
towicach, Poznaniu, w małych prowincjonalnych miastach. 
Ci wielcy, których nazwiska są nam doskonale znane i ci, któ-
rzy pozostają do dziś anonimowi, dążąc do maksymalizacji 
zysku nie zapominali o powinnościach wobec społeczności, 
w której przyszło im żyć i pracować. 
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2
C Z Ę Ś Ć  D R U G A

SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM 
W LATACH 1918–1939
Wybrane dobre praktyki

PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

PRAKT YKI W MIEJSCU PRACY

pierwszej połowie XX wieku, podobnie jak ma to miejsce współcześnie, w przedsiębiorstwach obowiązywał 
określony zestaw reguł normujących zasady funkcjonowania całej zbiorowości.

Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić obowiązki pracowników 
wobec pracodawcy, do których zaliczano: bezwzględne podporządkowanie się wszystkim rygorom obowiązującym 

w firmie, rzetelną, pełną poświęcenia dla dobra przedsiębiorstwa pracę oraz uczciwość. 

W zamian pracodawca oferował bezpieczeństwo zatrudnienia, regularną wypłatę wynagrodzenia oraz pakiet 
socjalny w części kierowany także do rodziny zatrudnionego. Można oczywiście dyskutować o tym, jaki był 

faktyczny stosunek stron, pracodawcy i pracobiorcy, do tych zasad oraz w jakim stopniu je realizowano. 
Niemniej jednak z przeprowadzonych badań wynika, że firmy określały warunki zatrudnienia, w tym wysokość 

wynagrodzenia i możliwości awansu, a także wypracowywały przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy. 
Ponadto, chcąc utrzymać stałą załogę, oferowały pracownikom pewne udogodnienia dotyczące na przykład opieki 
nad dziećmi lub możliwości skorzystania z zakładowego lekarza; organizowały rozrywki m. in. zawody sportowe, 

zabawy taneczne czy przyfabryczne biblioteki; proponowały pomoc socjalną polegającą 
na dotowaniu posiłków, a także przywileje (prawo zamieszkania w służbowych mieszkaniach). 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w okresie międzywojennym, podobnie jak wcześniej, 
przedsiębiorcy tworząc miejsce pracy i zatrudniając pracownika, stawali się pośrednio odpowiedzialni za jego 

rodzinę. Wielu z ówczesnych przedsiębiorców miało taką świadomość, co potwierdzają przykłądy finansowania 
dokształcania pracowników czy fundowanie stypendiów dla ich dzieci, a nawet przydzielanie mieszkań 

zakładowych tylko pracownikom z rodzinami.

SPOŁECZNA DZIAŁ ALNOŚĆ FIRM 
W L ATACH 1918–1939 –  DOBRE PRAKT YKI
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POLITYKA ZATRUDNIENIA 
W okresie międzywojennym zakres polskich przepisów dotyczących pracy był stosun-
kowo szczupły i niejednolity. Ustawodawca regulował, jak pisano wyżej, kwestie czasu 
pracy, urlopów pracowniczych, świadczeń na wypadek choroby lub utraty zatrudnienia. 
Jednak wielce ułomne regulacje państwowe, dodatkowo zmieniane w zależności od bie-
żącej koniunktury, dawały możliwość swobodnej interpretacji wprowadzanych rozwią-
zań, a nawet uchylania się od przestrzegania przepisów przez pracodawców. 

Zjawiska tego nie była w stanie eliminować Inspekcja Pracy, będąca organem o niewiel-
kich kompetencjach, nielicznej kadrze i braku możliwości rozszerzenia działalności, wy-
nikającego z ograniczonych funduszy przeznaczanych przez państwo na jej działalność. 
Prezentowane poniżej przykłady polityki zatrudnienia – realizowanej zarówno w pry-
watnych, jak i państwowych firmach o rozmaitej wielkości i specyfice branżowej – wska-
zują na dużą różnorodność stosowanych rozwiązań. 

Robotnicy wynagradzani byli według zasad umowy zbiorowej, co pewien czas modyfiko-
wanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie. Firma „Małopolska” przestrzegała 
ściśle postanowień tej umowy. Oprócz wynagrodzenia w gotówce robotnicy otrzymywali 
mieszkania, darmowy opał i światło lub ich równowartość w gotówce. W niektórych 
działach otrzymywali także ubrania ochronne i inne drobne świadczenia. Zależnie od 
stażu pracy robotnikom przysługiwał urlop od 7 do 21 dni. Wszyscy pracownicy koncer-
nu byli ubezpieczeni2.

W latach trzydziestych XX wieku płace w fabryce prowadzonej przez Jana Wedla kształto-
wały się na stosunkowo wysokim poziomie, dlatego praca w tej firmie była wysoko ceniona 
i trudno ją było uzyskać3. Zarobki pracownicze kształtowały się według ściśle określonej ska-
li. W momencie rozpoczęcia pracy robotnik otrzymywał 38,88 zł tygodniowo (brutto za 46 
godzin pracy). Po sześciu miesiącach stawkę zwiększano do 43,88 zł tygodniowo (podwyżka 
o 12%), co stanowiło kwotę około 190 zł miesięcznie. Dalszy wzrost płacy robotnika nastę-
pował indywidualnie według uznania dyrekcji. Stawki kobiet były niższe. Płaca tygodniowa 
kobiety pracującej w firmie kilka lat wynosiła 32 zł tygodniowo. Pozostałe warunki zatrud-
nienia były takie same jak mężczyzn. W firmie płacono także za wszystkie dni świąteczne, 
o ile pracownik nie opuścił dnia pracy w przeddzień lub dnia po święcie (w takich wypad-
kach potrącano dniówki za dzień świąteczny i dzień opuszczony). W ciągu trzech pierwszych 
lat pracy robotnicy mieli prawo do jednego tygodnia płatnego urlopu rocznie. Później przy-
sługiwało im prawo do dwóch tygodni płatnego urlopu rocznie. Ponadto na święta Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy robotnik otrzymywał gratyfikację w wysokości jednej tygodniówki 
przysługującego mu zarobku. W okresie świątecznym wszyscy pracownicy firmy otrzymy-
wali gratis jednakowe „słodkie paczki” wyrobów wedlowskich. Zarobki pracowników umy-
słowych wynosiły od 200 zł miesięcznie wzwyż. Dodatkowo mieli oni wypłacaną trzynastą 
i czternastą pensję. Pracownikom umysłowym przysługiwał miesięczny urlop.

Każdy z pracowników otrzymywał rokrocznie dziesięcioprocentową podwyżkę, gdy był 
na liście pracowników miesięcznych, o ile był uczciwy (nie dopuścił się kradzieży). W ten 
sposób po ośmiu latach pobory pracownika przekraczały przynajmniej dwukrotnie jego 
pierwotną pensję, a po dwunastu latach pracy minimum trzykrotnie, o ile w tym czasie 
pracownik nie otrzymał indywidualnej podwyżki awansowej, która jeszcze bardziej przy-
spieszała wzrost jego płacy.

„Małopolska”, Grupa 
Francuskich Towarzystw 

Naftowych, Przemysłowych 
i Handlowych w Polsce

Siedziba – Lwów
Branża – przemysł naftowy

Liczba pracowników – 
7,5 tysiąca robotników 

i 1250 pracowników administracji1

E. Wedel, Spółka Akcyjna
Siedziba – Warszawa

Branża – przemysł spożywczy
Liczba pracowników – 

w roku 1919 załoga liczyła 50 osób, 
w roku 1927 – 200, 

by w roku 1939 dojść do 1350 osób.

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 
w Mościcach i w Chorzowie 
Dawniej – Państwowa Fabryka 
Związków Azotowych w Mościcach
Siedziba – Mościce koło Tarnowa
Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 3400 
robotników i 690 pracowników 
administracji4

W latach trzydziestych XX wieku sprawy pracownicze nabierały w firmie coraz więk-
szego znaczenia. Mimo pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Wedel 
dbał o zachowanie tradycji: nadal wypłacano coroczne 10% podwyżki oraz trzynastą 
i czternastą pensję. Właściciel zabiegał też o poprawienie warunków płacy robotnikom 
dniówkowym. 

W okresie kryzysu gospodarczego pierwszej połowy lat trzydziestych zastosowano 
w spółce Wedla politykę ochrony pracowników przed bezrobociem. By nie dokonywać 
redukcji załogi, zamiast zwolnień wprowadzono w niektórych działach pracę w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy. Oznaczało to, że robotnicy pracowali cztery lub pięć zamiast 
sześciu dni tygodniowo.

Płace robotnicze w przemyśle chemicznym w stosunku do innych branż plasowały się na 
średnim krajowym poziomie. Pod koniec lat trzydziestych przeciętna pensja robotnicza 
w Mościcach wynosiła brutto 190–200 zł. Najlepiej zarabiali robotnicy wykwalifikowani, 
na przykład elektromonter – 300 zł5.

Warunki płacowe oferowane przez firmę pracownikom umysłowym dość wyraźnie od-
biegały od średniej pensji w Polsce. Najcenniejszym pracownikom starano się zapewnić 
jak najlepsze warunki i to nie tylko płacowe. Dla przykładu podstawowe stawki mie-
sięczne pracowników umysłowych zatrudnionych w administracji zakładu w latach trzy-
dziestych wynosiły: dyrektor naczelny i dyrektor administracyjny – 3250 zł, sekretarz 
generalny fabryki – 1300 zł, lekarz fabryczny – 1100 zł, kierownik biura – 700–750 zł. 

Z kolei w kategorii pracowników umysłowych technicznych podstawowe stawki mie-
sięczne określono na poziomie: kierownik wydziału – 1200–1500 zł, starszy inżynier – 
700–800 zł, komendant straży fabrycznej – 400–500 zł.

Ponadto pracownicy kadry inżynieryjno-technicznej otrzymywali mieszkanie służbowe 
lub pokój ze światłem wodą i opałem, ewentualnie ekwiwalent mieszkaniowy, którego 
wysokość zależała od kategorii zaszeregowania, stanowiska pracy oraz stanu cywilnego. 
W okresie kryzysu gospodarczego w pierwszej połowie lat trzydziestych XX wieku w wa-
runkach ograniczenia produkcji, w fabryce prowadzono politykę zatrudnienia polegają-
cą na maksymalnym ograniczeniu redukcji zatrudnienia, zaś zwalnianym osobom gwa-
rantowano ponowne przyjęcie do pracy na te same stanowiska, gdy sytuacja finansowa 
firmy ulegnie poprawie (badania wykazały, że zwalniani w okresie kryzysu pracownicy 
wracali do pracy). Ówczesny dyrektor fabryki, Eugeniusz Kwiatkowski, uważał, że ogra-
niczenie produkcji i zwolnienie dużej liczby pracowników postawi firmę w jeszcze gor-
szej sytuacji. W związku z tym zaproponował inne rozwiązanie. Wprowadził w życie plan 
polegający na czasowym obniżeniu zarobków pracowniczych średnio o 5% oraz zmniej-
szenie dni roboczych do 18–21 dni w miesiącu bądź sześciu godzin dziennie. W wyniku 
porozumienia dyrekcji fabryki z zarządem Stowarzyszenia Inżynierów oraz Związku Za-
wodowego Pracowników Umysłowych pracownikom umysłowym pracującym w firmie 
obniżono pobory o 10%. Pogłębiająca się depresja gospodarcza spowodowała, że od 
1 grudnia 1933 roku wprowadzono w całej fabryce ogólną 10% obniżkę zarobków. Jed-
nakże w porównaniu z innymi ośrodkami przemysłowymi nie była ona zbyt drastyczna 
– o ile bowiem przed kryzysem średnia pensja robotnicza wynosiła 180 zł miesięcznie, 
to w latach trzydziestych zmniejszyła się po obniżkach do 160 zł. Paradoksalnie, jeśli 
weźmie się pod uwagę gwałtowny spadek cen towarów zarówno rolnych, jak i przemy-
słowych, to zapewne płace realne mościckich robotników nawet nieco wzrosły.

PRAKT YKI W MIEJSCU PRACYPRAKT YKI W MIEJSCU PRACY
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„Gazolina” to przykład akcjonariatu pracowniczego. Pierwszy statut firmy określający 
zasady akcjonariatu pracowniczego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło 
w lutym 1922 roku. Był on stopniowo udoskonalany, a ostatnia wersja pochodzi z 1936 
roku. Zapisano w nim dwie kategorie pracowników: stali – byli współwłaścicielami fir-
my, a pracownicy prowizoryczni to zwykli pracownicy najemni. Każdy pracownik stały 
miał obowiązek zakupić akcje firmy. Należy podkreślić, że nie był to obowiązek przekra-
czający jego możliwości finansowe, bowiem w przedsiębiorstwie wypłacano trzynastą 
pensję i, w zależności od wartości zakupionych akcji, udział w zyskach oraz dywidendę 
z akcji już posiadanych. W latach 1925–1930 w okresie największej prosperity firmy wy-
nosiły one 20%. Pracownicy stali byli dodatkowo gratyfikowani znacznie wyższą pen-
sją. Na przykład w roku 1927 przeciętna płaca pracownika najemnego wynosiła 300 zł, 
zaś stałego 450 zł. Ponadto przy opuszczaniu firmy pracownikom stałym przysługiwała 
odprawa w wysokości minimalnego obowiązkowego wkładu własnego do depozytu. 
Ponadto Spółka zapewniała stałym pracownikom liczne korzyści, jak dłuższy od ustawo-
wego urlop, pokrywanie kosztów kształcenia dzieci, tanie mieszkanie itp.7

Należy podkreślić, że Firma „Gazolina” była jedynym bodaj w Polsce międzywojen-
nej przedsiębiorstwem, którego akcje znajdowały się w znacznej części – a następnie 
w większości – w posiadaniu pracowników.

W przemyśle włókienniczym pierwsze symptomy recesji odczuwane były od końca 1928 
roku. Zaczęto notować spadek produkcji, który prowadził do pogorszenia się sytuacji 
finansowej przedsiębiorstw, co zazwyczaj skutkowało zwolnieniami części pracowników. 
Inaczej próbowano zaradzić narastającym problemom w pabianickich zakładach Krusche 
i Ender. Pod wpływem zamieszek krwawo tłumionych przez policję (śmierć poniosło czte-
rech robotników), w obawie przed kolejnymi rozruchami starano się utrzymać załogę. 
W 1929 roku, Zarząd firmy podjął decyzję o powstrzymaniu się od redukcji zatrudnienia9. 
W zamian proponowano robotnikom pracę w ograniczonym wymiarze. Oznaczało to pra-
cę przez 3–4 dni w tygodniu i odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie.

 
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
Dbając o mienie firmy, a pośrednio także o bezpieczeństwo pracowników, w przed-
siębiorstwach powoływano specjalne służby. Pierwszymi, które organizowano jeszcze 
w XIX stuleciu, były tworzone z inicjatywy przedsiębiorców zakładowe straże pożarne. 
Od drugiej połowy XIX wieku ustawodawstwo zaczęło nakładać na pracodawców coraz 
liczniejsze obowiązki mające zapewnić osobom zatrudnianym bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy – pracownicy z kolei musieli bezwzględnie stosować się do wszystkich 
nakazów i zakazów zapewniających owo bezpieczeństwo. Przepisy wprowadzane w tym 
czasie w państwach zaborczych pozostały w mocy także w pierwszych latach istnienia 
niepodległej Polski. W 1928 roku ogłoszono rozporządzenie prezydenta, które nakłada-
ło na pracodawców obowiązek wykorzystania wszelkich dostępnych środków służących 
ochronie życia i zdrowia pracowników.

ZAKŁADOWE STRAŻE POŻARNE 
W latach 1918–1939 dbając o bezpieczeństwo w firmie, a przede wszystkim o jej mienie, 
przedsiębiorstwa inwestowały w sprzęt przeciwpożarowy i organizowały własne zastępy 
straży pożarnej. Działania takie, mimo istnienia w okresie międzywojennym w większych 
ośrodkach miejskich zawodowej straży pożarnej a w mniejszych zespołów ochotniczych, 

wydawały się firmom niezbędne. Należy zwrócić uwagę także na inny aspekt powoływania 
grup pracowniczych zajmujących się bezpieczeństwem przeciwpożarowym firmy. Niewąt-
pliwie wpływały one na jej atrakcyjność jako bezpiecznego miejsca pracy. Świadczyły nie 
tylko o dbałości właścicieli przedsiębiorstwa o mienie, ale także o stworzenie bezpiecznych 
warunków pracującym tam robotnikom. Nie mniej ważnym elementem oddziaływania za-
stępów strażackich na społeczność przedsiębiorstwa, był aspekt integracyjny. Powstawały 
bowiem zespoły, które poprzez wspólne ćwiczenia, udział w akcjach gaśniczych, zawodach 
sprawnościowych, tworzyły zalążki integracji całej społeczności firmy. I na koniec warto 
dodać, że zakładowe straże pożarne działając na rzecz środowiska lokalnego, tworzyły 
pozytywny obraz przedsiębiorstwa. 

Tradycje zakładowych straży pożarnych były oczywiście znacznie starsze, należy więc uznać, 
że przedsięwzięcia podejmowane w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku stanowiły 
kontynuację dobrze sprawdzonych wzorców. Przykładem owej kontynuacji była „Cukrownia 
Witaszyce” z Wielkopolski, a także szereg innych firm z terenu Rzeczypospolitej.

Pogotowie strażackie zorganizowane w cukrowni doraźnie przez jej pracownika Alek-
sandra Orłowskiego otrzymało stałą formę organizacyjną w 1924 roku10. Wówczas firma 
zainwestowała w zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyszkolenie szesnastu straża-
ków, którym zakupiono jednolite umundurowanie. Naczelnikiem straży został Orłowski, 
a na czele jej zarządu stanął dyrektor Edward Olex. Także kolejni dyrektorzy cukrowni 
planowali w budżecie firmy wydatki na inwestycje mające poprawić bezpieczeństwo. 
Podczas pierwszej wielkiej modernizacji przedsiębiorstwa przeprowadzonej w latach 
1924–1929 dokonano również unowocześnienia urządzeń przeciwpożarowych, między 
innymi zamontowano pierwsze hydranty ścienne. W 1928 roku wybudowano remizę 
i zakupiono pierwszą w powiecie jarocińskim motopompę „Autoremont” o wydajności 
400 litrów na minutę. W 1929 roku drużyna strażacka liczyła dziesięć osób, a w warszta-
tach cukrowni zamontowano wóz rekwizytowy na sprzęt przeciwpożarowy. 

W 1934 roku strażacy z „Cukrowni Witaszyce” brali udział w szkoleniu z zakresu obrony 
przeciwlotniczej i przeciwgazowej z programem przygotowanym przez Ligę Obrony Po-
wietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), zaś do 1939 roku drużyna uczestniczyła w gaszeniu 
pożarów na terenie okolicznych miejscowości, spośród których można wymienić: Za-
rzew (1921), Witaszyce (1923, 1929, 1930), Kotlin (1929), Wilczyniec (1930), Wilkowyję 
(1931), Jarocin (1932), Tarce (1934), Wyszki (1935). W samej cukrowni nie doszło w tym 
czasie do pożaru. Można zatem powiedzieć, że inicjatywy dyrekcji „Cukrowni Witaszyce” 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy na terenie firmy służyły środowisku 
jej działania, mieszkańcom okolicznych wsi i miasteczek.

W okresie międzywojennym w połączonych zakładach Grohmana i Scheiblera, do któ-
rych należała była fabryka Ludwika Grohmana, działała straż pożarna przeznaczona do 
gaszenia pożarów także w innych fabrykach łódzkich oraz na terenie miasta. Była to 
pierwsza w Łodzi fabryczna straż ogniowa.

Podobnie jak w zakładach Grohmana i innych wielkich fabrykach łódzkich także 
w przedsiębiorstwie Karola Scheiblera po pierwszej wojnie światowej działała fabryczna 
straż pożarna. Utworzono ją po pożarach zakładów w 1874 i 1876 roku. Od 1877 roku 
była to zawodowa fabryczna straż ogniowa.
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„Gazolina” Spółka Akcyjna
Siedziba – zarząd – Lwów, 

zakłady – Borysław
Branża – przemysł metalowy

Liczba pracowników – 550 osób6

Spółka Akcyjna 
Pabianickich Fabryk 

Wyrobów Bawełnianych 
„Krusche i Ender”

Siedziba – zarząd – Warszawa, 
fabryka – Pabianice

Branża – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników – 

4130 robotników, 
29 osób personelu technicznego 
i 67 pracowników administracji8

Zjednoczone Cukrownie 
„Witaszyce-Zduny”, 
Spółka z o.o.
Wcześniej – Cukrownia „Witaszyce” 
Zuckerfabrik Witaszyce, Towarzystwo 
z ogr. poręką 
Siedziba – Witaszyce, powiat 
jarociński, województwo poznańskie
Branża – przemysł cukrowniczy
Liczba pracowników – brak danych

Zjednoczone Zakłady 
Włókiennicze K. Scheiblera 
i L. Grohmana, 
Spółka Akcyjna
Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników – 7,5 tys. 
robotników11 
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PROPAGOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Pracodawcy zobowiązani byli przez przepisy prawa do wykorzystania wszelkich środków 
służących ochronie zdrowia i życia pracowników oraz zapobieganiu chorobom zawodo-
wym. Aby sprostać nałożonym na nich obowiązkom dbali o zapewnienie robotnikom wody 
pitnej, organizowali przeprowadzanie badań profilaktycznych, niektórzy zatrudniali leka-
rza higienistę. W pojedynczych przypadkach w przedsiębiorstwach, a nawet w środowisku, 
w którym działały fabryki, ich właściciele finansowali przeprowadzanie szczepień ochron-
nych przeciw chorobom zakaźnym. 

Zakłady chemiczne13 swoją specyfiką i uciążliwością wpływały (i wpływają współcześnie) 
na pracujących w nich ludzi. W okresie międzywojennym pracownicy fabryki narażeni 
byli na utratę zdrowia wynikającą ze szkodliwości związków chemicznych występujących 
w procesie produkcji. Z tego powodu od początku istnienia firmy zwracano uwagę na 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę zdrowia osób zatrud-
nionych. Najwcześniejszą inicjatywą dotyczącą tej sfery działania przedsiębiorstwa było 
wykonanie wodociągu z bieżącą wodą do picia dla robotników wznoszących budynki 
i instalacje fabryczne i wokółfabryczne. Wcześniej na terenie inwestycji dość często wy-
buchały epidemie, a mieszkańcy masowo chorowali na ospę czy tyfus. Sieć wodociągową 
wody pitnej dla fabryki i budującego się osiedla mieszkaniowego dla jej pracowników wy-
odrębniono ze stacji wodociągowej Tarnowa. Utrzymywane w wodociągu wysokie ciśnie-
nie wykorzystano także do utworzenia na terenie fabryki hydrantów przeciwpożarowych.

W 1930 roku do pracy w przedsiębiorstwie zaangażowano lekarza, którego głównym 
zadaniem było badanie robotników zatrudnionych na wydziałach produkcyjnych, prze-
prowadzanie inspekcji sanitarnych obiektów fabrycznych oraz szkolenie personelu 
w zakresie zasad bezpieczeństwa pracy. We wrześniu 1933 roku do pracy zaangażowa-
no lekarza-higienistę14, który był finansowany przez przedsiębiorstwo oraz przez Kasę 
Chorych.  Prowadził on gabinet profilaktyczny i przeprowadzał dwa razy w roku wszech-
stronne badania okresowe robotników. W związku z zagrożeniem wystąpienia chorób 
płuc do fabrycznego ambulatorium zakupiono aparat rentgenowski. Lekarz zainicjował 
wprowadzenie urlopów profilaktycznych dla robotników pracujących na wydziałach za-
grożonych oddziaływaniem szkodliwych substancji. Robotnicy, u których stwierdzono 
gruźlicę, otrzymywali od fabrycznego lekarza skierowanie do sanatoriów uzdrowisko-
wych. Koszty leczenia pokrywała fabryka. Osoby nowo przyjmowane do pracy przecho-
dziły badania lekarskie skonfigurowane pod kątem ich przydatności na dane stanowisko.

Poza tym w firmie wydawano posiłki regeneracyjne dla robotników. Cena posiłków była 
skalkulowana w taki sposób, by zatrudnieni mogli sobie pozwolić na ich zakup. Całko-
witą nowością, w zasadzie niestosowaną w przedsiębiorstwach, było wykonywanie w 
mościckiej fabryce szczepień ochronnych pracowników.

Obowiązkiem lekarza zakładowego było też stałe monitorowanie stanowisk pod kątem 
bezpieczeństwa warunków pracy, prowadzenie działań zapobiegających wypadkom i za-
chorowaniom oraz klasyfikowanie chorób zawodowych. Dbał on także o to, aby obiekty 
fabryczne dysponowały odpowiednim zapleczem socjalnym dla pracowników, w tym 
szatniami, łazienkami i toaletami oraz pomieszczeniami do spożywania posiłków. Nale-
ży podkreślić, że działania zatrudnionego w Mościcach dr Stanisława Świerczewskiego 
uznawane są za początek medycyny przemysłowej w Polsce.

Ponadto w Mościcach stworzono na wypadek zagrożenia chemicznego spowodowane-
go awarią w fabryce specjalne drużyny ratowniczo-sanitarne. Ich szkoleniem zajmował 
się oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowany tamże w 1933 roku.

FIRMA PRZYJAZNA RODZICOM
Część firm organizowała opiekę dzienną dla dzieci swych pracowników w postaci żłob-
ków i przedszkoli. Instytucje te, jakkolwiek dziś odczytywane jako wyraz empatii i troski, 
w rzeczywistości tworzono, by bez problemu móc zatrudniać matki, które otrzymywały 
pensje niższe od mężczyzn i miały pod opieką małoletnie dzieci. Owo „ekonomiczne” 
podejście przedsiębiorców do zatrudniania kobiet nie zmienia jednak faktu, że podnosi-
ło ono nieco standard życia rodzin.

W fabryce parter i pierwsze piętro przeznaczono na urządzenia socjalne15. Pomieszcze-
nia na piętrze zajmował żłobek, natomiast parter został zajęty przez przedszkole oraz 
gabinety: lekarski i dentystyczny. Miały one wysoki standard i specjalistyczne wyposaże-
nie. W fabryce zatrudniano własny zespół lekarski i pielęgniarski. Zapewniał on pracow-
nikom opiekę medyczną, której wielu z nich brakowało w miejscu zamieszkania. Opieką 
lekarską była objęta cała załoga. Założony żłobek odznaczał się nowoczesnymi salami 
przyjęć dla matek oraz oddzielnymi przebieralniami tak, że dzieci przynoszone przez 
rodziców, po przebraniu w bieliznę żłobka i po zbadaniu przez lekarkę, były całkowicie 
odizolowane i znajdowały się przez cały czas przebywania w placówce pod nadzorem 
fachowej obsługi.

Oferowane usługi socjalne były nieodpłatne, utrzymywane na koszt fabryki, a dzieci 
zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu otrzymywały pełne wyżywienie pod kontrolą 
lekarską, przy czym dania dla nich przygotowywano w oddzielnie prowadzonej kuchni.
 
 

W 1931 roku staraniem księżny Sanguszkowej i przy wsparciu ówczesnego dyrektora 
fabryki w Mościcach, Eugeniusza Kwiatkowskiego, w budynku folwarcznym w Dąbrówce 
Infułackiej otwarto ochronkę dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadziły ją siostry 
służebniczki ze Starej Woli. Ochronka działała bardzo prężnie dzięki finansowym i ma-
teriałowym subwencjom fabryki. Wzorowo zorganizowana, była – obok samej fabryki 
– chętnie pokazywana licznym notablom zarówno polskim, jak i przybywającym z za-
granicy17.

Koncern posiadający liczne zakłady wydobywcze i przetwórcze organizował, choć 
w ograniczonym zakresie, infrastrukturę socjalną. Jedną z form wsparcia dla pracow-
ników było utrzymywanie żłobków. W okresie międzywojennym koncern wybudował 
kilka tego typu placówek dla dzieci swoich pracowników. Między innymi sfinansował 
budowę i utrzymywał żłobek w Borysławiu. Firma opłacała pracujący tam personel oraz 
wyżywienie dzieci19.
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Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 

w Mościcach i w Chorzowie 
Dawniej – Państwowa Fabryka 

Związków Azotowych w Mościcach
Siedziba – Mościce koło Tarnowa

Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 

3400 robotników 
i 690 pracowników administracji12 

E. Wedel, Spółka Akcyjna 
Siedziba – Warszawa
Branża – przemysł spożywczy
Liczba pracowników – w roku 1919 
załoga liczyła 50 osób, w roku 1927 
– 200, by w roku 1939 dojść do 1350 
osób.

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 
w Mościcach i w Chorzowie 
Dawniej – Państwowa Fabryka 
Związków Azotowych w Mościcach
Siedziba – Mościce koło Tarnowa
Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 3400 
robotników i 690 pracowników 
administracji16

„Małopolska”, Grupa 
Francuskich Towarzystw 
Naftowych, Przemysłowych 
i Handlowych w Polsce
Siedziba – Lwów
Branża – przemysł naftowy
Liczba pracowników – 7,5 tysiąca 
robotników i 1250 pracowników 
administracji18.
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W niepodległej Rzeczypospolitej spółka utrzymywała żłobek (wybudowany jeszcze 
w poprzednim stuleciu)21. Po roku 1918 zapewniał on opiekę dzieciom kobiet zatrudnio-
nych w fabryce. Podobnie jak w innych tego typu przypadkach firma opłacała wyżywie-
nie podopiecznych placówki oraz pensje jej personelu.

W przedsiębiorstwie przywiązywano dużą wagę do edukacji i opieki nad dziećmi. 
W 1887 roku wybudowano ochronkę, która po kolejnych rozbudowach stała się jedną 
z największych tego typu placówek w Europie. W dwudziestoleciu międzywojennym 
mogło w niej przebywać aż 1200 dzieci pilnowanych przez 35 opiekunek.

Po pierwszej wojnie światowej przy fabryce należącej do 1921 roku do Ludwika Groh-
mana działała ochronka/przedszkole, wybudowana i oddana do użytku w 1914 roku.

Z kolei w 1912 roku przy zakładach Scheiblera zbudowano ochronkę dla około 250 dzie-
ci. Ochronka przeznaczona była dla dzieci robotników. Koszty jej utrzymania pokrywała 
fabryka. Placówka funkcjonowała także w okresie międzywojennym.

Tradycją w firmie było fundowanie dzieciom drobnych podarunków z okazji świąt Boże-
go Narodzenia. Utrzymywano ją zarówno przed pierwszą wojną światową, jak i po niej. 

 

SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
Międzywojenne przedsiębiorstwa polskie dbały o zwiększanie kompetencji swoich pra-
cowników. Dotyczyło to zarówno wyższej kadry, jak na przykład miało to miejsce w przy-
padku firmy „Gazolina”, oraz kadry niższej – mistrzów, werkmistrzów i robotników.

Tuż po powstaniu Fabryki Związków Azotowych w Mościcach uruchomiono w niej za-
wodowe kursy wieczorowe dla młodzieży. Firma prowadziła we własnym zakresie kursy 
dokształcające na przodowników, majstrów, werkmistrzów i laborantów. Inicjatorem 
kursów dla robotników i mistrzów a następnie ich kierownikiem był naczelnik gminy 
inż. Stanisław Kubiński, zaś prowadzącym inż. Jan Mołoń, urzędnik Wydziału Mechanicz-
nego Fabryki. Pierwszy kurs zawodowy w Mościcach uruchomiono 31 października 1931 
roku. Ukończyło go 44 absolwentów, uzyskując zawód ślusarza. Rok później odbył się 
pierwszy kurs dla 24 laborantów, a kolejne prowadzono regularnie od 1932 roku. Stały 
się one zaczątkiem szkoły zawodowej, która powstała dopiero w czasie drugiej wojny 
światowej, w 1940 roku. 

Ponadto mościcka fabryka przyjmowała na praktyki uczniów Prywatnej Męskiej Szkoły 
Mechanicznej Towarzystwa Szkół Ludowych z Tarnowa. Byli to tzw. terminatorzy, którzy 
po trzyletnim kształceniu otrzymywali możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Chcąc powierzyć pracownikom nowe zadania, firma inwestowała w proces zdobywania 
przez nich dodatkowych kompetencji. W 1926 roku inż. Bronisław Wojciechowski został 
wysłany na trzymiesięczne szkolenie/praktykę do Wiednia, do jednego z tamtejszych 
banków. Chodziło o zdobycie doświadczenia w dziedzinie bankowości, co miało pomóc 
w wyprowadzeniu przedsiębiorstwa z trudności finansowych.

WSPARCIE PRACOWNIKÓW
Działania, które współcześnie kwalifikuje się jako wspierające pracowników, w okresie 
międzywojennym i wcześniejszym przybierały postać zapewnienia im dachu nad głową, 
czasami organizowania taniego wyżywienia, na przykład w postaci obiadów czy posił-
ków „regeneracyjnych”, a także odosobnionych przypadków fundowania przez właści-
cieli emerytur pracowniczych. Spośród wymienionych działań najszerszy zasięg miały 
inwestycje w infrastrukturę mieszkaniową.

KOLONIE  I  OSIEDLA  ROBOTNICZE
W latach 1918–1939 na terenie Polski było kilkaset kolonii i osiedli robotniczych. Do tego 
można doliczyć nieznaną nam, ale zapewne dużą, liczbę pojedynczych domów wybudowa-
nych przez przedsiębiorstwa dla swoich pracowników. Większość z tych inwestycji powsta-
ła w ostatnich dekadach XIX stulecia i pierwszych dwóch dziesięcioleciach XX wieku. Tyl-
ko nieliczne wybudowano w okresie międzywojennym, jednakże bez względu na czas ich 
powstania były to przedsięwzięcia finansowane przez przedsiębiorstwa i z powodzeniem 
peł-niły przewidziane przez inwestorów funkcje. Osiedla robotnicze wybudowane przed stu 
laty nadal funkcjonują w krajobrazie polskich miast. 

Industrializacja miast stała się jednym z najważniejszych czynników ujawniających nie-
znane wcześniej zjawiska i problemy społeczne. Ten etap niekontrolowanego rozwoju 
przemysłu charakteryzował się intensywną eksploatacją siły roboczej, zwłaszcza robotni-
ków niewykwalifikowanych, oraz postępującą pauperyzacją rzemieślników pozostających 
nadal przy tradycyjnych metodach produkcji. Pociągnęło to za sobą niezadowolenie naj-
uboższych warstw ludności miejskiej i w konsekwencji jej protesty. Połowa wieku stała się 
przełomowa nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także w zakresie sytuacji społecznej. 

Przedsiębiorcy zaniepokojeni nabrzmiewającymi problemami społecznymi oraz wzrostem 
popularności idei socjalistycznych zaczęli poszukiwać sposobu ich rozwiązania. W pew-
nym sensie odnaleźli je w paternalistycznym podejściu do zarządzania firmami i zależnymi 
od siebie zasobami ludzkimi. Oznaczało to arbitralny i autorytarny sposób zarządzania, 
polegający na dążeniu do drobiazgowego zaprogramowania życia zespołu pracowniczego 
przez kierownictwo. 

Na ziemiach polskich powstał szereg osiedli robotniczych. Zazwyczaj stanowiły one część 
zespołów fabryczno-mieszkalnych utworzonych w obrębie miast lub na ich ówczesnych 
przedmieściach. Przykładem tych ostatnich mogą być Marki pod Warszawą czy Widzew 
koło Łodzi. W niektórych ośrodkach, jak Łódź i Sosnowiec, występowało więcej niż jedno 
robotnicze osiedle przyfabryczne.

Inwestycje te powstawały zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki i siedziby jej wła-
ściciela, a życie w wielu z nich określały ścisłe przepisy ustanowione przez fabrykantów. 
Osiedla robotnicze stanowiły w zasadzie niezależne od infrastruktury miejskiej jednostki, 
w których obok domów mieszkalnych firmy budowały sklepy, ochronki, przedszkola, szko-
ły, a często także budynki o przeznaczeniu społeczno-kulturalnym oraz szpitale, kościoły 
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Zjednoczone Zakłady 
Włókiennicze K. Scheiblera 

i L. Grohmana, 
Spółka Akcyjna 

Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy

Liczba pracowników – 
7,5 tys. robotników22 

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 

w Mościcach i w Chorzowie  
Dawniej – Państwowa Fabryka 

Związków Azotowych w Mościcach
Siedziba – Mościce koło Tarnowa

Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 

3400 robotników 
i 690 pracowników administracji23

„Gazolina”, Spółka Akcyjna  
Siedziba – zarząd – Lwów, 
zakłady – Borysław
Branża – przemysł metalowy
Liczba pracowników – 550 osób24 

Towarzystwo Zakładów 
Żyrardowskich, 
Spółka Akcyjna
Siedziba – Żyrardów

Branża – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników – w roku 1923 

6 tys. robotników

Spółka Akcyjna Fabryk 
Metalowych pod Firmą 

„Norblin, B-cia Buch 
i T. Werner” w Warszawie 

Siedziba – Warszawa, Głowno
Branża – przemysł metalowy

Liczba pracowników – w Warszawie: 
972 robotników i 166 osób 

administracji, w Głownie: 945 
robotników i 68 pracowników 

administracji20



RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 1918-1939RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 1918-1939

53w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l52 w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

lub kaplice. Osiedla te stały się czymś w rodzaju miejskich społeczności lokalnych, których 
ramy wyznaczał układ zależności pomiędzy trzema oddziałującymi na siebie środowiska-
mi: zamieszkania, rodziny i pracy. Należy podkreślić, że w obliczu wszechobecnego głodu 
mieszkaniowego zapewnienie mieszkań dla pracowników firmy stanowiło dla nich znacz-
ne ułatwienie w trudach życia codziennego – równocześnie jednak całkowicie uzależniało 
ich od pracodawcy. Można przypuszczać, że firmy oferujące robotnikom mieszkania za-
pewniały sobie stabilną siłę roboczą oraz liczyły na zmniejszenie ryzyka strajku.

Warto zauważyć, że pewne obowiązki w zakresie mieszkalnictwa pracowniczego były za-
pisane w przepisach prawa. W Prusach wydana w 1904 roku Ustawa Osiedleńcza i Bu-
dowlana stanowiła, iż powinnością pracodawcy było zapewnienie mieszkań dla swoich 
pracowników, szczególnie tych wykształconych. Przepisy narzucały inwestorom określone 
standardy budowlane, sanitarne, socjalne, na przykład konieczność wyposażenia osiedli 
w kanalizację. Przywołane przepisy dotyczyły opisanych poniżej osiedli Giszowiec i Niki-
szowiec.

Koncern Bergwerksgesellschaft Georg von Giesche’s Erben w drugiej połowie XIX wie-
ku systematycznie skupował zakłady wydobywcze, by ostatecznie w latach osiemdzie-
siątych połączyć je w jedną Skonsolidowaną Kopalnię Węgla Kamiennego „Giesche” 
(Consolidierte Giesche-Steinkohlengrube)26. W związku z gwałtownym wzrostem liczby 
zatrudnionych w szybach oraz planami rozpoczęcia drążenia kolejnych, firma stanęła 
przed koniecznością znacznego powiększenia posiadanych zasobów mieszkaniowych27 
oraz podniesienia ich atrakcyjności w celu powstrzymania pracowników przed emigracją 
do Zagłębia Ruhry. Można powiedzieć, iż była to przemyślana i dalekowzroczna inwesty-
cja firmy w swoje kadry i przejaw bardzo postępowego myślenia o zasobach ludzkich.

Osiedle Giszowiec 
Do 1910 roku zbudowano domy dla sześciuset rodzin robotniczych, trzydziestu sześciu 
urzędników oraz pięć domów noclegowych dla robotników nieposiadających rodzin. 
Budynki były zelektryfikowane i skanalizowane, zaś wodę bieżącą czerpano z pomp 
usytuowanych wzdłuż ulic. Przy domach wyznaczono niewielkie ogródki. Osiedle wy-
posażono w ogólnodostępną infrastrukturę zlokalizowaną wokół centralnie położonego 
placu: sklepy, trzy szkoły, gospodę, w której znajdowała się sala teatralna, oraz siedzibę 
nadleśnictwa. Łączny koszt budowy sześciuset mieszkań dla rodzin robotniczych wyniósł 
2,5 mln marek, zaś budowy całej infrastruktury osiedla 5 mln marek. Giszowiec stanowił 
wyjątek na tle innych tego typu inwestycji powstałych na ziemiach polskich, oprócz stwo-
rzenia siedzib dla robotników zrealizowano w nim bowiem także ideę miasta-ogrodu. 

Przedsiębiorstwo ponosiło koszty utrzymania powstałej infrastruktury i sprawowało 
kontrolę nad zamieszkującą ją społecznością. W tym celu jej zarząd zezwalał robotnikom 
na użytkowanie budynków mieszkalnych tylko przez określony czas. Możliwość najmu 
mieszkań przysługiwała jedynie robotnikom mającym rodziny, a więc ojcom kolejnych 
pokoleń pracowników (dziedziczenie fachu). Koncern regulował życie mieszkańców Gi-
szowca poprzez decydowanie o sposobie spędzania przez nich wolnego czasu i propo-
nowaną ofertę kulturalną. Decydował także o najmie lokali handlowych, określonym 
asortymencie w sklepach i jego cenach oraz utrzymywał izolatki i szpitale. 

Osiedle Nikiszowiec 
Nikiszowiec to drugie osiedle stworzone przez koncern Bergwerksgesellschaft. Budo-
wę realizowano etapami w latach 1908-1924. Inwestycja ta miała zasadniczo odmien-
ny charakter niż Giszowiec. Pomyślano ją jako znacznie większe osiedle, składające się 
z dziewięciu kwartałów zwartej, na ogół trzykondygnacyjnej zabudowy. Na powierzchni 

około 20 hektarów wydzielono trzy strefy pełniące odmienne funkcje: 1) mieszkalną; 
2) usługową, oświatową i kulturową oraz 3) mieszaną – mieszkalno-usługową i przemy-
słową. W sumie w obrębie osiedla powstało około 1000 mieszkań. W poszczególnych 
trzykondygnacyjnych bu-dynkach mieściło się po dwanaście mieszkań, natomiast w blo-
ku było ich łącznie 165. Typowe mieszkanie w Nikiszowcu składało się z dwóch pokojów 
z kuchnią i miało powierzchnię około 63 m². Wszystkie mieszkania zostały zelektryfiko-
wane, skanalizowane i miały dostęp do bieżącej wody. Każdy z dziewięciu kwartałów 
zamykały podwórza, na których znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, takie jak 
chlewiki, komórki i piec do wypieku chleba.

Obok budynków mieszkalnych w kolonii powstał budynek administracyjny, cechow-nia, 
łaźnia z kotłownią dla całej załogi kopalni Giesche, dom noclegowy z 504 łóżkami, na-
stępnie gospoda, placówka policji, sklepy, pralnia, ochronka i szkoła z mieszkaniami dla 
nauczycieli. Przedszkole i szkoły prowadziły zakonnice. Opiekowały się one również cho-
rymi w położonym tuż poza obrębem zwartej zabudowy baraku dla zakaźnie chorych. 
Przy centralnie położonym placu zbudowano kościół (1927). Był on ostatnim budynkiem 
wieńczącym projekt Zillmannów. Na osiedlu wydzielono strefę wypoczynkową dla jego 
mieszkańców – park ludowy, który zajmował powierzchnię 4,4 ha. W zamyśle twórców 
osiedle mogło pomieścić łącznie ponad 8 tys. ludzi na obszarze niecałych 8 ha.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Towarzystwo Akcyjne Manufaktur Ba-
wełnianych utrzymywało trzy duże osiedla robotnicze. Wznoszono je od połowy dzie-
więtnastego stulecia. Pierwsze zostało usytuowane przy Wodnym Rynku, naprzeciwko 
powstającej fabryki włókienniczej. Drugi zespół domów robotniczych zbudowano na 
Księżym Młynie nad rzeczką Jasień. Na skraju tego zespołu wzniesiono szpital fabryczny 
(trzeci tego typu obiekt po Zawierciu i Żyrardowie).

W 1921 roku w wyniku połączenia sąsiadujących ze sobą i powiązanych rodzinnie przed-
siębiorstw Scheiblerów i Grohmanów, tworzących odtąd największy polski kombinat 
włókienniczy, do scheiblerowskich fabryk i osiedli dołączony został zespół fabryczno 
miesz-kalny znajdujący się w rejonie ulic Tylnej i Targowej. W skład tego kompleksu 
wchodziło niewielkie osiedle robotnicze ze szkołą, przedszkolem i ambulatorium. Łącz-
nie osiedla obej-mowały 75 domów z 1120 mieszkaniami, w których z niskiego czynszu 
korzystało około 26% robotników zatrudnionych w fabryce. Na terenie kompleksu firma 
zbudowała dla pracowników i ich rodzin tanie łaźnie, sklepy i własną piekarnię. Oprócz 
domów mieszkalnych na osiedlach wybudowano gazownie, sklepy, przedszkola, szkoły, 
szpitale, domy kultury. Przedsiębiorstwo prowadziło politykę, zgodnie z którą pierw-
szeństwo zamieszkania w fa-brycznym mieszkaniu mieli głównie fachowcy i rodziny ob-
jęte charytatywną opieką właściciela fabryki.

Kompleks fabryczno-mieszkalny Izraela Poznańskiego zajmował około 27 hektarów. 
Osiedle robotnicze wybudowane w latach 1879–1896, i funkcjonujące do dziś, składało 
się z trzech potężnych wielokondygnacyjnych bloków. W budynkach przeważały miesz-
kania jed-no- i dwuizbowe o niskim standardzie. Niewielką pulę mieszkań przeznaczono 
dla wyróżnia-jących się robotników i majstrów. W sąsiedztwie w 1904 roku przedsiębior-
stwo przeprowadziło kolejną inwestycję – wybudowało stołówkę dla robotników, która 
pełniła też funkcję centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców osiedla. Działał 
tu między innymi teatr amatorski. W pobliżu w 1892 roku wzniesiono fabryczny szpital.
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„Giesche”, Spółka Akcyjna  
Siedziba – Katowice 

Branża – przemysł górniczo-hutniczy
Liczba pracowników – 7344 

robotników, 506 osób personelu 
technicznego, 595 osób 

administracji25 

Zjednoczone Zakłady 
Włókiennicze K. Scheiblera 
i L. Grohmana, 
Spółka Akcyjna
Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników – 7,5 tys. 
robotników28

Spółka Akcyjna 
Wyrobów Bawełnianych 
I. K. Poznańskiego w Łodzi 
Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników – 
4800 robotników 
oraz 240 pracowników personelu 
technicznego i administracyjnego29

Spółka Akcyjna 
Pabianickich Fabryk 
Wyrobów Bawełnianych 
„Krusche i Ender” 
Siedziba – zarząd – Warszawa, 
fabryka – Pabianice
Branża – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników – 4226 
pracowników (w tym 4130 
robotników)30
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Osiedle domów robotniczych powstało w latach 1882–1903 z inicjatywy Augusty z Kru-
schów Enderowej. Składało się z 26 murowanych domów, z których każdy przeznaczony 
był dla czterech rodzin. Mieszkania o powierzchni 22 m² składały się z izby mieszkalnej 
i kuchni. Do każdego domu przylegał ogródek o powierzchni 100 m². Dla dzieci miesz-
kańców osiedla, pracowników fabryki, zaprojektowano szkołę elementarną (powstała 
w 1895 roku). Od 1883 roku działał również przyfabryczny szpital, rozbudowany w 1909 
roku. W pierwszej dekadzie XX wieku infrastrukturę osiedla powiększono o bibliotekę 
i zakład kąpielowy, z których pracownicy firmy mogli korzystać bezpłatnie31.

W przypadku przedsiębiorstwa Briggs & Posselt Co. wznoszenie osiedla mieszkaniowe-
go rozpoczęto równocześnie z budową fabryki. Mieli je zasiedlić zatrudnieni w fabry-
ce robotnicy z rodzinami. O rozmiarach osiedla zadecydowała wielkość samej fabryki, 
w której planowano zatrudnić przeszło tysiąc pracowników. Architektura wznoszonych 
domostw zbliżona była do angielskich osiedli przyfabrycznych. Brytyjskiemu przedsię-
biorcy przyświecała idea stworzenia pod Warszawą „modelowej społeczności robot-
niczej”, którą później nazwano „Second Edition of Saltaire”. Bliżej fabryki usytuowano 
domy parterowe, dalej powstały pię-trowe. Wszystkie składały się z mieszkań jedno– lub 
dwuizbowych i sporadycznie trzyizbowych. Każda z izb miała powierzchnię około 18 m². 
Osiedle nie posiadało kanalizacji ani wodociągu. Na podwórkach osiedla znajdowały 
się zbiorowe ubikacje. Woda pochodziła z zainstalowanych na podwórzach pomp ręcz-
nych. Przyfabryczne osiedle miało swoje sklepy, plac targowy, piekarnię, czteroklasową 
szkołę elementarną, łaźnię parową i aptekę. Związany był z nim także przytułek dla 
ludzi starszych i niedołężnych, którzy znaleźli się bez opieki rodziny oraz mały szpitalik 
z zatrudnionym lekarzem i felczerem. Na początku lat dwudziestych XX stulecia osiedle 
doczekało się podłączenia do zakładowej elektrowni fabrycznej. 

Warto przy okazji dodać, że Briggsowie, mimo że byli wyznania ewangelicko-augsbur-
skiego, poczynili duże starania i nakłady przy budowie oraz wyposażeniu mareckiej 
świątyni rzymskokatolickiej.

Przykładem państwowej inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej dla pracowników firmy 
było osiedle „Kolonia Huty Bankowej”, wybudowane w pierwszej połowie XIX wieku. 
Należy więc uznać, że była to pierwsza na ziemiach polskich tego typu inicjatywa.

Rządowa firma Huta Bankowa w Dąbrowie powstawała w latach 1836–1842 jako in-we-
stycja Banku Polskiego. Równocześnie z rozpoczęciem budowy zakładu przystąpiono do 
projektowania i wznoszenia domów dla zatrudnionych w nim pracowników. Budowane 
w stylu angielskich wiejskich dworków, tzw. cottage, otoczone były zielenią. Kolonię cały 
czas rozbudowywano. W niepodległej Polsce w roku 1929 liczba mieszkań oferowanych 
robotnikom wynosiła 796. Całość budowy osiedla, podobnie jak samej huty, była finan-
sowana przez Bank Polski. Inwestycję realizowano z myślą o zapewnieniu lokum wykwa-
lifikowanym pracownikom sprowadzanym z różnych części kraju. Domki budowane prze 
Hutę były przez nią sprzedawane zarówno kadrze inżynierskiej, jak i robotnikom (oczy-
wiście mogli sobie na to pozwolić jedynie ci najbogatsi). Udogodnieniem stosowanym 
przy transakcji był korzystny dla kupujących system ratalny.

W roku 1927, równocześnie z początkiem inwestycji przemysłowej, rozpoczęto tworzeni 
osiedla robotniczego przyszłej firmy. Zbudowano je w bezpośrednim sąsiedztwie fabry-
ki. Do czasu jej uruchomienia powstało szesnaście domów willowych murowanych dla 
urzędników, w tym dwanaście jednorodzinnych i cztery wielorodzinne, oraz dwa pię-
trowe budynki hotelowe. Przyfabryczne osiedle obsadzono drzewami. Z myślą o gorzej 
sytuowanych pracownikach wybudowano czternaście drewnianych baraków. Mieszkało 
tam 136 rodzin pracowników fabryki.

Inwestycje te zaspokoiły jedynie niewielką część potrzeb mieszkaniowych powiększa-
jącej się załogi przedsiębiorstwa. Dla pracowników umysłowych, którzy nie otrzyma-
li mieszkań na osiedlu, fabryka wynajmowała na swój koszt mieszkania w Tarnowie. 
W 1931 roku w związku z trudną sytuacją finansową firmy spowodowaną kryzysem go-
spodarczym zaprze-stano wynajmowania mieszkań, zastępując tę formę pomocy wy-
płacaniem ekwiwalentu mieszkaniowego. Jeszcze w 1929 roku podjęto decyzję o roz-
budowie kolonii urzędniczej i robotniczej. W planach przewidziano budowę 85 domów 
mieszkalnych, a ponadto kasyna, poczty, ochronki, kościoła wraz z plebanią, siedmiokla-
sowej szkoły, kompleksu obiektów sportowych a nawet ogrodu botanicznego.

Osobne inicjatywy w zakresie budownictwa mieszkaniowego podejmowały założone 
przez pracowników fabryki w latach trzydziestych XX wieku spółdzielnie mieszkaniowe.

Firma oferowała darmowe mieszkania dla wyższej kadry technicznej. Jak wspominał inż. 
Bronisław Wojciechowski, pracujący w przedsiębiorstwie „Gazolina” we Lwowie: „Latem 
1922 roku rodzina otrzymała własne czteropokojowe mieszkanie w domu przy ul. Sado-
wickiej (później Zagórzańskiej) 21, kupionym przez firmę dla swoich pracowników. […] 
Nowe mieszkanie było idealne również dla dzieci, bo przy domu był duży ogród […]”.

Przykładem wspierania pracowników przez oferowanie im miejsca zamieszkania także 
przez mniejsze firmy była „Cukrownia Witaszyce” w Wielkopolsce. W tym przypadku 
już na etapie przygotowywania projektu budowy cukrowni zaplanowano dom dla jej 
pracowników. Wzniesiono go, podobnie jak budynki przedsiębiorstwa, w 1897 roku. 
W okresie międzywojennym, wraz z przeprowadzoną w połowie lat dwudziestych mo-
dernizacją i zwiększeniem produkcji, nastąpił wzrost liczby zatrudnionych. Wówczas 
w latach 1925–1926 wybudowano dwa kolejne domy mieszkalne.

Koncern „Małopolska” wybudował w kilku miejscowościach domki robotnicze. Pracow-
nicy firmy otrzymywali w nich mieszkania nieodpłatnie. Ponadto firma opłacała zakup 
opału oraz regulowała należności za światło. Koncern wpłacał 1% także od miesięcznych 
płac dniówkowych i ryczałtowych na Fundusz Budowy Domów Ludowych. Z pieniędzy 
Funduszu budowano między innymi domy robotnicze w Borysławiu i Krośnie. Ponadto 
w latach trzydziestych XX wieku należąca do koncernu Cegielnia w Polance sprzedawała 
robotnikom pracującym w firmie, na dogodnych warunkach kredytowych i po cenach 
preferencyjnych, cegły i dachówki niezbędne do budowy domku jednorodzinnego.

PRAKT YKI W MIEJSCU PRACYPRAKT YKI W MIEJSCU PRACY

Towarzystwo Akcyjne 
Zakładów Hutniczych 

„Huta Bankowa” 
w Dąbrowie Górniczej   

Siedziba – zarząd – Paris, 
zarząd w Polsce – Warszawa

Branża – przemysł górniczo-hutniczy
Liczba pracowników – 
3 tysiące robotników32

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 
w Mościcach i w Chorzowie    
Dawniej – Państwowa Fabryka 
Związków Azotowych w Mościcach
Siedziba – Mościce koło Tarnowa
Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 3400 
robotników i 690 pracowników 
administracji33

„Gazolina”, Spółka Akcyjna 
Siedziba – zarząd – Lwów, 
zakłady – Borysław
Branża – przemysł metalowy
Liczba pracowników – 550 osób34

Zjednoczone Cukrownie 
„Witaszyce-Zduny”, 
Spółka z o.o.
Wcześniej – Cukrownia „Witaszyce” 
Zuckerfabrik Witaszyce, 
Towarzystwo z ogr. poręką
Siedziba – Witaszyce, powiat 
jarociński, województwo poznańskie
Branża – przemysł cukrowniczy
Liczba pracowników – brak danych

„Małopolska”, Grupa 
Francuskich Towarzystw 
Naftowych, Przemysłowych 
i Handlowych w Polsce
Siedziba – Lwów
Branża – przemysł naftowy
Liczba pracowników – 7,5 tysiąca 
robotników i 1250 pracowników 
administracji35

Briggs & Posselt Co. 
w Markach

Siedziba – Marki koło Warszawy
Branża – przemysł włókienniczy

Liczba pracowników – 
600–1752 osób
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W okresie swej działalności do 1939 roku przedsiębiorstwo wybudowało dla swych pra-
cowników szesnaście domów mieszkalnych z 98 mieszkaniami, co oznaczało, że 12% 
załogi mogło liczyć na lokum. Budynki wyposażono w wodociągi. Pierwsze inwestycje 
mające zapewnić pracownikom niezbędne do życia warunki socjalne przypadły na prze-
łom XIX i XX wieku. Fabryka, należąca wówczas do Guidona Henckla von Donneersmarc-
ka, wybudowała w Kaletach niewielkie osiedle robotnicze, zwane „Segenau”. Mieszkali 
w nim robotnicy zatrudnieni w zakładach celulozowo-papierniczych i tartaku. Na rodzi-
nę robotniczą przypadała jedna czwarta domku, drewniana toaleta na zewnątrz budyn-
ku oraz niewielkie pomieszczenie, w którym hodowano zwierzęta, co było szczególnie 
istotne ze względów aprowizacyjnych. W końcu lat dwudziestych XX wieku, kiedy kom-
binat zatrudniał łącznie 840 pracowników (robotników i urzędników), przedsiębiorstwo 
dysponowało osiedlem złożonym z dwunastu domów z mieszkaniami dla robotników, 
sześciu budynków, w których mieszkali urzędnicy, oraz domu dyrektora zakładu.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku przedsiębiorstwo wybudowało w Warszawie przy 
ul. Żelaznej 49/53 osiedle dla pracowników firmy. W latach dwudziestych XX wieku 
powstało osiedle robotnicze przy filii fabryki we wsi Osiny koło Głowna (współcześnie 
dzielnica miasta).

 
WYŻYWIENIE
Ważnym celem, który realizowały przedsiębiorstwa w Polsce w okresie międzywojennym, 
było związanie emocjonalne pracowników z firmą. Jednym z środków wykorzystywanych 
do jego osiągnięcia było zapewnienie dostępu do tanich posiłków. Jak sobie wyobrażano, 
w ten sposób ciężko pracujący robotnicy byli mniej skłonni do występowania wobec za-
trudniających ich przedsiębiorstw i ich właścicieli z żądaniami poprawy ich sytuacji ma-
terialnej i socjalnej. Organizowano więc bary, kantyny i kasyna, umożliwiające zjedzenie 
w ciągu dnia ciepłego posiłku.

W wybudowanych przez zakład kasynach, inżynierskim i robotniczym, prowadzono 
zbiorowe żywienie pracowników. Działał także bar mleczny, w którym można było kupić 
lżejsze posiłki. Ponadto przedsiębiorstwo wprowadziło, jako formę pomocy dla najuboż-
szych pracowników, darmowe posiłki oraz tzw. posiłki profilaktyczne, dla pracujących 
w najcięższych warunkach.

Zarówno przed pierwszą wojną światową, jak i po niej na terenie przedsiębiorstwa 
działały bufet i stołówka, jednak ich znaczenie wzrosło dopiero po 1924 roku, kiedy 
wyremontowano pomieszczenia stołówki i kuchni. W stołówce wydawano dwudanio-
we obiady dla pracowników firmy. Przygotowywano dwie wersje posiłku, tańszą za 65 
groszy składającą się z zupy, mięsa z jarzyną i kompotu, oraz droższą, kosztującą 1,10 zł , 
która obejmowała zakąskę, zupę, danie główne gorące oraz kawę lub herbatę. W latach 
dwudziestych wydawano dziennie od 250 do 500 obiadów tańszych oraz od 170 do 220 
droższych. Aby nie dopuścić do podwyżek cen oferowanych posiłków, firma opłacała 
koszty lokalu, oświetlenia oraz personelu kuchennego. 

FUNDUSZ EMERYTALNY UFUNDOWANY PRZEZ WŁAŚCICIELI ZAKŁADÓW

W dwudziestoleciu międzywojennym przedsiębiorstwo dysponowało specjalnym fun-
duszem emerytalnym, który w 1886 roku założyli rodziny Norblinów i Wernerów. Fun-
dusz opiewał na kwotę 90 tys. rubli. Firma wypłacała z niego byłym długoletnim pracow-
nikom dodatkową emeryturę. Po 1918 roku przyznane kwoty wypłacane były w markach 
polskich, a następnie w złotych.

W wielkiej fabryce wyrobów posrebrzanych, istniejącej zdawna w Warszawie 
a należącej do panów Norblina, Wernera i braci Buchów, pierwszy z tych wspól-
ników, to jest pan Ludwik Norblin, postanowił własnym jedynie funduszem 
utworzyć kasę pomocy dla zasłużonych robotników, którzy przynajmniej 25 lat 
stale pracowali w tym zakładzie. Na utworzenie tej kasy pan Norblin przeznaczył 
50 tysięcy rubli własnego majątku, od których 6 procentów, czyli 3 tysiące rubli 
rocznie, służyć będą na stałe zapomogi – po 100 rubli dla każdego robotnika 
lub oficjalisty, który przebył w fabryce 25 lat i ma przy-najmniej 55 lat wieku. Te 
stałe zapomogi wypłacane będą co kwartał po 25 rubli, oprócz zwykłej płacy lub 
zarobku, za pracowanie w fabryce.
Kasa emerytalna dla pracowników fabrycznych, „Gazeta Świąteczna” 1886 

 

ZDROWIE PRACOWNIKÓW
W XX wieku wiele firm działających w Polsce dbało o zdrowie swoich pracowników, 
zaś owa troska przejawiała się w rozmaitych formach. W przedsiębiorstwach zatrudnia-
no lekarzy, urządzano ambulatoria i apteki, budowano szpitale przyfabryczne. Tradycja 
tego typu działań sięgała poprzedniego stulecia i w przypadku powstałych wówczas 
firm zazwyczaj była kontynuowana w wieku XX, już w warunkach niepodległej Polski. 
W niniejszym opracowaniu nie sposób wymienić wszystkich, w związku z tym skupiono 
się na przykładach z Mościc, Żyrardowa i Łodzi. Według Henryka Trenknera ludność ro-
botnicza pracująca w większych fabrykach miała znacznie lepszy dostęp do lecznictwa 
szpitalnego niż pozostała część mieszkańców miast41. 

W 1936 roku, zgodnie z rządowym programem budowy i adaptacji szpitali i ambulato-
riów dla potrzeb wojennych na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego, w Mości-
cach rozpoczęto budowę przychodni lekarskiej. Koszt budowy wyniósł około 200 tys. 
złotych. Środki finansowe na przeprowadzenie inwestycji pochodziły z dwóch źródeł: 
Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Ubezpieczalni Społecznej 
w Tarnowie. W przychodni ulokowano gabinety do leczenia dzieci i dorosłych, zaś 
w podziemiach placówki znalazło się laboratorium. Ośrodek miał bardzo dobre wyposa-
żenie, między innymi można w nim było prowadzić leczenie skażeń iperytowych. 

W okresie międzywojennym przy zakładach działał szpital, w którym leczono pracowni-
ków. Fabryka założyła go już na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku, a dziesięć lat 
później uzyskał on nową siedzibę powstałą na terenie osiedla robotniczego. Wznosząc 
budynek, wzorowano się na klinice w Dreźnie. Przy szpitalu funkcjonował także przytu-
łek dla byłych robotników. 

PRAKT YKI W MIEJSCU PRACYPRAKT YKI W MIEJSCU PRACY

Spółka Akcyjna Fabryk 
Metalowych pod Firmą 

„Norblin, B-cia Buch 
i T. Werner” w Warszawie  

Siedziba – Warszawa, Głowno
Branża – przemysł metalowy

Liczba pracowników – w Warszawie: 
972 robotników i 166 osób 

administracji, w Głownie: 
945 robotników 

i 68 pracowników administracji37

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 

w Mościcach i w Chorzowie   
Dawniej – Państwowa Fabryka 

Związków Azotowych w Mościcach
Siedziba – Mościce koło Tarnowa

Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 

3400 robotników 
i 690 pracowników administracji38

H. Cegielski, Spółka 
Akcyjna w Poznaniu  

Obszar działalności – Poznań
Branża – przemysł metalowy

Liczba pracowników – 
2532 robotników 

oraz 253 osoby personelu 
technicznego i administracyjnego39

Spółka Akcyjna Fabryk 
Metalowych pod Firmą 
„Norblin, B-cia Buch 
i T. Werner” w Warszawie   
Siedziba – Warszawa, Głowno
Branża – przemysł metalowy
Liczba pracowników – w Warszawie: 
972 robotników i 166 osób 
administracji, w Głownie: 
945 robotników i 68 pracowników 
administracji40

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 
w Mościcach i w Chorzowie 
Dawniej – Państwowa Fabryka 
Związków Azotowych w Mościcach
Siedziba – Mościce koło Tarnowa
Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 3400 
robotników i 690 pracowników 
administracji42 

Towarzystwo Zakładów 
Żyrardowskich, 
Spółka Akcyjna 
Obszar działalności – Żyrardów
Branża – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników – brak danych

Fabryka Celulozy i Papieru 
„Natronag”, Spółka Akcyjna 

Siedziba – Kalety, powiat lubliniecki, 
Górny Śląsk

Branża – przemysł papierniczy
Liczba pracowników – 800 

robotników i 60 urzędników36
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Towarzystwo Akcyjne K. Scheiblera (późniejsze Zjednoczone Zakłady Włókiennicze 
K. Scheiblera i L. Grohmana, Spółka Akcyjna) założyło szpital fabryczny w 1884 roku. Od 
tego czasu działa on nieprzerwanie do dziś. W czasie pierwszej wojny światowej i po 
jej zakończeniu leczono w nim rannych żołnierzy. W okresie międzywojennym szpital 
funkcjonował w jednopiętrowym budynku. Mieściły się w nim, obok oddziałów szpital-
nych, oddziały gospodarcze, apteka i mieszkania dla personelu. Ponadto posiadał ogród 
szpitalny, który miał zabezpieczać chorych przed kurzem i dymami fabrycznymi. Jak 
w 1912 roku oceniał Henryk Trenkner, ogród ten spełniał swoje zadanie „jako tako”. Bu-
dując szpital, zakład zainwestował w podłogi posadzkowe, najlepsze spośród wszystkich 
w tego typu budynkach w mieście. Szpital scheiblerowski miał wodociąg i był wyposażo-
ny w centralne ogrzewanie – w pozostałych były piece – a ponadto również w wodociąg 
i oświetlenie gazowe. Znalazło się w nim 70 łóżek oraz siedem wanien emaliowanych. 
Personel szpitalny składał się z trzech ordynatorów, dwóch felczerów i pięciu osób służ-
by niższej (służących). Szpital posiadał własną aptekę. Sale operacyjne urządzone były 
według ówczesnych wymagań – oddzielne do operacji sep-tycznych i aseptycznych. 
W szpitalu funkcjonowała mała pracownia wyposażona w mikroskop i aparat Roentge-
na. Ponadto w szpitalu zorganizowano bibliotekę lekarską. 

W okresie międzywojennym Widzewska Manufaktura dysponowała własnym szpita-
lem wybudowanym w latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia. Szpital okolono 
ogrodem, który miał zabezpieczać chorych przed kurzem i dymami fabrycznymi, zaś 
w samym budynku zainstalowano oświetlenie elektryczne. Placówkę wyposażono w 32 
łóżka i trzy wanny emaliowane. Personel szpitalny składał się z: ordynatora i nieokreślo-
nej liczby lekarzy konsultantów-specjalistów, trzech felczerów oraz dwóch osób służby 
niższej (służący). 

W połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku Izrael Poznański rozpoczął rozbudowę insty-
tucji fabrycznych związanych z zapewnieniem pracownikom opieki lekarskiej. Funkcjo-
nowały one w okresie międzywojennym. Jako pierwszą uruchomiono w firmie kasę po-
mocy lekarskiej, do której robotnicy wnosili 2% zarobków, a resztę wydatków pokrywał 
właściciel przedsiębiorstwa. Po roku jej działalności pomocy udzielano już bezpłatnie 
i to nie tylko robotnikom, ale także ich rodzinom. W obiektach fabrycznych uruchomio-
no również ambulatorium, które zajmowało się udzielaniem pierwszej pomocy. Osoby 
poważniej chore odsyłano do szpitala i leczono na koszt fabryki. 

Następnie przy zakładach Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I. K. Poznań-
skiego powstał szpital fabryczny. Był to budynek murowany z oświetleniem gazowym. 
Towarzyszył mu letni pawilon drewniany. Początkowo w dyspozycji szpitala pozostawało 
28 łóżek i cztery wanny miedziane. Liczba łóżek z czasem zwiększyła się do 45. W skład 
personelu szpitalnego wchodzili: ordynator i pięciu lekarzy specjalistów (konsultanci), 
felczer, trzy pielęgniarki, cztery osoby służby niższej (służący). Szpital miał też własną 
aptekę. Ponadto funkcjonowała w nim mała pracownia wyposażona w mikroskop.

 

ŚRODOWISKOPRAKT YKI W MIEJSCU PRACY

Widzewska Manufaktura, 
Spółka Akcyjna   

Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy

Liczba pracowników – 
7,2 tys. robotników, 

293 osoby personelu technicznego 
i 297 pracowników administracji44

Towarzystwo Akcyjne 
Wyrobów Bawełnianych 

I. K. Poznańskiego
Siedziba – Łódź

Branża – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników – 4800 

robotników oraz 240 pracowników 
personelu technicznego 

i administracyjnego

ŚRODOWISKO

okresie międzywojennym wypracowano w Polsce pierwsze systemowe mechanizmy dbania o naturę, 
zaś wiedzę z tej dziedziny wprowadzono do edukacji szkolnej. Zaproponowane wówczas rozwiązania prawne 

dotyczyły pomników przyrody, ochrony gatunkowej oraz terminów ochronnych dla zwierzyny, 
a także określenia obszarów chronionych. W 1920 roku powołana została Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 
działająca jako organ doradczy w zakresie ochrony przyrody przy Ministrze Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego, któremu wówczas podlegała ochrona środowiska. W 1934 roku, z inicjatywy PROP, 
wydano pierwszą ustawę o ochronie przyrody. Miała ona charakter przede wszystkim konserwatorski. 

W 1928 roku została założona Liga Ochrony Przyrody, uznawana za najstarszą organizację ekologiczną w Polsce. 

Problemem, na który zwróciły uwagę władze państwowe, była przede wszystkim kwestia ochrony wód. 
Już w październiku 1922 roku wprowadzono ustawową ochronę wód oraz normy ochrony krajobrazu. 

Z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw przemysłowych najistotniejsze okazały się przepisy 
zabraniające odprowadzania zanieczyszczeń do wód. Zgodnie z artykułem 47. ustawy wodnej obowiązywała 

zasada, według której udzielenie pozwolenia na użytkowanie wód mogło być uzależnione 
od dopełnienia obowiązku założenia i utrzymania odpowiednich urządzeń ochronnych45. 

Mankamentem ustawy było to, że kwestię szkodliwości pozostawiała swobodnej ocenie organów administracji. 
Ustawa nie zawierała określenia granic dopuszczalności odprowadzania materii lub cieczy. 

Nie sformułowano także definicji pojęcia ścieków jako formy zanieczyszczenia wód. 

Mimo pojawiających się regulacji prawnych w tym zakresie, w materiałach archiwalnych praktycznie 
nie ma wzmianek o praktykach prośrodowiskowych podejmowanych przez właścicieli fabryk. 

Te, które udało się znaleźć nawiązują do  zakładania instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych w fabrykach 
lub też do działań, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi w przemysłowym środowisku. 

Poniżej zaprezentowane zostały jedynie wybrane praktyki odnoszące się do kwestii środowiskowych. 

Zjednoczone Zakłady 
Włókiennicze K. Scheiblera 

i L. Grohmana, 
Spółka Akcyjna

Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy

Liczba pracowników – 7,5 tys. 
robotników43
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ŚRODOWISKO

PROGRAMY PROŚRODOWISKOWE

Rozwój przemysłu chemicznego wymagał w okresie międzywojennym budowy skompli-
kowanych technologii, opartych w przeważającej mierze o toksyczne i trudne do zwal-
czania związki chemiczne. Zakłady usytuowano w widłach dwóch rzek, Dunajca i Białej, 
ponieważ produkcja wymagała stałego dostępu wody. Generowała ona niestety dużą 
ilość ścieków – zarówno poprzemysłowych, jak i komunalnych. W okresie przed dru-
gą wojną światową, gdy fabryka działała jako jeden z najnowocześniejszych tego typu 
zakładów w Europie, nie dostrzegano jej negatywnego wpływu na środowisko, mimo 
iż był on spory. Jedynie w przypadku ścieków zaprojektowano instalację kanalizacyjną, 
dzięki której następowało znaczące oczyszczenie cieczy przemysłowych i komunalnych 
pochodzących z powstałego przy fabryce dużego osiedla mieszkaniowego. Zainstalo-
wany system oczyszczania ścieków polegał na odprowadzaniu „wód” fabrycznych do 
specjalnych basenów oczyszczających, gdzie odpływy były systematycznie badane che-
micznie, a w przypadku przekroczenia dozwolonych norm, neutralizowane. Tak oczysz-
czone wody w ilości 200 do 300 litrów na sekundę wprowadzano do rzeki Białej, która 
przy najniższym stanie wody prowadziła około 1700 litrów na sekundę. Przedwojenni 
specjaliści uznali, że wobec tego nie ma niebezpieczeństwa zanieczyszczenia wód Białej 
ani tym bardziej Dunajca. Z kolei w razie wylewu rzeki Białej kolektory odprowadzają-
ce wody ściekowe zamykane były klapami wstecznymi i zasuwami, co chroniło tereny 
znajdujące się poza wałami przeciwpowodziowymi. Fabryka posiadała również zręby 
urządzeń do ochrony atmosfery.

Gustaw Adolf Geyer był prezesem Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych „Lu-
dwik Geyer”, które należało do czołówki zakładów włókienniczych Królestwa Polskiego, 
zarówno pod względem wielkości, jak i wartości produkcji. W 1886 roku przemysłowiec 
został powołany do komitetu mającego rozważyć problem braku kanalizacji miejskiej 
w Łodzi. Do prac w komitecie zaproszono najbogatszych fabrykantów posiadających 
przedsiębiorstwa w mieście i najbliższej okolicy. Od 1890 roku gremium to funkcjono-
wało jako Społeczny Komitet Budowy Wodociągów i Kanalizacji.

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W PRZEMYSŁOWYM 
ŚRODOWISKU

Około połowy XIX wieku łódzki przemysłowiec Karol Anstadt utworzył park, który po-
czątkowo przeznaczony był wyłącznie do użytku prywatnego, dopiero pod koniec XIX 
wieku stał się parkiem publicznym, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w styczniu 
1885 roku podczas imprezy charytatywnej na rzecz Łódzkiego Chrześcijańskiego Towa-
rzystwa Dobroczynności. W ogrodzie powstały stawy z przystanią dla łódek, kamienna 
kaskada, fontanna, grota z lawy, zwierzyniec z niedźwiedziem i małpami, tarasy, aleje 
i kwietniki, muszla koncertowa, tor kolarski, korty tenisowe i boisko. Park w ówczesnym 
okresie był niewątpliwą atrakcją dla zamożnych mieszkańców miasta. Organizowano tu 
różnorodne spotkania towarzyskie, zabawy, wyścigi, pokazy sztucznych ogni. 

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 

w Mościcach i w Chorzowie 
Dawniej – Państwowa Fabryka 

Związków Azotowych w Mościcach 
Siedziba – Mościce koło Tarnowa

Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 

3400 robotników 
i 690 pracowników administracji46

Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego „Ludwik 
Geyer”, Spółka Akcyjna  

Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy

Liczba pracowników – brak danych

Browar i Fabryka Kwasu 
Węglowego Sukcesorów 

K. Anstadta, 
Spółka Akcyjna47  

Wcześniej – Towarzystwo Akcyjne 
Browaru Parowego Sukcesorów 

K. Anstadta 
Siedziba – Łódź

Branża – przemysł spożywczy
Liczba pracowników – 

112 robotników, 5 osób personelu 
technicznego i 26 pracowników 

administracji48

Z AANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
I  ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ

W tym rozdziale opisane zostały działania realizowane na rzecz społeczności lokalnej. 
Jest to kategoria bardzo obszerna, dlatego znalazły się w niej nie tylko towarzystwa dobroczynne, 

fundacje, działania edukacyjne ukierunkowane na dzieci i młodzież, ale także wszelkie inicjatywy sprzyjające 
budowie kapitału społecznego – promujące sport i zdrowy styl życia, jak również kulturę i sztukę. 

Oczywiście nie sposób przytoczyć wszystkich przedsięwzięć – wybrane zostały te, które najlepiej oddają 
charakter zaangażowania przedsiębiorców w tym obszarze. 
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DZIAŁANIA CHARYTATYWNO-FILANTROPIJNE
W dobie wielkich przemian technologicznych, ekonomicznych i społecznych „wieku pary 
i fabryk” pojawiła się nowa kategoria osób potrzebująca wsparcia – robotnicy. Migracje 
społeczne dotyczyły szerokich kręgów dziewiętnastowiecznego społeczeństwa. Zmiany 
eko-nomiczne, industrializacja i urbanizacja wraz z intensywnym przemieszczaniem się 
ludzi do-prowadziły do przewartościowania dotychczas funkcjonujących systemów po-
mocy. Do XIX wieku funkcje pomocowe były domeną rodzin, kościoła i różnych instytucji 
organizowanych przez wspólnoty wyznaniowe, jednak pojawienie się 

„społeczeństwa przemysłowego oznaczało […], pewną zasadniczą zmianę jako-
ściową – stała się ona [pomoc społeczna] jedną z podstawowych funkcji społe-
czeństwa, zastępując solidarność rodzinną, dobroczynność motywowaną wzglę-
dami rodzinnymi”49.  

Pojawiło się wówczas zapotrzebowanie na zupełnie inną niż wsparcie rodzinne formę 
pomocy społecznej. Zjawisko to dotyczyło przede wszystkim środowisk wielkomiejskich, 
w których w drugiej połowie XIX stulecia i na początku XX wieku przebiegały gwałtowne 
procesy industrializacyjne, a zwłaszcza miast tak zwanych nowych, czysto przemysło-
wych, jak Łódź, Żyrardów czy Sosnowiec. W takich środowiskach robotnicy, najczęściej 
rozdzieleni z rodziną, musieli radzić sobie w zupełnie nowej, nieznanej rzeczywistości, 
a należy dodać, że w tym okresie  niemal cały czas i siły musieli oddać do dyspozycji 
zatrudniającego ich przedsiębiorstwa. W takich warunkach funkcje pomocowe zaczęły 
przejmować różnorodne grupy i środowiska społeczne. Ich motywacje bywały różne – od 
względów stricte ekonomicznych po powody czysto ludzkie, jak wrażliwość na słabość 
i krzywdę. Funkcje pomocowe podjęli ci, którzy dysponowali środkami finansowymi, 
a także mieli wyrobioną świadomość oraz odpowiednio wysoką pozycję, by oddziaływać 
na społeczność lokalną.

TOWARZYSTWA  DOBROCZYNNOŚCI 
Najbardziej spektakularnymi przykładami wspólnych, mimo rywalizacji ekonomicznej, 
przedsięwzięć środowisk przedsiębiorców prowadzących interesy na ziemiach polskich 
było powoływanie do życia i działalność w towarzystwach dobroczynności. Ustawodaw-
stwo Polski niepodległej nakładało obowiązek opieki nad ludźmi biednymi i potrzebujący-
mi na gminy, jednak wobec braku możliwości finansowych i organizacyjnych, działalność 
towarzystw i innych pokrewnych im organizacji filantropijnych była niezbędna.

Na ziemiach polskich powstało ich wiele, zaś zakres ich aktywności był determinowany przez 
najważniejsze potrzeby społeczne czasów, w których działały – a co za tym idzie podobny 
w różnych zakątkach kraju. W związku z tym poniżej podane zostały jedynie trzy przykłady 
udziału przedsiębiorstw i ich właścicieli w działalności organizacji dobroczynnych.

Towarzystwo założone zostało dzięki inicjatywie grupy społeczników z małżeństwem 
Rajkowskich na czele. W okresie międzywojennym wspierała je finansowo między inny-
mi Cukrownia w Ciechanowie. W roku 1923 Towarzystwo otworzyło ochronkę, w której 
opiekę oraz posiłek otrzymywało od 50 do100 dzieci. Ponadto kuchnia ochronki wyda-
wała kilka obiadów dziennie osobom dorosłym. W latach 1918–1939 Towarzystwo or-
ganizowało imprezy okolicznościowe, jak spotkania z okazji świąt oraz pomoc osobom 
indywidualnym w postaci zapomóg stałych bądź jednorazowych50. 

Ciechanowskie 
Towarzystwo 

Dobroczynności
Rok powstania  – 1903

Obszar działania  – Ciechanów

Łódzkie Chrześcijańskie 
Towarzystwo 
Dobroczynności
Rok powstania  – 1885
Obszar działania  – Łódź

Warszawskie Towarzystwo 
Dobroczynności
Rok powstania  – 1814
Obszar działania  – Warszawa

Założone z inicjatywy przemysłowców i formalnie ukonstytuowane w 1885 roku Towa-
rzystwo miało przyczyniać się do likwidacji żebractwa oraz wspierać materialnie i finan-
sowo ubogich chrześcijan, mieszkańców Łodzi. Dzięki wsparciu finansowemu członków 
instytucji – w przytłaczającej większości osób słabo lub średnio uposażonych, ale także 
wielkiej rzeszy społeczników wywodzących się z grona burżuazji, przemysłowców, kup-
ców, właścicieli posiadłości oraz lekarzy, prawników, inżynierów czy nauczycieli – moż-
liwe było prowadzenie szerokiej działalności w dziedzinie pomocy socjalnej i opiekuń-
czo-wychowawczej. Efektem wielkiego ruchu społecznikowskiego łódzkich chrześcijan 
było powołanie i działalność domu starców i kalek, domu noclegowego, komitetu prze-
ciwżebraczego, biura pośrednictwa pracy, schroniska dla nauczycielek, trzech ochro-
nek, trzech szkół elementarnych, sześciu tanich herbaciarni, szpitala dla psychicznie 
i nerwowo chorych, szpitala położniczego, szpitala dla dzieci, sanatorium przeciwgruź-
liczego oraz bezpłatnego ambulatorium.

W powstałych instytucjach dbano nie tylko o zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych – 
w wielu z nich istniała także możliwość otrzymania wsparcia duchowego, na przykład 
w budynku przytułku dla starców i kalek działały dwie kaplice: katolicka i protestancka. 
W organizowanych tam nabożeństwach uczestniczyli nie tylko pensjonariusze i członko-
wie Towarzystwa, ale również okoliczna ludność.

Od 1918 roku podobnie jak w okresie wcześniejszym członkami instytucji obok osób pry-
watnych były funkcjonujące wówczas w Łodzi przedsiębiorstwa przemysłowe, bankowe 
i inne. W spisie członków Towarzystwa z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku wy-
mieniono między innymi: Łódzką Odlewnię Żelaza „Ferrum”, Pabianickie Towarzystwo 
Przemysłu Chemicznego, Widzewską Manufakturę Bawełnianą, Towarzystwo Przemysłu 
Drzewnego „Silvars”, Spółkę Allart i Rousseau, Spółkę Woelker, Girbardt, Leonhardt, Po-
wszechne Towarzystwo Elektryczne „AEG”, Łódzką Firmę Kapeluszy, Łódzką Fabrykę Nici, 
Kolej Elektryczną Łódzką, Spółdzielczy Bank Udziałowy oraz Spółdzielczy Bank Związku 
Wykończalni i Farbiarni.

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności założone w 1814 roku działało nieprzerwa-
nie do wybuchu drugiej wojny światowej. Podobnie jak w przypadku instytucji łódz-
kiej w latach 1918–1939 członkowie Towarzystwa poza wpłacaniem corocznych składek 
utrzymywali także na co dzień poszczególne ochronki, szwalnie i internaty kształcące 
młodzież w rozmaitych zawodach rzemieślniczych. Instytucję wspierały finansowo za-
równo rodziny warszawskie o różnym stopniu zamożności (np. Kronenbergowie), jak 
i przedsiębiorstwa działające na terenie miasta. Przez wiele lat instytucję wspierała 
finansowo rodzina Kronenbergów. Na przykład w 1895 roku dzięki znacznej dotacji 
250 tys. rubli, uzyskanej od Władysława Kronenberga, otwarto Zakłady Naukowo-Rze-
mieślnicze dla młodych chłopców. 

FUNDACJE
W Polsce  międzywojennej działalność fundacji regulowały przepisy o fundacjach oraz 
zatwierdzaniu darowizn i zapisów, zawarte w dekrecie Naczelnika Państwa z 7 lutego 
1919 roku. Fundacje można było ustanawiać dla prowadzenia działalności charytatywnej, 
wspierania kultury, nauki lub oświaty. W zależności od obszaru działania podlegały one 
różnym urzędom. Na terenach byłego zaboru rosyjskiego był to odpowiedni minister, na 
przykład fundacje związane z rozwojem oświaty nadzorował minister wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego. Na terenach byłej Galicji nadzór nad fundacjami sprawowało 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako ich organ zwierzchni oraz Departament Fundacyj-
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ny Wojewody Lwowskiego. Obszar byłego zaboru pruskiego znajdował się w gestii Rady 
Ministrów, wojewodów i sądów powiatowych. 

Pomoc świadczona przez fundacje obejmowała rozmaite obszary życia społecznego. Za 
przykład może posłużyć pomoc świadczona dzieciom i młodzieży, którą w 1932 roku or-
ganizowało sześćdziesiąt osiem fundacji. Zajmowały się one ponad 4,5 tysiącem dzieci. 
Zdecydowana większość fundacji opiekuńczo-społecznych działających w okresie między-
wojennym została założona w XIX bądź na początku XX wieku. Fundatorami części z nich 
byli właściciele wielkich zakładów przemysłowych lub bogaci kupcy. Powstawały także fun-
dacje zakładane przez instytucje publiczne. Tak było na przykład w przypadku powołanego 
w 1931 roku przez towarzystwa ubezpieczeniowe Instytutu Spraw Społecznych.

Herman Konstadt należał go grona największych łódzkich filantropów, założycieli 
instytucji o charakterze społecznym. Nie miał własnych dzieci, angażował się więc 
w pomoc potrzebującym – fundował przytułki, szkoły, szpitale. Pierwszą instytucją 
o charakterze pomocowym, która działała niezależnie od powołanej później fundacji, 
był „Dom Ubogich w Łodzi” – przytułek dla starców, biednych i kalek obojga płci wy-
znania mojżeszowego, którzy nie posiadali środków na dalsze utrzymanie. Przytułek 
rozpoczął działalność w 1893 roku, a środki wyasygnowane na jego utworzenie przez 
rodzinę Konstadtów przekroczyły 60 tys. rubli.

W kwietniu 1894 roku Konstadt sporządził rozporządzenie majątkowe, w którym po-
twierdził fundusz żelazny przeznaczony na prowadzenie domu ubogich i przeznaczył 30  
tys. rubli na powstanie żydowskiej szkoły elementarnej. Ponadto z procentów funduszu 
wieczystego, którego minimalną wysokość określił na 150 tys. rubli, miano wydzielić 
środki na założenie i budowę w Łodzi instytucji dobroczynnych: szpitala dla dzieci oraz 
przytułku dla podupadłych rodzin, które w przeszłości „żyły w dobrobycie”.51

Herman Konstadt zmarł 21 października 1895 roku. W 1898 roku jego żona, Mina 
Konstadt, zrzekła się połowy należnej jej części spadku i także przekazała ją na fundusz 
wieczysty. Dzięki temu w 1899 roku powołano Fundację Dobroczynną imienia Hermana 
i Miny Małżonków Konstadt. W 1900 wybudowano szkołę, która  przez dłuższy czas była 
finansowana przez fundację. Pod względem wyposażenia i poziomu nauczania przodo-
wała wśród łódzkich szkół elementarnych. W okresie międzywojennym funkcjonowała 
w strukturze powszechnych szkół miejskich.

W pierwszej dekadzie XX wieku rozpoczęto budowę żydowskiego szpitala dziecięcego. 
Statut instytucji przewidywał przyjmowanie w nim do leczenia dzieci wyznania mojże-
szowego do 14 roku życia. W ramach obiektu miały zostać utworzone: ambulatorium, 
apteki i synagogi, ferma krów mlecznych i hodowla cieląt. Zakładano, że z chwilą otwar-
cia szpital będzie dysponował 120 łóżkami. Do początku 1913 roku główne obiekty szpi-
tala osiągnęły stan surowy, na lata 1913–1914 przypadły prace wykończeniowe i wypo-
sażanie obiektu w niezbędne urządzenia. Pierwszych pacjentów zaczęto przyjmować 
w połowie 1914 roku. Wówczas wybuchła wojna. W związku z epidemią tyfusu plami-
stego i szkarlatyny obiekt przekształcono w szpital dla zakaźnie chorych. W 1921 roku 
szpital otrzymał status Publicznego Szpitala Miejskiego w Radogoszczu, specjalizujące-
go się w chorobach wewnętrznych i chirurgii.

Historia rodu Hipolita Wawelberga (1843–1901), mającego swe rodzinne korzenie 
w warszawskiej biedocie żydowskiej, jest przykładem na to, że dzięki pracowitości i upo-
rowi można zmienić status społeczny i osiągnąć sukces finansowy. Dziadek Hipolita był 
tragarzem, zaś ojciec, Henryk Wawelberg, subiektem w składzie cygar i kantorze lote-
rii. Henryk za pożyczone pieniądze otworzył kantor, który dzięki dobrej koniunkturze 
i mądremu zarządzaniu przekształcił w ogromny dom bankowy. Hipolit odziedziczoną 
fortunę pomnożył. Dzięki posiadanej wiedzy oraz wielkim zdolnościom finansowym do-
robił się ogromnego majątku, który służył mu do realizowania różnego rodzaju przed-
sięwzięć mających na celu pomoc potrzebującym.

Dzięki jego staraniom w 1897 roku powstała fundacja „Tanie mieszkania im. Hipolita 
i Ludwiki małżonków Wawelbergów”. Miała ona na celu: dostarczenie niezamożnej lud-
ności Warszawy i jej okolic, wszelkich stanów i wyznań z pracy osobistej się utrzymującej, 
dogodnych i tanich mieszkań. Dla skuteczniejszego osiągnięcia celu Instytucji służy prawo 
utrzymywania w należących do niej domach kuchen tanich, herbaciarni, sklepów spożyw-
czych, warsztatów, żłobków, ochron i tym podobnych zakładów, przeznaczonych dla nie-
zamożnej ludności. 

Szczególnie wart podkreślenia jest fakt, że nie były to mieszkania tylko dla Żydów. Wa-
welberg wierzył, że jest możliwe współistnienie społeczeństwa, w którym będą zgodnie 
koegzystowali obywatele różnorodni etniczne, narodowościowo i wyznaniowo. 

Hipolit Wawelberg na cele fundacji przeznaczył 300 tys. rubli. Pierwsza kolonia tanich 
domów wybudowanych z myślą o robotnikach powstała w Warszawie przy ulicy Gór-
czewskiej 15. Z założenia niedochodowe przedsięwzięcie miało unikatowy jak na tamte 
czasy zamysł społeczny – między budynkami stawianymi w dość dużej odległości (tak, 
aby zapewnić „przestrzeń do życia”) powstały budynki socjalne mieszczące pralnię, 
ochronkę i klub dla mieszkańców. Wszystkie mieszkania miały ubikacje, a na każde pię-
tro domu doprowadzono wodę bieżącą. Kamienice zaopatrzono także w rynny, które 
stanowiły wówczas ważną innowację., a wszystkie okna w budynkach otwierały się do 
środka. 

Kolejny dom mieszkalny, tak zwane II Osiedle Tanich Mieszkań, został przez fundację 
wybudowany w latach 1927–1929. Był on przeznaczony dla niezamożnej inteligencji 
i urzędników. W 1933 roku z inicjatywy Fundacji urządzono w nim wypożyczalnię i czytel-
nię czasopism. Fundacja ofiarowała urządzony lokal i jego utrzymanie miejscowej społecz-
ności, partycypowała także w kosztach wynagrodzenia personelu oraz prenumeraty gazet.

Dzięki fundacji Matyldy i Edwarda Herbstów w Łodzi wybudowano szpital dziecięcy. Był 
to pomnik ku czci ich zmarłej na gruźlicę córki, Anny Marii. Do inicjatorów budowy 
szpitala należeli także Karol Jonscher, Emil Geyer, Juliusz Kunitzer i wiele innych osób, 
zasłużonych dla placówki pracą społeczną i darowiznami. Matylda i Edward Herbstowie 
ofiarowali na ten cel 200 tys. rubli oraz działkę pod budowę szpitala.

W latach 1903–1904 wzniesiono budynek administracyjny, pawilon chirurgii, pawilon 
laryngologii, pawilon neurologii, pawilon zakaźny, pralnię i prosektorium. W 1908 roku 
do pawilonu chirurgii dobudowano część rehabilitacyjną. Budynek, również wzniesiony 
dzięki fundacji Matyldy i Edwarda Herbstów, stanowił hołd złożony współinicjatorowi 
i dyrektorowi szpitala, doktorowi Karolowi Jonscherowi. W 1928 roku do już istniejących 
obiektów, dołączono pawilon dla dzieci chorych na gruźlicę im. Juliusza Kunitzera – fun-
datora budynku. 

Fundacja Dobroczynna 
imienia Hermana i Miny 

Małżonków Konstadt
Rok powstania  – 1899

Obszar działania  – Łódź

Fundacja „Tanie 
mieszkania im. Hipolita 
i Ludwiki małżonków 
Wawelbergów”
Rok powstania  – 1897
Obszar działania  – Warszawa

Fundacja Matyldy 
i Edwarda Herbstów – 
Szpital Anny Marii 
dla Dzieci w Łodzi
Rok powstania  – 1902
Obszar działania  – Łódź
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Placówka szpitalna rozpoczęła działalność 9 marca 1905 roku, kiedy to przyjęto pierw-
szych pacjentów. Pięć lat później placówkę przekazano Łódzkiemu Chrześcijańskiemu 
Towarzystwu Dobroczynności. Od początku działalności aż do wybuchu wojny szpital 
był dotowany jedynie z darowizn prywatnych i opłat stałych pobieranych od pacjentów 
z zamożnych rodzin. Mimo niestabilnej sytuacji finansowej placówka oferowała część 
miejsc dla dzieci z rodzin najuboższych, których nie było stać na ponoszenie jakichkol-
wiek opłat. 

W czasie, kiedy powstawał, szpital Anny Marii był jednym z najbardziej nowoczesnych 
szpitali dziecięcych w Polsce i Europie. Jego fundatorzy i pomysłodawcy dołożyli wszel-
kich starań, aby został zbudowany według najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej 
i medyczno-sanitarnej. W 1924 roku otwarto w nim nowoczesny dwudziestołóżkowy 
oddział niemowlęcy z izolatką i kuchnią mleczną. Według pierwotnych założeń szpi-
tal miał leczyć dzieci z najuboższych rodzin chrześcijańskich, jednak ostatecznie stał się 
szpitalem powszechnym, w którym poddawano terapii wszystkie dzieci bez względu na 
wyznanie i status społeczny. Placówka była czynna także w okresie drugiej wojny świa-
towej – leczyły się w niej dzieci niemieckie i polskie. Od momentu powstania do czasów 
współczesnych szpital niezmiennie pełni swoją pierwotną funkcję.

W XIX wieku sytuacja ludności wyznania mojżeszowego w zakresie dostępu do lecznic-
twa, zwłaszcza zamkniętego, była wręcz katastrofalna, ponieważ z powodów religijnych 
Żydzi nie korzystali z ogólnodostępnych szpitali miejskich czy powiatowych. Z powodu 
braku odpowiednich środków finansowych problemu tego nie mogły rozwiązać dozory 
bóżnicze. Taka sytuacja miała miejsce w Łodzi, gdzie do lat osiemdziesiątych społecz-
ność żydowska nie posiadała własnego szpitala. Z inicjatywą uruchomienia takiej insty-
tucji wystąpił miejscowy kupiec i przemysłowiec Izrael K. Poznański. Na ten cel przekazał 
pofabryczny dwupiętrowy obiekt, w którym urządził i wyposażył szpital na dwadzieścia 
łóżek. Tymczasowy szpital uruchomiono w styczniu 1882 roku. Wówczas Poznański roz-
począł starania o zgodę władz na budowę stałej placówki.

Łódzki Żydowski Szpital im. Izraela i Leony małżonków Poznańskich otwarto w paździer-
niku 1890 roku. Obiekt składał się z dwóch oddziałów: chorób wewnętrznych i chirur-
gicznego, łącznie dysponujących 32 łóżkami. Wydatki poniesione na budowę zostały 
oszacowane na 180,6 tys. rubli. Ponieśli je między innymi: rodziny Poznańskich i Hert-
zów, rodzina Jakuba Bellina oraz Markus Frenkel. Dodatkowo część prac o wartości 30 
tys. rubli, wykonały oddziały techniczne Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnia-
nych I. K. Poznańskiego.

Szpital przyjmował bezpłatnie ubogich mieszkańców Łodzi pochodzenia żydowskiego. 
W podobny sposób udzielał pomocy ambulatoryjnej wszystkim ubogim bez wzglę-
du na wyznanie. W krótkim czasie szpital stał się przodującą placówką medyczną 
w Królestwie Polskim. Sukcesywnie powiększano jego możliwości opieki nad chorymi. 
W latach 1890–1915 zakres działalności placówki wzrósł dziesięciokrotnie, w ciągu roku 
1915 przyjęto do niej 18,5 tys. osób, a ich pobyt objął łącznie 40 tys. chorobodni. W roku 
1897 w szpitalu powstał przytułek położniczy (jego opiekunką była Anna Hertz), któ-
ry wkrótce przekształcono w oddział ginekologiczny. Dwa lata później zorganizowano 
pododdział chorych na gruźlicę. Działalność o tak szerokim zasięgu wymagała dużych 
nakładów finansowych. Na ten cel gromadzono kapitał żelazny w postaci papierów war-
tościowych i zapisów notarialnych, który w latach 1890–1915 wzrósł z 35 tys. do 335 
tys. rubli. Łożyły na niego zamożne osoby pochodzenia żydowskiego i wyznań chrze-
ścijańskich. W tej kwocie legaty rodziny Poznańskich wynosiły 250 tys. rubli. Ponadto 

wśród darczyńców znaleźli się: rodzina Silbersteinów, Fabian Grünfeld, Dawid i Rachela 
małżonkowie Prussak. Utworzono legaty rodziny Bellin, Zelmana i Hindy Salomonowicz, 
Karola i Felicji małżonków Poznańskich oraz Jakuba i Anny Hertz.

Po pierwszej wojnie światowej z powodu braku środków szpital został zmuszony do 
ograniczenia działalności. W roku 1922 zamknięto aptekę, a w końcu drugiej dekady 
XX wieku prawdopodobnie także ambulatorium, co stanowiło problem, albowiem ambu-
latorium obsługiwało znaczną część ubogiej ludności miasta. Oprócz pomocy lekarskiej 
oferowało za minimalną opłatą 10 kopiejek leki z apteki szpitalnej. Ta ostatnia realizo-
wała większość recept wypisywanych przez lekarzy ambulatorium. Mimo ograniczenia 
działalności Łódzki Żydowski Szpital nadal pozostawał wiodącą placówką w mieście. 
W roku 1924 dysponował 130 łóżkami i przyjął 2235 chorych. W okresie międzywo-
jennym poza ludnością żydowską z usług szpitala korzystały, wobec niewystarczającej 
liczby własnych placówek, władze Łodzi oraz Kasa Chorych.

Współwłaściciel firmy John Briggs był pierwszym z fabrykantów, którzy przekazali sa-
mochód na potrzeby warszawskiego pogotowia ratunkowego. Darowizny tej dokonał 
w 1911 roku. Auto zostało nazwane Flora od imienia żony Briggsa, Flory z Granzowów 
Briggsowej. 

 
EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
Jednym z najtrudniejszych zadań, z którym przyszło się zmierzyć państwu polskiemu 
po 1918 roku, był niski poziom oświaty i brak wykwalifikowanych fachowców. W roku 
1921 aż 33% ludności kraju w wieku powyżej 10 lat stanowili analfabeci52. Konieczna 
były więc ujednolicenie i rozbudowa szkolnictwa będącego wytworem prawa państw 
zaborczych. Zadanie to utrudniał fakt znacznych różnic międzyzaborowych. Na terenach 
zagarniętych przez Cesarstwo Rosyjskie nie istniał obowiązek szkolny, zaś na terenie za-
boru austriackiego nie był konsekwentnie realizowany. Jedynie Prusacy byli przywiązani 
do edukacji, jednak wiązała się tam ona z dążeniem do całkowitej germanizacji uczniów. 
Na mocy wydanych w latach 1919 – 1920 ustaw dotyczących systemu oświaty wprowa-
dzono obowiązkową szkołę powszechną dla dzieci w wieku od siedmiu do czternastu 
lat.53 Szkoła ta miała być bezpłatna i trwać minimum siedem lat. Poza tym naczelne 
kierownictwo i nadzór zwierzchni nad wychowaniem publicznym powierzone zostało 
ministrowi wyznań religijnych i oświecenia publicznego. W ten sposób system edukacji 
w Polsce, tak jak w wielu państwach europejskich, stał się elementem życia obywateli, 
na który zasadniczy wpływ miało państwo.

Powyższe ustalenia znalazły swe odzwierciedlenie w uchwalonej 17 marca 1921 roku 
konstytucji marcowej, a także w uzupełniającej ją noweli sierpniowej z 2 sierpnia 1926 
roku. Oba dokumenty stwierdzały, że uczęszczanie do szkoły powszechnej jest obo-
wiązkiem wszystkich obywateli państwa polskiego, a szkoły podstawowe są bezpłat-
ne. Zdolnym, ale niezamożnym uczniom państwo oferowało, w ograniczonym zakresie, 
stypendia umożliwiające kontynuowanie nauki na szczeblu średnim i wyższym. W obu 
dokumentach podkreślono także, że wszystkie szkoły publiczne i prywatne podlegają 
nadzorowi władz państwowych.

Struktura szkolnictwa polskiego opierała się na trzech szczeblach: szkoły podstawo-
we, szkoły średnie (czyli gimnazja) i szkoły wyższe. Dzieliły się one na szkoły publiczne 
i prywatne. Na możliwość otwierania tych drugich miała wpływ trudna sytuacja ekono-

Fundacja Izraela i Leony 
Poznańskich – Łódzki 

Szpital Żydowski imienia 
Izraela i Leony małżonków 

Poznańskich
Rok powstania  – 1882

Obszar działania  – Łódź

„Briggs & Posselt”
w Markach 
Siedziba  – Marki koło Warszawy
Branża  – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników  – 600–1752 osób
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miczna państwa, a także nacisk środowisk konserwatywnych. Po spełnieniu określonych 
warunków placówki prywatne mogły uzyskać prawa szkół państwowych. 

Nauka w szkole podstawowej trwała siedem lat, jednak uczniowie, którzy zamierzali 
następnie uczęszczać do szkoły średniej, mogli ją zakończyć już po klasie piątej, zdając 
egzamin warunkujący przyjęcie do placówki średniego szczebla. 

Szkoła średnia, czyli gimnazjum, kształciła uczniów przez kolejne osiem lat ich życia. 
Nauka dzieliła się na dwa etapy: podczas trwania pierwszego uczniowie przez trzy lata 
uczęszczali do tzw. gimnazjum niższego, natomiast przez kolejne pięć lat do tzw. gim-
nazjum wyższego52. Ukończenie pełnego ośmioletniego kursu nauczania dawało moż-
liwość przystąpienia do matury gimnazjalnej, a zdana matura otwierała absolwentowi 
drogę do szkolnictwa wyższego. Poważnym ograniczeniem dostępu do szkół średnich 
i wyższych była konieczność odpłatności za naukę na tych szczeblach. 

Równolegle z gimnazjami działały szkoły zawodowe, które umożliwiały zdobycie po-
trzebnych kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu. Wśród nich działały pla-
cówki o charakterze technicznym, rolniczym, handlowym, przemysłowym, ogrodniczym 
i dotyczącym gospodarstwa domowego. Większość tych ośrodków nauki była niepań-
stwowa, a ich założycielami były głównie zrzeszenia zawodowe czy organizacje społecz-
ne. W trybie niestacjonarnym działały dokształcające szkoły zawodowe, przeznaczone 
dla młodzieży pracującej, która nie ukończyła szkoły powszechnej. Nauka zwykle odby-
wała się tam popołudniami. 

Ostatni stopień edukacji stanowiły szkoły wyższe: akademie, szkoły główne, uniwer-
sytety i politechniki. Ich zadaniem było rozpowszechnianie wiedzy wśród młodzieży 
akademickiej i przygotowywanie jej do wykonywania zawodów praktycznych w doro-
słym życiu. Obowiązek ten powierzała im „Ustawa z dnia 13 lipca 1920 roku o szko-
łach akademickich”54. Niepodległe państwo polskie stanęło przez dodatkową trudno-
ścią w postaci odbudowania polskiego szkolnictwa wyższego, które do czasu I wojny 
światowej funkcjonowało jedynie na terenie Galicji. W roku 1938 maturzyści mogli już 
wybierać spośród 28 placówek uczelnianych, w których kształciło się wtedy około 50 
tys. studentów55. Na ziemiach polskich funkcjonowały także wyższe szkoły zawodowe 
i techniczne, np. Szkoła Inżynierska w Warszawie, Państwowa Szkoła Techniczna w Wil-
nie oraz Wyższe Szkoły Pedagogiczne, zwane pedagogiami, z siedzibą m.in. w Krakowie, 
Kielcach i Katowicach. Wykształcenie wyższe przez cały okres istnienia Drugiej Rzeczy-
pospolitej zachowało swój elitarny charakter, gdyż liczba studentów oscylowała wokół 
1–2% odpowiednich roczników56.

Wiele do życzenia pozostawiała realizacja obowiązku szkolnego na poziomie najniż-
szym. Początkowo wyraźnie widoczne były różnice w realizowaniu zasad związanych 
z powszechnym obowiązkiem szkolnym w zależności od regionu. Przez okres dwudzie-
stolecia międzywojennego ten stan uległ znacznej poprawie. W roku szkolnym 1938/39 
na 100 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym do szkoły uczęszczało około 90. Polska 
centralna zrównała swe wskaźniki z zachodnią częścią kraju, natomiast na wschodzie, 
szczególnie na ziemiach zamieszkanych głównie przez mniejszości narodowe, liczba 
dzieci chodzących do szkoły oscylowała wokół 70–80 na 100. Znacznym problemem tych 
ziem był jednak także fakt, że zwykle dzieci te kończyły zaledwie cztery klasy szkoły 
powszechnej57.

W działania na rzecz zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży do edukacji włączały się 
organizacje społeczne, a także podmioty gospodarcze. Te ostatnie samodzielnie inicjo-
wały bądź wspierały środowiska lokalne w zabiegach o powoływanie nowych placówek 

edukacyjnych. Aktywnością wykazywały się przedsiębiorstwa produkcyjne, zarówno pry-
watne, jak i państwowe, a ich działania przybierały zazwyczaj formę lobbingu, pomocy 
w uzyskaniu kredytów a nierzadko także bezpośredniego wsparcia finansowego. 

Szkoła powszechna w Mościcach
W 1933 roku z pomocą fabryki otwarto w Spółdzielni Oszczędnościowo-Kredytowej Pań-
stwowej Fabryki Związków Azotowych konto na rzecz budowy siedmioklasowej szkoły 
powszechnej. Wprawdzie w tym czasie istniał drewniany budynek szkoły pięcioklaso-
wej, ale po powstaniu fabryki i znacznym powiększeniu populacji Mościc nie był w sta-
nie sprostać potrzebom edukacyjnym. Na rzecz budowy nowej szkoły w fabryce zaczęto 
organizować pomoc finansową. Jako pierwsi zainicjowali ją członkowie sekcji mistrzów 
i werkmistrzów fabrycznych, opodatkowując swoje miesięczne pobory na fundusz bu-
dowy. Z kolei załoga fabrycznego warsztatu mechanicznego zorganizowała zbiórkę 
pieniężną na opłacenie nauczyciela. Na apel odpowiedziała także dyrekcja fabryki, któ-
ra w maju 1933 roku, podczas obchodów święta pracy, przekazała na budowę szkoły 
20 tys. złotych. Inwestycję rozpoczęto w 1934 roku, a w następnym, z powodu braku 
środków finansowych, gmina wystarała się o pożyczkę w kwocie 25 tys. na jej wykoń-
czenie. Z pomocą gminie przyszła dyrekcja fabryki, która udzieliła jej pięcioletniej sub-
wencji na rzecz budowy szkoły w wysokości 5 tys. złotych rocznie. Subwencję wypłacano 
w równych ratach jako pokrycie długu zaciągniętego przez gminę w Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Nauczanie rozpoczęto w szkole w 1936 roku, a budynek w całości od-
dano do użytku w październiku 1938 roku. Szkoła otrzymała imię Eugeniusza Kwiat-
kowskiego. W roku szkolnym 1937/1938 uczęszczało do niej około 670 uczniów, a kadra 
nauczycielska składała się z jedenastu osób.

Oprócz normalnej pracy pedagogicznej szkoła prowadziła także kursy dla analfabetów 
oraz zajęcia dokształcające dla robotników pracujących w mościckiej fabryce. W kursach 
pozaszkolnych organizowanych pod nazwą Niedzielnych Uniwersytetów Wiejskich co-
rocznie uczestniczyło ponad 300 osób.

SZKOŁY FABRYK CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
Doświadczenia Fabryki Związków Azotowych w Mościcach w zakresie finansowania szkol-
nictwa powszechnego z powodzeniem przeniesiono do innych miejscowości powstającego 
w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zakła-
dy przemysłowe na terenie COP-u opłacały 115 praktyk nauczycielskich oraz współfinan-
sowały budowę szkół, między innymi w Skarżysku Kamiennej, Pionkach, Starachowicach 
i podtarnowskich Niedomicach.

Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Warszawa
W 1919 roku Bank Zachodni SA w Warszawie (dawniej Dom Bankowy H. Wawel-
berg) przekazał Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego założoną 
i finansowaną przez siebie Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Od 1925 roku pory 
funkcjonowała ona pod nazwą Państwowa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. 
H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie. Była szkołą zawodową techniczną typu wyż-
szego. Działały w niej dwa wydziały: 1) mechaniczny z sekcjami energetyczną i warszta-
tową oraz 2) elektryczny z sekcjami prądów silnych i elektrotechniki. Po drugiej wojnie 
światowej placówka wznowiła działalność jako Szkoła Inżynierska im. H. Wawelberga 
i S. Rotwanda. Od 1947 roku jej absolwentom przyznawano tytuł inżyniera. W roku 1951 
powzięto decyzję o połączeniu szkoły z Politechniką Warszawską.

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 
w Mościcach i w Chorzowie  
Dawniej – Państwowa Fabryka 
Związków Azotowych w Mościcach
Siedziba – Mościce koło Tarnowa
Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 3400 
robotników i 690 pracowników 
administracji58 

Bank Zachodni SA 
w Warszawie  
Wcześniej – Dom Bankowy 
H. Wawelberga
Siedziba – Warszawa
Branża – instytucja fi nansowa
Liczba pracowników – brak danych
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Dom Bankowy „H. Wawelberg” założył w roku 1895 Szkołę Budowy Maszyn i Elektro-
techniki. Fundusze na ten cel przeznaczyli Hipolit Wawelberg i Stanisław Rotwand. Była 
to czteroletnia średnia szkoła mechaniczno-techniczna. Do 1919 roku stanowiła wła-
sność Domu Bankowego „H. Wawelberg". Pierwszym dyrektorem szkoły został profesor 
Instytutu Górniczego w Petersburgu, inż. Maurycy Mitte. Jak oceniano w okresie mię-
dzywojennym, program szkoły przez cały czas jej istnienia utrzymywany był na wyso-
kim poziomie. Należy dodać, że myślą przewodnią założenia tego typu instytucji była 
chęć wypełnienia luki w szkolnictwie wyższym po nieistniejącej wówczas politechnice 
warszawskiej, bowiem mimo że Szkoła Budowy Maszyn nie miała statusu szkoły akade-
mickiej, niewątpliwie jednak była placówką typu wyższego. Wynikało to z charakteru 
i stopnia trudności prowadzonych wykładów oraz poziomu przygotowania wstępującej 
do niej młodzieży. Już na przełomie XIX i XX stulecia szkoła miała do dyspozycji dobrze 
wyposażone pracownie: elektrotechniczną, fizyczną oraz chemiczną, a ponadto pracow-
nię stolarską, ślusarską oraz odlewnię. W 1926 roku w prasie fachowej pisano o niej: 
Nie ustępowała więc ona uczelniom zagranicznym tego typu i wielu wychowańców, którzy 
ukończyli szkołę H. Wawelberga i S. Rotwanda, po krótkim uzupełnieniu zagranicą wiado-
mości, nabytych w kraju, otrzymywali tytuł inżyniera, najczęściej we Francji. 

W niepodległej Rzeczypospolitej firma opłacała koszt nauki 90 dzieci robotników. 

W spółce zwracano baczną uwagę na kształcenie dzieci. Na terenie osiedla robotniczego 
niemal od początku istnienia firmy funkcjonowały trzy szkoły, z których jedna była nie-
mieckojęzyczną szkołą dla przyszłych kancelistów.

Ludwik Ferdynand Geyer był pierwszym przedsiębiorcą w Łodzi, który założył wieczoro-
wą szkołę elementarną dla dzieci pracujących w jego fabryce. Założona w latach pięć-
dziesiątych XIX wieku działała nieprzerwanie także w XX stuleciu. 

Ludwik Grohman wybudował kompleks obiektów, wśród których była szkoła. Budynek 
szkoły powstał w przededniu pierwszej wojny światowej. Podobnie jak w większości 
pozostałych obiektów wchodzących w skład przemysłowego imperium Ludwika Groh-
mana, głównym materiałem budulcowym była cegła. Szkołę wzniesiono tuż obok domu 
dla robotników. Została zbudowana z myślą o edukacji dzieci pracowników Grohmana, 
naukę miało w niej pobierać 300 dzieci.

Firma Scheiblera, jeszcze przed fuzją z zakładami Grohmana w 1921 roku, bezpłatnie 
prowadziła dla pracowników i ich rodzin pięć szkół podstawowych łącznie dla 2,4 tys. 
dzieci.

Jeszcze w trakcie budowy fabryki jej założyciele wysłali do Anglii (najprawdopodobniej 
do rodzinnego Bradford) kilkadziesiąt dziewcząt na roczne przeszkolenie w tamtejszych 
zakładach przędzalniczych. Koszty wyjazdu oraz pobytu kursantek na miejscu całkowicie 
pokrywała spółka „Briggs & Posselt”, zaś główne zadanie przeszkolonych miało polegać 
na przekazywaniu zdobytych umiejętności innym. Tak o tym niebywałym wydarzeniu 
pisała wówczas warszawska prasa61: 
[…] godnym jest zaznaczenia fakt, że do robót przędzalniczych założyciele fabryki zebrali 
do stu dzieci w wieku od 12 do 15 lat i za zgodą rodziców zamieszkałych w Markach i na 
Szmulowiźnie wysłali je w styczniu roku bieżącego [tj. 1883 – ZP] do Londynu celem na-
uczenia się robót przędzalniczych. Przed wysłaniem fabrykanci swoim kosztem przyzwoicie 
i jednostajnie je ubrali. Dzieci po roku nauki, w styczniu 1884 r. wracają na rodzinną zie-
mię, poczem zatrudnione zostaną w fabryce za wynagrodzeniem stosownie do ich uzdol-
nienia, jednakże bez potrąceń za poniesione koszty podróży, nauki i utrzymania rocznego 
w Londynie, z tem tylko zastrzeżeniem, że młodzi pracownicy polscy obowiązani będą 
uczyć swoich rodaków i rodaczki tego, czego się sami za granicą nauczyli. Wysłane do 
Londynu dzieci uczęszczają tam dwa razy tygodniowo do szkoły, gdzie uczą się języka pol-
skiego i angielskiego oraz rachunków i kaligrafii, niedziele zaś i święta przeznaczone są na 
nabożeństwa i rozrywkę po pracy. 

Opisywane szkolenie kosztowało firmę ogromną jak na owe czasy kwotę kilku tysięcy 
rubli, a należy podkreślić, że sponsorzy najprawdopodobniej nie wymagali bezwzględ-
nie, by wszystkie przeszkolone dziewczęta pracowały w ich fabryce. 

Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej fabryka rozpoczęła zabiegi o utworze-
nie szkoły zawodowej. Okupacja niemiecka przerwała te działania. Sprawy szkolnictwa 
zostały w Generalnym Gubernatorstwie uregulowane rozporządzeniem o szkolnictwie 
z 31 października 1939 roku oraz ordynacją zarządu szkolnego z 16 marca 1940 roku. 
W 1940 roku niemieckie władze okupacyjne wydały zgodę na założenie Werkschule des 
Stickstoffwerkes in Mościce, czyli Przyfabrycznej Szkoły Przemysłowej – trzyletniej przy-
zakładowej szkoły dla pracującej w fabryce młodzieży. 
 

KULTURA I SZTUKA
Rozwój przedsiębiorczości gospodarczej w XIX i pierwszej połowie XX wieku miał 
ogromne znaczenie miastotwórcze, czego przykładem są przywołane już Żyrardów, Mar-
ki, Łódź i wiele innych ośrodków. Rozwijające się fabryki dawały zatrudnienie tysiącom 
ludzi, przeobrażały skład społeczności miejskich, kształtowały nowy krajobraz kulturowy 
miast i wzbogacały ośrodki miejsko-przemysłowe o mniej lub bardziej liczne instytucje 
społeczne, komunalne, kulturalne. 

Analizując działalność przedsiębiorstw i ich właścicieli, można wskazać modelowo 
ukształtowane ośrodki, w których dbano nie tylko o realizację bogatych programów 
infrastrukturalnych i socjalnych, ale także o sferę życia kulturalnego i intelektualnego. 
Przykładem tego typu aktywności były chóry, orkiestry, kluby, teatry czy biblioteki przy-
zakładowe. 

Spółka Akcyjna Fabryk 
Metalowych pod Firmą 

„Norblin, B-cia Buch 
i T. Werner” w Warszawie   

Siedziba – Warszawa, Głowno
Branża – przemysł metalowy

Liczba pracowników – w Warszawie: 
972 robotników i 166 osób 

administracji, w Głownie: 
945 robotników 

i 68 pracowników administracji59

Towarzystwo Zakładów 
Żyrardowskich, 
Spółka Akcyjna   
Siedziba – Żyrardów

Branża – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników – brak danych

Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego „Ludwik 
Geyer”, Spółka Akcyjna    

Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy

Liczba pracowników – brak danych

Zjednoczone Zakłady 
Włókiennicze K. Scheiblera 

i L. Grohmana, 
Spółka Akcyjna    

Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy

Liczba pracowników – 
7,5 tys. robotników60

„Briggs & Posselt”
w Markach 
Siedziba  – Marki koło Warszawy
Branża  – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników  – 600–1752 osób

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 
w Mościcach i w Chorzowie  
Dawniej – Państwowa Fabryka 
Związków Azotowych w Mościcach 
Siedziba  – Mościce koło Tarnowa
Branża  – przemysł chemiczny
Liczba pracowników  – 
3400 robotników i 690 pracowników 
administracji62
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Właściciele przedsiębiorstw, zwłaszcza ci, którzy osiągnęli wysoki status finansowy, za-
częli realizować styl życia odwołujący się do wzorców lub mód obowiązujących ówcze-
śnie w Berlinie, Wiedniu czy Paryżu. Burżuazja przemysłowa i finansowa z powodzeniem 
realizowała idee mecenatu artystycznego oraz pasje zbierackie czy kolekcjonerskie. 

Księgozbiór gromadzony w działach fabryki
W niektórych działach fabryki gromadzono literaturę techniczną, także obcojęzyczną, wy-
korzystywaną zwłaszcza przez kadrę inżynieryjną. Księgozbiór ten był pomocny w rozwa-
żaniach teoretycznych i działaniach praktycznych służących wdrażaniu nowych technolo-
gii i technik produkcji. Największy zbiór książek zgromadzono w fabrycznym laboratorium 
kierowanym przez inż. Józefa Hawliczka. W czasie drugiej wojny światowej pracownikom 
zakładów udało się uratować część księgozbioru, jednak jego duża część przepadła.

Biblioteka 
Początki biblioteki zakładowej sięgają okresu budowy fabryki. Gdy do podtarnowskiego 
Świerczkowa przybyło co najmniej kilkaset osób, w tym wielu inżynierów i specjalistów, 
zrodziła się potrzeba sięgania w czasie wolnym do literatury. Wielu pracowników prze-
bywało w Mościcach czasowo, mieszkali oni w prowizorycznych barakach, gdzie nie było 
miejsca na książki. Wówczas pojawiła się konieczność utworzenia biblioteki. Do 1939 
roku istniały dwie biblioteki zakładowe, inżynierska i robotnicza. Trzeba bowiem pamię-
tać, że ówczesny model społeczny akcentował wyraźną odrębność elit i wykształconych 
specjalistów od reszty społeczeństwa. Biblioteka inżynierska znajdowała się w kasynie 
a robotnicza w świetlicy. W fabryce istniała ponadto biblioteka techniczna, gdzie gro-
madzono najcenniejsze z punktu widzenia potrzeb produkcji publikacje. Bibliotekę tę 
można traktować jako bibliotekę naukową, skąd wypożyczano pozycje fachowe.

Kasyno inżynierskie
Równolegle z budową fabryki w Mościcach przystąpiono do wznoszenia specjalnego 
kasyna dla kadry inżynieryjno-technicznej. Kasyno dysponowało dużą salą, w której wy-
dawano posiłki dla wyżej wykwalifikowanych pracowników; nowoczesnym zapleczem 
kuchennym oraz mieszkaniami dla obsługujących je pracowników. Jedno z pomieszczeń 
zajmowała biblioteka zwana inżynierską, w odróżnieniu od innej, przeznaczonej dla ro-
botników, istniejącej w jednym z baraków na terenie osiedla przyfabrycznego. Ponadto 
w kasynie organizowano uroczyste spotkania towarzyskie.

Świetlica robotnicza
Na początku lat trzydziestych XX wieku w Fabryce Związków Azotowych w Mościcach 
założono świetlicę robotniczą. W jej pomieszczeniach zorganizowano bibliotekę robot-
niczą. Ponadto pomieszczenia były wykorzystywane przez chór męski „Harmonia”, orkie-
strę dętą i zespoły młodzieżowe podczas ćwiczeń wokalnych i instrumentalnych.

Orkiestra dęta
Orkiestra dęta – czynna przez cały okres istnienia fabryki – była jedną z najstarszych 
amatorskich grup artystycznych działających wśród pracowników Fabryki Związków 
Azotowych. Inicjatywa jej utworzenia wyszła od kierownika personalnego firmy, Pawła 
Kępki. Ten, mając dostęp do informacji o osobach zatrudnianych przy budowie nowej 
fabryki, orientował się, iż wielu z nich miało do czynienia z muzyką. Rekrutacja muzy-
ków polegała na wybieraniu z tłumu bezrobotnych poszukujących pracy osób wykazują-
cych talent muzyczny. Członkowie orkiestry mieli zapewnione zatrudnienie w zakładzie, 
a nierzadko otrzymywali służbowe mieszkania, zarezerwowane właściwie jedynie dla 
pracowników umysłowych. Orkiestra powstała w 1928 roku. Pierwszy oficjalny występ 
zespołu, który początkowo liczył 25 muzyków, miał miejsce w dniu uroczystości otwarcia 

fabryki, 18 stycznia 1930 roku. Orkiestra działała, na wyraźne polecenie władz niemiec-
kich, także podczas drugiej wojny światowej.

Chór
Jeszcze w trakcie budowy mościckiej fabryki, podobnie jak w przypadku orkiestry, znala-
zła się grupa chętnych do śpiewania w chórze. W fabryce koniec końców powstały dwa 
– jeden robotniczy, a drugi inżynierski. Chórem robotniczym kierował Alfred Nowak, 
śpiewał w nim podobno pracownik fabryki, a po drugiej wojnie światowej jej dyrektor, 
Stanisław Anioł. Chór inżynierski miał charakter bardziej elitarny, skupiał nie tylko inży-
nierów, ale również członków kadry technicznej i administracji fabryki. Jego występy to-
warzyszyły oficjalnym uroczystościom zakładowym, ale miały też charakter półprywatny, 
uświetniając polowania i rauty inżynierskie.

W latach trzydziestych XX wieku właściciel spółki, Jan Wedel, dążąc do poprawy warun-
ków bytowych pracowników, wybudował na posesji sąsiadującej z fabryką dom miesz-
kalny dla pracowników. Przy domu tym powstało pomieszczenie przeznaczone na klub 
robotniczy z salą teatralną i urządzeniami sportowymi. W lokalu klubu robotniczego 
zorganizowano dla kobiet kursy kroju i szycia. Równocześnie rozpoczęła działalność gru-
pa teatralna, prowadzona przez specjalnie zatrudnionego instruktora. Nieco później, po 
zakupieniu przez firmę instrumentów muzycznych, naukę gry na nich rozpoczął zespół 
orkiestry fabrycznej, pod kierunkiem zawodowego kapelmistrza. Nauka gry w orkiestrze 
odbywała się w godzinach pracy, w związku z tym wybrani przez kapelmistrza robotnicy 
posiadający odpowiednie uzdolnienia byli zwalniani ze swoich obowiązków zawodowych.

W dwudziestoleciu międzywojennym przy fabryce działał zorganizowany dla pracow-
ników klub z dobrze zaopatrzoną bezpłatną biblioteką. Pod koniec lat trzydziestych na 
koszt firmy w Głownie, gdzie działała filia zakładów warszawskich, wybudowano dom 
kultury.

Ludwik Wincenty Norblin (1836–1914) był znawcą i kolekcjonerem sztuki – w testamen-
cie podarował Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych dwanaście dzieł wybitnych polskich 
malarzy, między innymi Józefa Brandta, Juliana Fałata, Jana Matejki, Henryka Siemiradz-
kiego, Pantaleona Szyndlera. Dodatkowo instytucji tej przekazał 10 tys. rubli srebrem. 
Po drugiej wojnie światowej obrazy przejęło Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Przedsiębiorstwo bezpłatnie prowadziło dla pracowników i ich rodzin wzorowo zorga-
nizowane i nowocześnie wyposażone biblioteki. W fabryce funkcjonował klub pracow-
niczy z salą koncertową, przy którym działała orkiestra zakładowa, a od 1896 roku także 
przeznaczony dla robotników teatr.

Z AANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
I  ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Z AANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
I  ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 

w Mościcach i w Chorzowie     
Dawniej – Państwowa Fabryka 

Związków Azotowych w Mościcach 
Siedziba – Mościce koło Tarnowa

Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 

3400 robotników 
i 690 pracowników administracji63

E. Wedel, Spółka Akcyjna  
Siedziba  – Warszawa
Branża  – przemysł spożywczy
Liczba pracowników  – 
w roku 1919 załoga liczyła 50 osób, 
w roku 1927 – 200, by w roku 1939 
dojść do 1350 osób

Spółka Akcyjna Fabryk 
Metalowych pod Firmą 
„Norblin, B-cia Buch 
i T. Werner” w Warszawie   
Siedziba  – Warszawa, Głowno
Branża  – przemysł metalowy
Liczba pracowników  – 
w Warszawie: 972 robotników 
i 166 osób administracji, w Głownie: 
945 robotników i 68 pracowników 
administracji64

Zjednoczone Zakłady 
Włókiennicze K. Scheiblera 
i L. Grohmana, 
Spółka Akcyjna   
Siedziba  – Łódź
Branża  – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników  – 
7,5 tys. robotników65
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Właściciel przedsiębiorstwa Ludwik Ferdynand Geyer (1805-1869) był animatorem, 
skromnego jeszcze w połowie XIX wieku, życia kulturalnego miasta. W tak zwanym 
„domu zabaw” przy fabryce urządzał zabawy taneczne, amatorskie przedstawienia te-
atralne i próby założonego przez niego Łódzkiego Męskiego Stowarzyszenia Śpiewa-
czego. Sam Ludwik Geyer podobno grał na skrzypcach, posiadał też w domu fortepian 
i kilka obrazów olejnych o tematyce mitologicznej. Był właścicielem sporej biblioteki 
technicznej, pisywał artykuły do gazet o rolnictwie, wiele podróżował.

Prezes zarządu spółki, Henryk Grohman (1862–1939), był nie tylko znakomitym mena-
dżerem, ale także miłośnikiem sztuki. Jego zainteresowania kolekcjonerskie były bardzo 
szerokie. Gromadził grafiki, ceramikę, japońskie wyroby rzemiosła artystycznego, egzo-
tyczne instrumenty muzyczne oraz nuty. W swej kolekcji posiadał skrzypce Stradivariu-
sa z 1719 roku. Bogaty zbiór egzotycznych instrumentów muzycznych zapisał na rzecz 
Muzeum Etnograficznego w Warszawie (kolekcja spłonęła w 1939 roku), zdeponowane 
przez niego w Muzeum Narodowym skrzypce Stradivariusa uległy zniszczeniu podczas 
działań wojennych. Do Muzeum Narodowego przekazał Grohman zbiory ceramiki i gra-
fiki japońskiej, które gromadził przed 1914 rokiem. Z kolei liczącą około 1300 pozycji ko-
lekcję grafik przekazał Gabinetowi Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Towa-
rzyszący temu legat pieniężny miał być przeznaczony „na opracowanie katalogów bądź 
dzieł w celu uprzystępnienia szerszej publiczności zaznajomienia się z temi zbiorami”.

Bogaty księgozbiór Grohman podarował bibliotece publicznej w Łodzi. Był pierwszym 
prezesem Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego. Chodził regularnie na koncerty do fil-
harmonii. Jeździł po Europie, by usłyszeć na żywo Franciszka Liszta, bywał na premierach 
oper Ryszarda Wagnera. W czasie tych podróży kupował dzieła sztuki. Na ścianach jego 
salonu znajdującego się w willi przy ulicy Tymienieckiego 24 wisiały m. in. obrazy Fałata, 
Axentowicza i Wyczółkowskiego. Fabrykant wspierał finansowo szkolnictwo muzyczne 
w Łodzi i operę warszawską.

SPORT 
Ówcześni przedsiębiorcy chętnie wspierali zainteresowania sportowe młodzieży i doro-
słych, między innymi poprzez finansowanie klubów czy towarzystw sportowych. Poniżej 
prezentujemy jedynie wybrane przykłady. 

Klub sportowy Tarno-Azot” (później Towarzystwo Sportowe „Mościce”)
Klub sportowy założono w końcu września 1928 roku. Jako pierwszą założono sekcję 
piłki nożnej. Drużyna piłkarska została zgłoszona do Polskiego Związku Piłki Nożnej 
i w sezonie 1930 roku podjęła rozgrywki w klasię C, najniższej w systemie ówczesnych 
rozgrywek ogólnopolskich.

W roku 1930 zmieniono nazwę klubu na Towarzystwo Sportowe Mościce. W tym czasie 
ożywiła się działalność klubu, powołano do życia kolejne sekcje: lekkiej i ciężkiej atle-
tyki, kolarską, cyklistów, motorową, strzelecką, kręglarską, siatkówki męskiej i żeńskiej, 
koszykówki męskiej oraz hazeny, czyli odmiany piłki ręcznej. Członkostwo w klubie było 
zastrzeżone dla pracowników fabryki.

Działalność klubu sportowego dotowała mościcka fabryka. W 1931 roku zawarto umo-
wę między Towarzystwem a dyrekcją fabryki o pomocy finansowej i materialnej. Dzięki 
wsparciu w tym samym roku przystąpiono do budowy hali sportowej. W przybudówce 

hali znalazła się jednotorowa kręgielnia, sanitariaty, pomieszczenia dla zawodników, 
magazyny na sprzęt sportowy oraz bufet. Tuż przy hali usytuowana była scena prze-
znaczona na występy zespołów amatorskich. Organizowano tam festyny oraz zawody 
balonowe i kolarskie. W 1935 roku dzięki pomocy finansowej fabryki wybudowano 
strzelnicę sportową.

Sportowcy związani z mościckim klubem osiągali dobre wyniki nie tylko na swoim te-
renie, ale także w skali kraju. Oprócz działalności wyczynowej Klub propagował także 
sport amatorski. Na przykład w ramach akcji zdobywania Polskiej Odznaki Sportowej dla 
pracowników fabryki organizowano zawody lekkoatletyczne.
W 1938 roku rozpoczęto prace budowlane na nowym stadionie piłkarsko-lekkoatletycz-
nym przeznaczonym dla 10 tysięcy widzów, którego projekt został opracowany w fa-
brycznym biurze konstrukcyjnym. Zakończenie prac planowano na rok 1940. W momen-
cie wybuchu drugiej wojny światowej stadion miał już boisko z bieżnią oraz zadaszoną 
drewnianą trybunę. Władze niemieckie zakazały jednak działalności sportowej.

Towarzystwo Sportowe „Łączność”
Fabryka Związków Azotowych w Mościcach wspierała finansowo także działalność dru-
giego mościckiego klubu sportowego. W 1935 roku dzięki znacznemu wsparciu finan-
sowemu za-kładu wokół płyty piłkarskiej i trawiastej bieżni klubowego boiska wybudo-
wano ziemny tor kolarski o pochyłych wirażach przeznaczony do jazdy szybkiej. Klub był 
nastawiony na ma-sową działalność wśród młodzieży robotniczej, niemniej uzyskiwał 
również bardzo dobre wyniki w sporcie wyczynowym. Towarzystwo prowadziło sekcje 
piłki nożnej, łyżwiarską, kolarską, lekkoatletyczną, kajakową, siatkówki i koszykówki.

W drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku spółka współfinansowała działalność klu-
bu sportowego, Towarzystwa Strzeleckiego, świetlicy dla młodzieży i wielu innych orga-
nizacji.

W roku 1923 powstało Towarzystwo Sportowe Kruschender, które finansowała spółka. 
Cztery lata później w sąsiedztwie osiedla robotniczego rozpoczęto budowę stadionu.

 
WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

INSTYTUCJE RELIGIJNE
W XIX i pierwszej połowie XX wieku dobrze przyjmowanym w środowisku lokalnym zwy-
czajem było wspieranie inicjatyw wspólnot religijnych. W działalność społeczności parafii 
i zborów angażowali się zarówno sami przedsiębiorcy, jak i firmy, których byli oni właści-
cielami. Najczęściej owo zaangażowanie przybierało formę pomocy finansowej bądź logi-
stycznej. Czasami był to lobbing inicjatyw inwestycyjnych podejmowanych przez parafie. 
I nie chodziło jedynie o własną wspólnotę. Przykłady tego typu działalności na ziemiach 
polskich pod zaborami i w pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia można mnożyć, po-
jawiały się bowiem we wszystkich zakątkach kraju. Oczywiście, podobnie jak w innych 
sytuacjach, najlepiej udokumentowana działalność tego typu dotyczy najznaczniejszych 
postaci ze świata gospodarczego.

Z AANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
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Zjednoczone Zakłady 
Włókiennicze K. Scheiblera 

i L. Grohmana, 
Spółka Akcyjna    

Siedziba – Łódź
Branża – przemysł włókienniczy

Liczba pracowników – 
7,5 tys. robotników66

Zjednoczone Fabryki 
Związków Azotowych 

w Mościcach i w Chorzowie     
Dawniej – Państwowa Fabryka 

Związków Azotowych w Mościcach 
Siedziba – Mościce koło Tarnowa

Branża – przemysł chemiczny
Liczba pracowników – 

3400 robotników 
i 690 pracowników administracji67

Fabryka Celulozy i Papieru 
„Natronag”, Spółka Akcyjna    
Siedziba  – Kalety, powiat lubliniecki, 
Górny Śląsk
Branża  – przemysł papierniczy
Liczba pracowników  – 
800 robotników i 60 urzędników68

Spółka Akcyjna 
Pabianickich Fabryk 
Wyrobów Bawełnianych 
Krusche i Ender    
Siedziba  – zarząd – Warszawa, 
fabryka – Pabianice
Branża  – przemysł włókienniczy
Liczba pracowników  – 
4130 robotników, 29 osób personelu 
technicznego i 67 pracowników 
administracji69

Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego „Ludwik 
Geyer”, Spółka Akcyjna    

Siedziba  – Łódź
Branża  – przemysł włókienniczy

Liczba pracowników  – brak danych
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Właściciele fabryk, będący osobami znanymi i poważanymi, byli zapraszani do powoływa-
nych komitetów budowy świątyń, co miało pomyślnie wpływać na wizerunek inwestycji. 
Przy okazji zaś poprawiano w ten sposób stan finansów inwestora, ponieważ osoby te, 
zazwyczaj także zamożne, często partycypowały w kosztach przedsięwzięcia. W ostatniej 
dekadzie XIX wieku łódzcy przedsiębiorcy zasiadali w komitecie budowy kościoła św. Sta-
nisława Kostki, późniejszej łódzkiej katedry. Należy podkreślić, że nie byli to wyłącznie 
chrześcijanie – swój udział tym przedsięwzięciu zaznaczyli bowiem również między inny-
mi: Karol Scheibler, Edward Herbst, Juliusz Kunitzer, Józef Richter, Adolf Hofrichter, a na 
jego czele stanął Juliusz Teodor Heinzel.

Popularnym rodzajem wsparcia dla wspólnot wyznaniowych było ustanawianie na ich rzecz 
legatów. Na przykład luteranin Robert Ludwik Karol Biedermann, jeden z pionierów rozwoju 
przemysłu w Łodzi, właściciel firmy „Zakłady Przemysłowe Wyrobów Bawełnianych, Farbiar-
nia i Wykończalnia Tkanin Wełnianych i Półwełnianych”, zapisał w testamencie między in-
nymi po 1500 rubli dla gminy ewangelickiej, żydowskiej, rzymskokatolickiej i prawosławnej.

 
INSTYTUCJE NAUKOWE

Koncern naftowy „Małopolska” finansował częściowo działalność wydawniczą Karpac-
kiego Instytutu Geologiczno-Naftowego w Borysławiu. Jak wspominał profesor Hugo 
Steinhaus, gdy przyszedł kryzys skarbowy, prof. Bartel przekazał z koncernu naftowego 
Małopolska subwencję na druk i wydanie w ilości pięciuset egzemplarzy międzynarodo-
wego czasopisma „Studia Mathematica”, wydawanego we Lwowie.

Spółka była inicjatorem utworzenia we Lwowie laboratorium badawczego „Metan”. Kie-
rował nim prof. Ignacy Mościcki, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej. Zostało później 
przeniesione do Warszawy i przekształcone w Instytut Chemiczny. 

Rodzina Kronenbergów przekazywała duże zapisy na rzecz Kasy Pomocy Naukowej im. 
Józefa Mianowskiego, czyli towarzystwa popierania nauki polskiej związanego z tradycją 
Szkoły Głównej. Kasa im. Mianowskiego założona w 1881 roku miała charakter dobro-
czynny. Przekazywane środki finansowe wykorzystywano na utrzymanie niezależności 
polskiej kultury, czemu miało służyć wydawanie dzieł naukowych, podręczników, udzie-
lanie zapomóg obiecującym naukowcom i finansowanie całych programów naukowych 
różnych pracowni i instytutów, w tym pracowni Warszawskiego Towarzystwa Naukowe-
go. Jednym z legatariuszy był Stanisław Kronenberg, który w testamencie sporządzonym 
w 1894 roku zapisał na jej działalność 40 tys. rubli.

WSPIERANIE OBRONNOŚCI KRAJU
Jak pisano wyżej, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw przybierała różną postać, 
a w tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden jej aspekt. Otóż właściciele niektórych 
fabryk i firm angażowali się w przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, związane zazwy-
czaj z zagrożeniem bytu państwowego. Wynikało to z ich wysokiej świadomości obywatel-
skiej czyli szeroko rozumianych powinności obywatelskich. Przykłady takich działań odnaj-
dujemy zarówno w XIX stuleciu, kiedy trwała walka narodowowyzwoleńcza, jak i w wieku XX 
w obliczu zagrożenia wybuchem wojny. 

W latach 1938–1938 w obliczu zagrożenia wojennego Jan Wedel wsparł finansowo przy-
gotowania do wojny. Na apel rządu o dozbrojenie armii i zwiększenie obronności kraju, 
zarząd fabryki zakupił trzy kompletnie wyposażone karabiny maszynowe, które w 1939 
roku zostały przekazane przez załogę żołnierzom 36 pułku piechoty Legii Akademickiej 
w Warszawie.

We wrześniu 1939 roku zarząd zakładów podjął decyzję o przekazaniu kilkuset goto-
wych samochodów Ministerstwu Spraw Wojskowych w celu wykorzystania ich do po-
trzeb wojennych i ewakuacji władz państwowych.

Z AANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
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 „Małopolska”, Grupa 
Francuskich Towarzystw 

Naftowych, Przemysłowych 
i Handlowych w Polsce 

Siedziba – Lwów
Branża – przemysł naftowy

Liczba pracowników – 
7,5 tysiąca robotników i 1250 
pracowników administracji70

„Gazolina”, Spółka Akcyjna  
Siedziba – zarząd – Lwów, 

zakłady – Borysław
Branża – przemysł metalowy

Liczba pracowników – 
550 osób71

Dom Bankowy Leopolda 
Kronenberga

Obszar działalności – 
głównie Warszawa 

Branża – instytucja fi nansowa
Liczba pracowników – 

brak danych

E. Wedel, Spółka Akcyjna  
Siedziba  – Warszawa
Branża  – przemysł spożywczy
Liczba pracowników  – 
w roku 1919 załoga liczyła 50 osób, 
w roku 1927 – 200, by w roku 1939 
dojść do 1350 osób

Towarzystwo Przemysłowe 
Zakładów Mechanicznych 
Lilpop, Rau i Loewenstein 
S.A.
Siedziba  – Warszawa
Branża  – przemysł metalowy
Liczba pracowników  – brak danych
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Parowóz górski 1F2h2t wykonany przez Wytwórnię H. Cegielski w Poznaniu podczas próbnej jazdy 
na linii kolejowej Sofia - Warna w Bułgarii, źródło: NAC

Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych - Fabryka „Norblin, Bracia Buch i T. Werner" w Głownie, źródło: NAC

Widok zewnętrzny budynku biblioteki i czytelni TCL w Giszowcu. (Towarzystwo Czytelni Ludowych), źródło: NAC

Napełnianie balonu gazem (klub balonowy w Mościcach), źródło: NAC
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Dzieci podczas gimnastyki  w przedszkolu przyfabrycznym w Żyrardowie, źródło: NAC

Jubileusz 10 lecia Klubu Pracowników Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych Karola Scheiblera 
i Ludwika Grohmana w Łodzi, źródło: NAC

Gazoliniarnia „Gazolina" S.A. w Borysławiu, źródło: NAC

Domy robotnicze dla pracowników kopaln „Gische” w Nikiszowcu, źródło: NAC
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Bank Gospodarstwa Krajowego2 
Rok założenia – 1924

Właściciel – skarb państwa

Siedziba – Warszawa

Oddziały: Biała (Bielsko), Białystok, Bydgoszcz, Drohobycz, 
Gdynia, Katowice, Kołomyja, Kraków, Lublin, Lwów, Łódź, 
Poznań, Radom, Równe, Stanisławów, Tarnów, Wilno, Wło-
cławek

Branża – instytucja finansowa

Przedmiot działalności – operacje kredytu długo i krótko-
terminowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
państwa i samorządów oraz przedsiębiorstw państwowych 
i samorządowych; popieranie samorządowych, popieranie 
ruchu budowlanego, emisja listów zastawnych, obligacji 
komunalnych, obligacji bankowych i obligacji bankowych.

Kapitał – 150 mln zł

Podział zysków – 35% czystego rocznego zysku przeznacza-
no na specjalne rezerwy dla listów zastawnych i obligacji 
Banku, 20% na ogólny fundusz rezerwowy, ewentualnie 
10% gdy fundusz ten osiągnie wysokość równą połowie ka-
pitału zakładowego, 10% na inne cele przewidziane w sta-
tucie, a pozostałą część wykorzystania przez skarb państwa.

Prezes – Roman Górecki

Rada Nadzorcza – Roman Górecki, Leon Barański – wicepre-
zes, Franciszek Doleżal, W. Korsak, W. Martin, J. Piasecki, 
E. Piestrzyński, Roger Raczyński, F. Świtalski

Dyrekcja – Leon Barysz – dyrektor naczelny, T. Garbusiński 
– zastępca dyrektora, P. Minkowski – zastępca dyrektora, 
W. Baczyński, M. Chechliński, Z. Wasserab.

Bank Zachodni, Spółka Akcyjna3 
Wcześniej – Dom Bankowy H. Wawelberga

Rok założenia – 1848, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1913

Siedziba – Warszawa

Oddziały: Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań

Branża – instytucja finansowa

Przedmiot działalności – operacje kredytu krótkotermino-
wego

Kapitał – 10 080 000 zł = 100,8 tys. akcji po 100 zł

Dywidenda – 1926 – 6%, 1927 – 8%, 1928 – 9%, 1929 – 8%, 
1930 – 6%, 1931–1936 – 0%

Giełda – Warszawa

Rada Nadzorcza – Zdzisław ks. Lubomirski – prezes, Stefan 
Brun, Stefan Dąbrowski, Stanisław Fuchs, Czesław Klarner, 
Jerzy Komorowski, Napoleon Korzón, Józef Landau, Andrzej 
Rotwand, Paweł Sapieha, Karol Szlenkier, Michał Wawel-
berg.

Dyrekcja – Andrzej Rotwand – prezes, Henryk Aschkenazy 
– dyrektor naczelny, Aleksander Moszkowski, Antoni Ostro-
rog-Wolski, Józef Rapaport, Mieczysław Evert - wicedyrek-
tor.

Bank powstały w 1913 roku w wyniku reorganizacji Domu 
Bankowego H. Wawelberga. 

W 1846 roku powstał w Warszawie kantor wymiany Henry-
ka Wawelberga (1813–1891). W 1870 roku firma uruchomi-
ła oddział w Petersburgu, którego obroty szybko przewyż-
szyły obroty centrali. Oddziałem petersburskim kierował 
syn Henryka, Hipolit (1844–1901), znany filantrop, fundator 
m.in. Szkoły Technicznej Wawelberga oraz wydawca popu-
larnych edycji pisarzy polskich. Centralą warszawską kiero-
wał zięć Henryka, Stanisław Rotwand (1839–1916). W 1913 
roku doszło do podziału Domu Bankowego Wawelberga 
na dwa banki akcyjne. Oddział petersburski przekształcił 
się w Petersburski Bank Handlowy. Zaś warszawska centra-
la w Bank Zachodni SA. Przed pierwszą wojną światową, 
w 1914 roku, firma ta posiadająca kapitał 7,5 mln rubli stała 
się jednym z największych banków warszawskich. Podczas 
pierwszej wojny światowej Bank Zachodni wykazywał wy-
jątkową żywotność, wypłacając wkłady na każde żądanie 
i nie korzystając z przysługującego mu moratorium. Wyod-
rębnienie oddziału petersburskiego w osobną instytucję 
pozwoliło zmniejszyć straty związane z utratą rosyjskiego 
rynku pieniężnego, które to straty dotkliwie odczuły inne 
banki warszawskie. Po śmierci Stanisława Rotwanda kie-
rownictwo firmy objął jego syn Andrzej (1878–1951). Pre-
zesem banku był przez cały czas jego istnienia Zdzisław Lu-
bomirski (1865–1943), właściciel Małej Wsi, członek Rady 
Regencyjnej z lat 1917–1918, późniejszy senator z ramienia 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie infla-
cji bank uczestniczył w finansowaniu kilku ważnych przed-
siębiorstw, m.in. zakładów Lilpop, Rau i Loewenstein, To-
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warzystwa Modrzejowskich Zakładów Górniczych, dwóch 
cukrowni i trzech towarzystw ubezpieczeniowych. Czynił 
to jednak w sposób nie zagrażający płynności finansowej. 
Bank miał trzy oddziały miejskie w Warszawie oraz oddzia-
ły w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, a także przejściowo w Ka-
towicach i Radomiu. W 1931 roku otwarto kolejny oddział 
firmy – w Gdyni. 

Centrala banku mieściła się od 1897 roku w gmachu przy 
ulicy Fredry 6. W 1898 roku sąsiednią parcelę sprzedano 
Bankowi Dyskontowemu Warszawskiemu i odtąd obie fir-
my pozostawały ze sobą w bliskich, choć nieformalnych 
stosunkach. Skarbce obu banków były, wbrew zasadom 
bezpieczeństwa, połączone podziemnym korytarzem. 
Podczas wielkiego kryzysu Bank Zachodni uniknął paniki, 
która nie ominęła sąsiedniego Banku Dyskontowego War-
szawskiego. Według wybitnego historyka gospodarczego 
Wojciecha Morawskiego istnieją poszlaki, że w maju 1931 
roku Bank Zachodni wspierał sąsiada. Sytuacja banku po 
zakończeniu wielkiego kryzysu nie była najlepsza. Zyski 
banku spadły do sum zupełnie symbolicznych wobec cze-
go zaniechano wypłacania dywidendy. Mimo to bank był 
zaliczany do „wielkiej szóstki” prywatnych banków pol-
skich. Szczycił się tym, że jest instytucją czysto krajową, 
nie opartą na kapitale zagranicznym, choć pod koniec lat 
trzydziestych XX wieku w dyrekcji pojawił się Henryk Asch-
kenazy, mocno powiązany z koncernem Österreichische 
Credit-Anstalt. 

Kapitał banku podzielony był na 100,8 tys. akcji po sto zło-
tych. W 1934 roku powyżej jednego tysiąca akcji posiadali: 
Andrzej Rotwand – 23,5 tys.; Leonia Camani – 17 tys.; Zo-
fia Tabęcka – 5 tys.; Czesław Klamer – 3,5 tys.; Lilpop, Rau 
i Loewenstein – 3,1 tys.; Stanisław Fuchs – 1,3 tys.; Józef 
Temler około 1,3 tys. 

Podczas drugiej wojny światowej centrala banku i jeden 
oddział działały w Krakowie. Przerwa w pracy centrali 
trwała od 1 sierpnia do 31 grudnia 1944 roku. W 1945 roku 
bank wznowił działalność w Pruszkowie, w marcu tego 
roku nastąpił jego powrót do Warszawy. W kwietniu 1946 
roku Bank Zachodni SA utracił koncesję. Trzy lata później 
został postawiony w stan likwidacji.

Kapitał akcyjny Banku Zachodniego SA wynosił : w roku 
1913 – 5 mln rubli; 1914 – 7,5 mln rubli; 1920 – 32,4 mln 
marek polskich; 1920 – 48,6 mln marek polskich; 1921 – 
około 97,2 mln marek polskich; 1923 – 486 mln marek 
polskich; 1923 – 680 mln marek polskich; 1925 – 5,04 mln 
złotych; 1928 – około 10,08 mln złotych.

Prezesem banku był Zdzisław Lubomirski (1913–1939). Dy-
rektorzy banku: Stanisław Rotwand (1913–1916); Andrzej 

Rotwand (1916–1939, od około 1938 roku – prezes dyrek-
cji); Henryk Aschkenazy (od około 1938 roku dyrektor na-
czelny).

„Briggs & Posselt”w Markach
Rok założenia – 1883

Siedziba – Marki koło Warszawy

Branża – przemysł włókienniczy

Produkcja – wełna czesankowa, przędza wełniana, wyroby 
wełniane

Liczba pracowników – 600–1752

Właściciele – Edward Briggs, John Briggs, Ernest Posselt

W 1883 roku w Markach pod Warszawą bracia Edward 
i John Briggsowie oraz ich wspólnik Ernest Posselt, prze-
mysłowcy pochodzący z Anglii i zajmujący się branżą przę-
dzalniczą, rozpoczęli budowę fabryki. Firma nosiła nazwę 
„Briggs & Posselt”. Według założeń inwestorów, fabryka 
miała być jedynym, nie tylko na terenie Królestwa Polskie-
go, ale i Cesarstwa Rosyjskiego, zakładem obejmującym 
pełny cykl produkcyjny metodą angielską, poczynając od 
wyrobu wełny czesanej, a kończąc na czesanej przędzy 
wełnianej. W skali europejskiej przędzalnia marecka miała 
być drugim po fabryce w Bradford zakładem tego typu.

Produkcję rozpoczęto w pierwszych miesiącach 1884 roku. 
Surowiec sprowadzano z Argentyny, Australii, Nowej Ze-
landii i południowej Rosji. Fabrykanci nastawiali się na 
sprzedaż swoich wyrobów głównie na chłonnych rynkach 
Cesarstwa Rosyjskiego, a w mniejszym stopniu Królestwa 
Polskiego. W pełni zelektryfikowane zakłady zostały wy-
posażone w bogaty park maszynowy sprowadzony głów-
nie z Anglii. Hale fabryczne były zaopatrzone w systemy 
wentylacyjne, nawilżacze powietrza oraz były ogrzewane. 
Fabryka posiadała oczyszczalnię mechaniczną i częściowo 
chemiczną, tak że wody poprodukcyjne, odprowadzane do 
rzeki, nie spowodowały jej zanieczyszczeń i degradacji. 

W pierwszym roku funkcjonowania fabryki znalazło w niej 
pracę około 600 osób. Rekordowa liczba pracowników od-
notowano w roku 1893 – ogółem 1752 osoby, z których 
1200 stanowiły kobiety. W wyniku rekwizycji maszyn i in-
nych urządzeń metalowych przeprowadzanych w czasie 
pierwszej wojny światowej zmniejszyła się znacznie pro-
dukcja i stan zatrudnienia. Wydarzenia rewolucyjne w Ro-
sji (1917) i w efekcie zablokowanie rosyjskich rynków zbytu 
na towary produkowane w Polsce spowodowały, że fabry-
ka już do końca swojego istnienia nie odzyskała dawnej 
mocy produkcyjnej, a nawet w pewnych okresach docho-
dziło do ograniczenia jej pracy.

Browar i Fabryka Kwasu Węglowego 
Sukcesorów K. Anstadta, Spółka 
Akcyjna4

Wcześniej – Towarzystwo Akcyjne Browaru Parowego Suk-
cesorów K. Anstadta

Rok założenia – 1867, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1888

Siedziba – Łódź

Przedstawicielstwa – Bełchatów, Brzeziny, Kalisz, Kutno, 
Koło, Końskie, Łowicz, Łęczyca, Łask, Opoczno, Piotrków, 
Pabianice, Przedbórz, Radom, Radomsko, Tomaszów, Turek, 
Warszawa, Włocławek, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz, Ży-
rardów

Branża – przemysł spożywczy

Majątek – browar, słodownia, fabryka kwasu węglowego

Produkcja – roczna zdolność produkcyjna 66 tys. hl.; wartość 
sprzedaży w roku 1927 wyniosła 2,1 mln zł

Liczba pracowników – 112 robotników, 5 osób personelu 
technicznego i 26 pracowników administracji

Kapitał – 2,1 mln zł = 4,2 tys. akcji na okaziciela po 500 zł

Dywidenda – w roku 1927 – 6%

Zarząd – Adolf Delnitz, Jadwiga Handke, Adolf Becker

W założonej w 1967 roku firmie Karol Anstadt produkował 
piwo oraz kwas węglowy i słód. W 1888 roku utworzono 
spółkę akcyjną Towarzystwo Akcyjne Browaru Parowego 
Sukcesorów K. Anstadta w Łodzi. W browarze zamonto-
wany był silnik elektryczny o mocy 120 KM. Wydajność 
browaru sięgała 120 tys. hektolitrów piwa. Browar posia-
dał własną sieć piwiarni. Po śmierci Karola firmę przejęli 
jego synowie Ludwik, Zenon, Fryderyk, a późniejszych la-
tach dołączył do nich syn Ludwika, Karol junior. W okre-
sie międzywojennym firma działała pod nazwą Browar 
i Fabryka Słodu Karola Anstadta. Tuż przed drugą wojną 
światową wstrzymano produkcję. Wznowili ją Niemcy, 
podczas wojny produkowano w nim piwo, wodę sodową 
i lemoniadę. Po drugiej wojnie światowej browar zmienił 
nazwę na Łódzki Zdrój, następnie Browar nr 1. W zabyt-
kowym browarze nadal produkuje się piwo pod nazwą 
Browary Łódzkie.

W XX wieku firma Anstadtów rozrastała się. W 1900 roku 
syn Karola, Ludwik wybudował drugi browar w miejsco-
wości Radogoszcz. Ten mały browar zatrudniał 22 pracow-
ników i produkował ponad milion litrów piwa rocznie. W 
1902 roku rodzina Anstadtów kupiła browar w Zduńskiej 
Woli. Zakładem, wybudowanym 1892 roku przez Izydora 
Tykocinera, zarządzał Zenon Anstad. Po jego śmierci firma 
prowadzona była przez wdowę Helenę oraz dzieci Karola 
Gustawa, Oskara i Ellę Małgorzatę. W 1919 roku zduńsko-
wolski Browar Parowy Zenona Anstadta sprzedano Józe-
fowi Ungerowi i Szymonowi Furstenbergerowi. Obecnie 
działa w nim Browar Staropolski.

E. Wedel, Spółka Akcyjna5

Rok założenia – 1851; rok utworzenia spółki akcyjnej – 1932

Siedziba – Warszawa

Branża – przemysł spożywczy

Produkcja – fabryka czekolady, kakao, cukrów i biszkoptów

Kapitał – 6,5 mln zł

Zarząd – Józef Jan Wedel, Eleonora Augusta Whitehead, Jo-
anna Żochowska

W 1908 roku z przekształcenia firmy cukierniczej zało-
żonej przez Karola Wedla w 1851 roku powstała Fabryka 
Cukrów i czekolady E. Wedel i Syn SA. Początkowo była 
to cukiernia z posadowionym na jej zapleczu warsztatem 
produkującym wyroby cukiernicze. Firma Karola Wedla 
dość szybko zdobyła popularność na warszawskim ryn-
ku. Było to możliwe dzięki dość częstemu wprowadzaniu 
do sprzedaży nowości. W roku 1853 jako pierwsza wpro-
wadziła na rynek warszawski wyrób angielskich cukrów 
owocowych, a w 1870 roku wyroby biszkoptowe. Uznanie 
smakoszy zyskały karmelki śmietankowe, a następnie wy-
borna czekolada w płynie. W 1872 roku firmę przejął syn 
Karola, Emil Wedel. Przeprowadził wówczas powiększenie 
i modernizację zakładu. Produkowano w nim różne ga-
tunki czekolady, kakao, wafle, cukierki itp. Otworzył, poza 
sklepem firmowym, liczne detaliczne miejsca sprzedaży 
ulokowane w najdogodniejszych punktach handlowych 
miasta. W 1908 roku, po przekształceniu przedsiębior-
stwa fabryka, a właściwie fabryczka, zatrudniała 50 osób. 
Emil Wedel, podobnie jak ojciec, był zwolennikiem małej 
firmy, w której właściciel zna wszystkich swoich pracow-
ników. Według rzemieślniczej tradycji wszyscy pracownicy 
fabryki mieli stanowić jedną dużą rodzinę, jak sam mawiał 
nie miał chęci ani zamiaru powiększać fabryki, ponieważ 
chciał „naprawdę znać wszystkich […] pracowników, z nimi 
razem pracować, jadać, bawić się”6.

Pod koniec pierwszej wojny światowej Emil Wedel dopu-
ścił do spółki w fabryce swego syna Jana (urodzonego w 
1874 roku). Od tego czasu do 1932 roku firma działała pod 
nazwą „Emil Wedel i Syn”. W 1932 roku Jan Wedel przyjął 
do spółki swoje siostry Eleonorę i Zofię, z którymi utwo-
rzył nową spółkę pod nazwą „Fabryka Czekolady E. Wedel, 
Spółka Akcyjna”. Pod rządami nowego właściciela, w latach 
1919–1930, w fabryce zaszły zasadnicze zmiany, sprowa-
dzono nowe urządzenia, powiększono załogę, dbano o to 
by nie rozrastała się administracja firmy, do której pracow-
nicy, podobnie jak cukiernicy na produkcję, byli wybierani 
bardzo starannie. Warunkiem pracy w przedsiębiorstwie 
były wysokie kwalifikacje i nieskazitelny charakter. Oczywi-
ście taki dobór pracowników nie gwarantował bezkonflik-
towej współpracy, na przykład w 1928 roku wybuchł strajk 
o podłożu ekonomicznym (trwał bardzo krótko, bowiem 
Jan Wedel zgodził się na postulowaną przez robotników 
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podwyżkę płac). W 1929 roku rozpoczęto budowę nowej 
fabryki. W tym czasie wyroby Wedla znane już były w ca-
łej Polsce. W latach trzydziestych wyroby fabryki zyskały 
uznanie także za granicą. Spółka zaczęła otwierać swoje 
przedstawicielstwa z wyrobami w Europie, a następnie w 
Ameryce. Duży popyt na wyroby cukiernicze Wedla powo-
dował, że przed wybuchem drugiej wojny światowej pro-
dukowano ich kilka ton dziennie.

Firma posiadała własny transport. Park samochodowy 
w Warszawie i na prowincji liczył 28 samochodów oso-
bowych i ciężarowych. Pod koniec lat trzydziestych, dla 
usprawnienia transportu, zwłaszcza delikatnych czekola-
dek, Jan Wedel zakupił samolot i zawarł umowę o pracę 
z pilotem, który dokonywał regularnych lotów do różnych 
miast w kraju.

Obok usprawnienia i powiększenia produkcji i dostaw, Jan 
Wedel czuwał nad mechanizacją pracy biurowej. W latach 
trzydziestych zainstalowano w firmie elektryczne maszy-
ny fakturujące oraz wielolicznikowe maszyny księgujące. 
Wśród urządzeń usprawniających należy wymienić pocztę 
pneumatyczną, która łączyła biura magazynami i ekspedy-
cją. Dzięki temu zlecenia błyskawicznie docierały do maga-
zynu, a przygotowane dokumenty wysyłkowe nadchodziły 
po załatwieniu drogą odwrotną (rurami).

Od 1919 roku w fabryce systematycznie zwiększano za-
trudnienie. W roku 1919 załoga liczyła 50 osób, w roku 
1927 – 200, by w roku 1939 dojść do 1350 osób.

Fabryka Celulozy i Papieru „Natronag”, 
Spółka Akcyjna7

Rok założenia – 1884; rok utworzenia spółki akcyjnej – 1889

Siedziba – Kalety, powiat lubliniecki, Górny Śląsk

Branża – przemysł papierniczy

Produkcja – celuloza sulfatowa, masa drzewna, tektura brą-
zowa, papier albumowy, okładkowy, pakowy, parafinowany, 
worki papierowe, papier krepowany, kablowy.

Liczba pracowników – 800 robotników i 60 urzędników

Kapitał – 5,4 mln zł = 5400 akcji na okaziciela po 1 tys. zł

Dywidenda – 1926 – 10%, 1927 – 20%, 1928 – 5%, 1929 – 
8%, 1930 – 0, 1931 – 0%, 1932 – 0%, 1933 – 0%, !934 – 4%, 
1935 – 4%, 1936 – 5%

Rada Nadzorcza – Konstanty Wolny – prezes, Philibert 
Brand, Józef Landau, Eugeniusz Lendholt, J. H. van Drop.

Zarząd – Jan Rzymełka, Jan Jaksik

Dyrekcja – prokurenci – Emil Jasiulek, Maksymilian Schwierc

Dzieje fabryki celulozy w Kaletach sięgają początku lat 
osiemdziesiątych XIX stulecia. Wówczas rozpoczęła dzia-
łalność należąca do Guido Henckel von Donnersmarcka 

fabryka „Gräflisch Guido Henckel von Donnersmarck Cel-
lulosefabrik”, produkująca celulozę bieloną i niebieloną. 
U schyłku XIX wieku dużą popularnością cieszyły się duże 
konsorcja powstające w wyniku połączenia kilku fabryk, 
najczęściej tej samej branży, lepiej radzące sobie na rynku 
niż przedsiębiorstwa małe. Tak narodził się pomysł utwo-
rzenia spółki obejmującej fabryki w Kaletach i Dąbiu koło 
Szczecina. Obie posiadały zbliżony profil produkcji, a połą-
czenie miało zapobiec wzajemnej konkurencji oraz wzmoc-
nić ich pozycję na rynku. Do połączenia obu firm doszło w 
styczniu 1900 roku. Powstała wówczas spółka „Altdamm-
-Stahlhammer Holzellstoff-u. Papierindustrie AG”, której 
akcje notowane były na giełdzie papierów wartościowych 
w Szczecinie. Połączone przedsiębiorstwo posiadało, jak 
na owe czasy, znaczący potencjał produkcyjny, rocznie wy-
twarzało 11 tys. ton masy celulozowej oraz 8 tys. ton papie-
ru, o łącznej wartości 4,5 mln marek. W następnych latach 
po dokonaniu fuzji w Kaletach przeprowadzono szereg 
inwestycji, które pozwoliły na przekształcenie niewielkiej 
dotąd fabryki w jeden z większych kombinatów celulozo-
wo-papierniczych na Śląsku. W przededniu pierwszej woj-
ny światowej w kaletańskim kombinacie zatrudniano 450 
robotników. W tym czasie zakłady w Kaletach były większe 
od fabryki w Dąbiu, gdzie zatrudniano 350 osób.

W 1918 roku doszło do największych od początku XX wie-
ku przekształceń własnościowych w niemieckiej branży 
papierniczej. Utworzono wówczas spółkę „Nateonzellstoff 
und Papierfabriken AG” (Natronag), wśród założycieli któ-
rej znaleźli się przedstawiciele Donnersmarcka. Natronag 
przejął zakłady w Kaletach i Dąbiu. Z kolei w 1922 roku 
kontrolę nad Natronagiem przejął Wilhelm Hartmann. 
W tym samym roku Natronag formalnie utracił fabrykę w 
Kaletach, bowiem znajdowała się w części Śląska przyzna-
nej Polsce, jednak kontrola nad zakładem pozostała w rę-
kach Hartmanna.

W okresie międzywojennym zakłady w Kaletach stały się 
jednymi z największych pod względem produkcji w branży 
celulozowo-papierniczej Polsce. Po włączeniu w 1922 roku 
Kalet do Polski, kombinat celulozowo-papierniczy stał się 
własnością nowo utworzonej spółki „Fabryka Celulozy 
i Papieru Natronag SA.” Pełną kontrolę nad spółką utrzy-
mał koncern Hartmanna, który w 1928 roku był właści-
cielem 53% akcji. Pozostałe udziały należały do „Dresden 
Bank” i „Darmstädter und Nationalbank”. Do roku 1929, 
kiedy kierownictwo nad fabryką przeszło w ręce polskiej 
była ona zarządzana przez Niemców, co wiązała się dyskry-
minacją polskiej części załogi, na przykład z pracy zwolnio-
no uczestników powstań śląskich.

W latach dwudziestych XX wieku nastąpił znaczny rozwój 
zakładów. Na początku tego okresu w celulozowni wyko-

rzystywano jedynie dwa warniki, a papiernia wyposażona 
była w dwie maszyny. Wytwarzała wówczas około 6 tys. 
ton masy celulozowej i około 5 tys. ton papieru rocznie. 
W ciągu dekady, dzięki przeprowadzonej modernizacji 
i inwestycjom w sprzęt, zakład dostarczał niemal 17 tys. 
ton celulozy, 10 tys. ton papieru oraz 7,4 mln sztuk wor-
ków. W końcu lat dwudziestych w Kaletach zatrudniano 
800 robotników i 40 urzędników. W raz z nadejściem kryzy-
su gospodarczego, z początkiem lat trzydziestych w firmie 
dokonano redukcji zatrudnienia o niemal jedną trzecią, 
jednak kiedy w 1932 roku, dzięki dynamicznej działalności 
zarządu w firmie pojawiły się pierwsze symptomy popra-
wy, przyjęto ponownie do pracy osoby wcześniej zwol-
nione. Kolejne trzy lata nie były dla Natronagu pomyślne. 
Spółka przystąpiła do kartelu Centropapier, co spowodo-
wało znaczne obniżenie produkcji, bowiem przyznano jej 
limit o jedną trzecią mniejszy niż poziom produkcji w 1932 
roku. Kartel został rozwiązany w marcu 1937 roku, dzięki 
czemu branża papiernicza powróciła do praktyki wolnej 
konkurencji. Dla Nartonagu decyzja ta okazała się korzyst-
na, ponieważ firma jako jedyna w kraju produkowała moc-
ne papiery pakowe. Do 1937 roku firma przeprowadziła 
kolejne inwestycje, co pozwoliło na dynamiczny wzrost 
produkcji w 1938 roku do 22 tys. ton celulozy i 20 tys. 
ton papieru. W tym samym roku spółka sprzedała niemal 
28 mln worków, co w jej historii przed drugą wojną świato-
wą było rekordem. Oprócz papieru na worki w Natronagu 
wytwarzano kilkadziesiąt innych rodzajów papieru, mię-
dzy innymi kablowy, nabojowy, parafinowany, marszczony, 
zastępczy pergamin i podłoże na papier ścierny.

U schyłku lat trzydziestych zakład w Kaletach zaliczano 
do najnowocześniejszych w polskiej branży papierniczej. 
Wyposażony w cztery maszyny papiernicze, w tym dwie 
wybudowane w latach 1937–1938, zajmował również czo-
łowe miejsce pod względem produkcji, która w wytwór-
czości papieru zagospodarowywała 9,6% polskiego rynku, 
a w zakresie wytwarzania celulozy aż 20,1%. W tym czasie 
w fabryce zatrudniano 850 osób, w tym 80 urzędników.

Na koniec należy dodać, że spółka z Kalet przynosiła swym 
właścicielom, niemieckiej firmie Natronag, spore dochody. 
Dywidenda za rok 1926 wynosiła 10% wartości kapitału 
akcyjnego, natomiast rok później uchwalono wypłatę w 
proporcjach dwukrotnie wyższych. W latach trzydziestych 
dywidendy wypłacano na poziomie 4–5%.

„Gazolina”, Spółka Akcyjna8

Rok założenia – 1916

Siedziba – zarząd – Lwów, zakłady – Borysław

Oddziały – Gdynia, Kołomyja, Poznań, Stryj, Toruń, Warsza-
wa, Wilno

Branża – przemysł naftowy

Majątek – kopalnie ropy i gazu ziemnego w Borysławiu, 
Orowie i Daszewie; tłocznie gazu w Tustanowicach; ru-
rociąg gazolinowy 7 km; gazociągi 300 km; gazoliniarnie 
w Borysławiu, rafinerie nafty w Hubiczach

Produkcja – wydobycie 359 ton, 92 mln m³; produkcja gazo-
liny – 4228 ton, gazolu – 566 ton

Liczba pracowników – 550

Kapitał – 3,6 mln zł = 36 tys. akcji na okaziciela i akcji imien-
nych po 100 zł

Dywidenda – 1930 – 20%, 1931 –7%, 1932 – 5%, 1933 – 5%, 
1934 – 5%, 1935 – 5%, 1936 – 5%

Giełda – Lwów

Rada Nadzorcza – Gabriel Sokolnicki, Wit Sulimierski, Wła-
dysław Matzke, Józef Oktawiec, Józef Padewski, Jadwiga 
Jamrozowa, Julian Fabiański

Zarząd – Marian Wieleżyński – prezes, Józef Kowalczewski, 
Bronisław Wojciechowski, Bruno Szymański, Szczęsny Tar-
nowski, Stefan Sulimirski

Dyrekcja – prokurenci – Ignacy Piątkiewicz, Willibald Probst, 
Władusław Sołowij, Marian Nowakowski, Bolesław Kityński,
Ignacy Wieleżyński, Lech Paul

Spółka Akcyjna „Gazolina” z siedzibą we Lwowie powstała 
w 1916 roku z połączenia Zakładu Gazu Ziemnego inż. Ma-
rian Wieleżyński Sp. z o.o. z Gazoliną Sp. z o.o. Pierwszym 
prezesem rady nadzorczej został Józef Tomicki, zaś wice-
prezesem Ignacy Mościcki. W pierwszym roku działalności 
„Gazolina” wyprodukowała 1520 ton ropy, 3,5 mln m³ gazu 
ziemnego oraz 593 tony gazoliny. Od roku 1928 rozpoczę-
to pierwsze na świecie przetwarzanie tak zwanej dzikiej 
gazoliny, nazywanej wówczas gazolem (obecny propan-
-butan). Odbiorcami tego produktu były Belgia, Syria i Pa-
lestyna. Po wkroczeniu na ziemie polskie 17 września 1939 
roku armii sowieckiej nastąpił koniec działalności spółki, 
którą upaństwowiono i zmieniono nazwę na „UKR-gaz”. 

„Giesche”, Spółka Akcyjna9

Rok założenia – 1704, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1922

Siedziba – Katowice

Branża – przemysł górniczo-hutniczy

Majątek – kopalnie węgla kamiennego „Giesche” i „Kle-
ofas”; kopalnie rudy cynku, ołowiui galmanu „Orzeł Bia-
ły” i „Matylda”; prażenie rud i fabryki kwasu siarkowego 
„Saeger”, „Lieres” i „Trzebinia”; zakład tlenku cynku „Huta 
Dworzańczyka”; huty cynku „Uthemann”, „Bernhardi”, „Trze-
binia” i zakład elektrolizy cynku; huta ołowiu i walcownia 
ołowiu „Walther Croneck”; walcownie blachy cynkowej; 
zakład kadmu; cegielnie; fabryka wyrobów szamotowych 
„Huta Pawła”; elektrownie przy zakładach „Giesche”, „Kle-
ofas”, „Bernhardi”, „Trzebinia” i „Matylda”.

Produkcja – węgiel kamienny, ruda cynku i ołowiu, cynk 
surowy, elektrolityczny, prasowany, profilowy i rafinowa-
ny, blacha cynkowa, drut cynkowy, naczynia cynkowe, pył 
cynkowy i cyna, lut do spawania, ołów surowy i rafinowa-
ny, blacha ołowiana, wełna ołowiana, rury ołowiane, drut 
ołowiany, naczynia ołowiane, srebro, talium, kwas siarkowy, 
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cegła różnego typu, dachówka, wyroby szamotowe, glinka 
ogniotrwała

Liczba pracowników – 7344 robotników, 506 osób personelu 
technicznego, 595 osób administracji

Kapitał – 172 mln zł = 172 akcje na okaziciela po 1 mln zł

Właściciel – Silesian-American Corporation, Nowy Jork

Rada Nadzorcza – Cornelius F. Kelly – prezes, Elbert O. So-
werwine – wiceprezes, Irving Rossi, George H. Walker, An-
drzej Wierzbicki, Otto Ch. Fischer

Zarząd – George Sage Brooks – prezes, Stefan Krasnodębski 
– wiceprezes, Frederic P. Gaethke

Dyrekcja – prokurenci – Michał Alberg, Harold N. Blake, Lyn-
dal P. Davidson, Erazm Gorączko, Jan Kuczyński, Józef Mak-
symiuk, Michał Mehan, Martin C. Messner, Wacław Pogo-
rzelski, Elmer M. Wanamaker

Przemysł cynkowy był obok górnictwa i hutnictwa, trze-
cią wielką gałęzią gospodarczą Górnego Śląska. Od XVIII 
wieku dominowała w nim wrocławska rodzina Giesche, 
w 1845 roku zorganizowana w spółkę akcyjną „Spadkobier-
cy Gieschego”. Koncern był rentowny. Spadkobiercom wła-
ścicieli wypłacał godziwą dywidendę. Według bilansu za 
rok 1913 fundusz rezerwowy spółki wynosił 9 mln marek, 
fundusze na bieżące wydatki, zabezpieczenie przyszłych 
dywidend – łącznie 15,5 mln marek, fundusz na zapomogi 
i nagrody dla robotników – 1,8 mln, a fundusz amortyza-
cyjny – 23 mln marek.

W 1922 roku, po podziale Śląska, po polskiej stronie po-
wstała Giesche, Spółka Akcyjna. Spółka powstała dla prze-
jęcia przedsiębiorstw, które w części polskiej Górnego 
Śląska były eksploatowane przez towarzystwo Bergwerks-
-Gesellschaft Georg von Giesche’s Erben we Wrocławiu. 
Z dniem 1 sierpnia 1926 roku większość akcji należących 
do Towarzystwa Spadkobiercy Gieschego przeszła w ręce 
amerykańskiego konsorcjum Silesian-American Corpora-
tion, mającego siedzibę w Nowym Jorku, reprezentowa-
nego przez Williama Harrimana. Szyld amerykański był 
fikcją, za którą ukrywała się niemiecka gałąź firmy. Rząd 
polski udzielił jej, jako amerykańskiemu przedsiębiorstwu, 
przywilejów, na które nie mogłaby liczyć firma niemiecka. 
Spółka posiadała kopalnię węgla kamiennego, kopalnie 
rudy cynku i ołowiu, fabryki brykietów, huty cynku i oło-
wiu, fabryki kwasu siarkowego, piece wapiennicze. 

H. Cegielski, Spółka Akcyjna 
w Poznaniu10 

Rok założenia – 1848, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1899

Siedziba – Poznań

Przedstawicielstwa – Warszawa, Katowice, Kraków, Lwów, 
Łódź, Poznań, Toruń, Wilno

Branża – przemysł metalowy

Produkcja – parowozy i wagony, kotły parowe, obrabiarki do 
metali, ruszty mechaniczne, zbiorniki do gazów, konstrukcje 

żelazne, maszyny i urządzenia fabryk chemicznych i cukrow-
ni, urządzenia chłodnicze, narzędzia, odlewy z brązu, stalo-
we i żeliwne, maszyny rolnicze. Wartość sprzedaży w 1936 
roku – 17 mln zł.

Liczba pracowników – 2532 robotników oraz 253 osoby per-
sonelu technicznego i administracyjnego

Kapitał – 9 240 tys. zł = 83 944 akcie na okaziciela + 8456 
akcji imiennych po 100 zł

Dywidenda – 1926 – 6%, 1927 – 6%, 1928 – 8%, 1929 – 8%, 
1930 – 7%, 1931 – 0%, 1932 – 0%, 1933 – 0%, 1934 – 0%, 
1935 – 0%, 1936 – 0%

Giełda – Poznań, Warszawa, Kraków, Lwów, Katowice

Rada Nadzorcza – Erwin Więckowski – prezes, Leon Greiner 
– wiceprezes, Adolf Bniński –wiceprezes, Jan Szołdrski, Ka-
zimierz Żychliński, Włodzimierz Seydlitz, Charles Frérichs, 
Witold Broniewski, Wacław Staniszewski, Raymond E. Ma-
réchal, François Peeters

Zarząd – Adam Kręglewski, Kazimierz Rakowicz, Bogdan Su-
chowiak, Janusz Ligęza-Stamirowski

Dyrekcja – prokurenci – Janusz Baurski, Gustaw Bryling, 
Władysąłw Górnicki, Olgierd Grzymałowski, Witold Milku-
szyc, Leon Puckała, Bernard Zieliński

W 1846 roku Hipolit Cegielski otworzył sklep o nazwie 
„Handel Żelaza”. Cztery lata później utworzył warsztat na-
prawczy narzędzi rolniczych, a w 1855 roku – fabrykę ma-
chin i narzędzi rolniczych. Po kolejny pięciu latach, w 1860 
roku firma rozpoczęła produkcję lokomobili. Umierając 
w 1868 roku, Hipolit Cegielski pozostawił spadkobiercom 
dynamicznie rozwijający się zakład zatrudniający 300 pra-
cowników. 

Po śmierci założyciela fabryką kierował jego przyjaciel 
Władysław Bentkowski, a w roku 1880 firmę przejął syn 
Hipolita, Stefan Cegielski, który nazwał zakłady „Fabryką 
Machin i Urządzeń Rolniczych H. Cegielski w Poznaniu”. 
Kłopoty finansowe zmusiły Cegielskiego do przekształ-
cenia zakładów w towarzystwo akcyjne. Dokonał tego 
w 1889 roku, a sam został głównym akcjonariuszem i wi-
ceprezesem zarządu. Nowa spółka działała pod nazwą 
„H. Cegielski Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu”. 

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej spółka wyku-
piła tereny upadłej fabryki Juliusa Moegelina, sąsiadujące 
z nią zakłady Paulusa, fabrykę „Thermoelektromotor” oraz 
nieruchomości należące do fabryki braci Lesserów. W tym 
czasie przeprowadzono również reorganizację przedsię-
biorstwa i poszerzono oferowany przez nie asortyment. 
Zakład podzielono na pięć oddziałów: 1) dotychczasowe 
zakłady Cegielskiego; 2) dawna fabryka J. Moegelina – na-
prawa maszyn rolniczych oraz instalacji przemysłowo-rol-
niczych dla gorzelni, krochmalni, cukrowni i innych (został 
zlikwidowany w 1933 roku); 3) dawna fabryka Paulusa 
– fabryka wagonów i lokomobili; 4) dawne „Thermoelek-
tromotor” – naprawa, a od roku 1927 również produkcja 
parowozów; 5) dawna fabryka Lesserów – produkcja ma-

szyn rolniczych. Kolejnej reorganizacji firmy dokonano 
w 1923 roku. Wówczas oddziały trzeci, czwarty i piąty zo-
stały połączone w jeden – oddział trzeci. W okresie mię-
dzywojennym rozpoczęto także nową produkcję – tramwa-
jów. Zakłady przeżywały wówczas prawdziwy rozkwit. Od 
czasu wojny systematycznie zwiększała się liczba pracow-
ników fabryki. W 1917 roku zatrudniano około 490 osób, 
w 1920 – około 990, a w 1923 roku już 4500 robotników 
i 580 pracowników umysłowych. 

Rozwijająca się firma utworzyła także oddziały zamiejsco-
we – w Inowrocławiu, gdzie zatrudniano około 300 osób, 
oraz w Chodzieży, zatrudniający około 130 pracowników. 
W okresie kryzysu gospodarcze pierwszej połowy lat trzy-
dziestych spółka została zmuszona do ograniczenia pro-
dukcji oraz znacznej redukcji zatrudnienia. 

Po wkroczeniu do Poznania niemieckich wojsk okupacyj-
nych zakłady zostały skonfiskowane, a 1 listopada 1939 
roku sprzedane koncernowi Deutsche Waffen und Mu-
nitionsfabriken (DWM). W czasie wojny w fabryce pro-
wadzono produkcję nastawioną na potrzeby niemieckiej 
armii, poczynając od elementów optycznych, poprzez ro-
wery, motocykle, zapalniki, łuski, lawety, a na częściach do 
samolotów i okrętów podwodnych kończąc. W 1945 roku 
Niemcy ewakuowali fabrykę, pozostawiając zdewastowa-
ne hale.

„Małopolska”, Grupa Francuskich 
Towarzystw Naftowych, 
Przemysłowych i Handlowych 
w Polsce11

Rok założenia – 1921, rok utworzenia spółki akcyjnej – 
1928

Siedziba – Lwów

Branża – przemysł naftowy

Majątek – Grupa posiadała: kopalnie i tereny naftowe roz-
siane po całym Podkarpaciu; siedem rafinerii w Drohoby-
czu, Rychcicach pod Drohobyczem, Trzebionce, Ustrzykach 
Dolnych, Dziedzicach, Jedliczach i Glinniku Mariampolskim; 
sieć rurociągów i rezerwuary w całej Małopolsce; dziewięć 
gazoliniarni w tym: dwie Tustanowicach, dwie w Borysał-
wiu, po jednej w Bitkowie, Rypnem, Glinniku Mariampol-
skim, Jedliczach i Równem; cegielnię w Polance-Karol; trzy 
fabryki maszyn, narzędzi wiertniczych oraz beczek żela-
znych, w Glinniku Mariampolskim, Borysławiu i Krośnie; fa-
brykę beczek klepkowych i bezklepkowych w Peczeniżynie 
organizacje handlowe zajmujące się sprzedażą produktów 
naftowych zarówno w kraju, jak za granicą.

Produkcja – Miesięczna produkcja całej Grupy wynosiła: 
2150 cystern ropy, 150 cystern gazoliny 13 mln m³ gazu 

Liczba pracowników – 7,5 tysiąca robotników i 1250 pracow-
ników administracji

Kapitał – 110 mln zł

Rada Nadzorcza – brak danych

Zarząd – Wiktor Hłasko, Józef Gail, Wincenty Waligóra, 
Edward Kreps, Edward Nelh, Jerzy Marian Kozicki

Koncern „MAŁOPOLSKA”, stanowiący własność francuskie-
go Credit Genal des Petroles – posiadał 673 szyby pro-
wadzące produkcję i 51 przeznaczonych do odwiertów 
i produkował miesięcznie 25 tys. ton ropy i 13,8 mln m³ 
gazu. Ponadto firma posiadała dwanaście rafinerii przera-
biających 45 tys. ton miesięcznie. Osiem z nich było zlo-
kalizowanych w Polsce, dwie w Czechosłowacji, jedna w 
Austrii, a jedna na Węgrzech. Na majątek koncernu skła-
dały się także: dziewięć gazoliniarni, dwie nowoczesne 
elektrownie zasilane gazem ziemnym, trzy fabryki maszyn 
i urządzeń wiertniczych, cegielnia i własna sieć sprzedaży 
produktów naftowych, a także własny tabor 1500 cystern 
kolejowych. Do koncernu należał też Polski Bank Przemy-
słowy we Lwowie, zapewniający jej płynność finansową. 

Z biegiem czasu koncern ograniczał wydobycie ropy i nie 
był nastawiony na nowe poszukiwania, czerpiąc w 70% ze 
starych złóż. Zadecydował o tym rachunek ekonomiczny, 
przede wszystkim zaś koszty wykonywania nowych od-
wiertów i wydobywania ropy. 

Grupa reprezentowała około 50% polskiego przemysłu 
naftowego, eksportowała swoje wyroby do wszystkich kra-
jów Europy.

Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych 
pod Firmą „Norblin, B-cia Buch 
i T. Werner” w Warszawie12

Rok założenia – 1809, rok założenia spółki akcyjnej – 1893

Siedziba – Warszawa

Przedstawicielstwa – Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Warsza-
wa, Gdańsk

Sklepy – Warszawa, Kraków, Łódź, Gdynia

Fabryki – Warszawa, Głowno koło Łowicza

Branża – przemysł metalowy

Produkcja – aluminium, drut jezdny, krzemo brązowy, mie-
dziany i mosiężny, linki miedziane gołe, artykuły kościelne, 
blacha miedziana, rury miedziane, wyroby platerowane, 
sztućce alpakowe, srebrne i platerowane, blacha tomba-
kowa, zastawy stołowe alpakowe, srebrne i platerowane. 
Sprzedaż w roku 1935/1936 wyniosła 20 089 tys. zł.

Liczba pracowników – w Warszawie: 972 robotników i 166 
osób administracji, w Głownie: 945 robotników i 68 pracow-
ników administracji

Kapitał – 7,5 mln zł = 75 tys. akcji na okaziciela po 100 zł

Giełda – Warszawa

Rada Nadzorcza – Stefan Przanowski – prezes, Stanisław 
Janicki – wiceprezes, Wacław Werner – wiceprezes, Mie-
czysław Hofman, Jerzy Komorowski, Mieczysław Meisner, 
Mieczysław Porowski

Zarząd – Władysław Domański, Kazimierz Pichelski

DOSSIER WYBRANYCH FIRM DOSSIER WYBRANYCH FIRM
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Dyrekcja – prokurenci – Eugenia Krzesimowska, Henryk Za-
błocki, Wacław Recymbell

Zakłady Norblina powstały w 1809 roku jako warsztaty brą-
zownicze. Po dwudziestu pięciu latach działalności zostały 
przekształcone w nowoczesną fabrykę. W 1865 roku do 
spółki z potomkiem założyciela firmy, Ludwikiem Norbli-
nem, wszedł Teodor Werner. W 1882 roku wspólnicy prze-
jęli wytwórnię platerów Braci Buch. W ten sposób doszło 
do założenia spółki o nazwie Towarzystwo Akcyjne Fabryk 
Metalowych „Norblin, Bracia Buch i T.Werner” w Warsza-
wie, z siedzibą przy ul. Żelaznej 51. Kapitał zakładowy spół-
ki wynosił 1,5 mln rubli i podzielony był na 1500 akcji, po 
1000 rubli każda. Największymi udziałowcami spółki byli 
Ludwik Norblin i Teodor Werner, posiadający po 500 ak-
cji13. Dyrektorem naczelnym nowego przedsiębiorstwa zo-
stał Stanisław Ignacy Norblin.

Zakład rozwijano w oparciu o kapitały należące do Nor-
blina i Wernera. Do końca XIX wieku zwiększała się me-
chanizacja produkcji. W 1893 roku moc zainstalowanych 
silników parowych wynosiła 80 KM, by w ciągu kolejnego 
dziesięciolecia wzrosnąć do 300 KM. W latach dziewięć-
dziesiątych XIX wieku spółka wybudowała walcownię me-
tali kolorowych, w której produkowano: blachę mosiężną 
i srebrną, drut mosiężny, miedziany i srebrny, rury miedzia-
ne i mosiężne ciągnione bez szwu. W tym czasie (1893) 
zatrudniano 400 robotników, a wartość produkcji szaco-
wano na 1,2 mln rubli. Przedsiębiorstwo zaliczane było do 
grupy sześciu największych w branży metalowej na terenie 
Królestwa Polskiego14. Realizowało wielkie zamówienia ro-
syjskich ministerstw marynarki i komunikacji. Ponadto do-
starczało wyroby na rynek krajowy. Zakłady norblinowskie 
od 1895 zmonopolizowały wytwarzanie rur miedzianych 
w Królestwie Polskim. 

Spółka zorganizowała sieć sklepów firmowych, która 
z dużym powodzeniem działała w Królestwie Polskim 
oraz w kilkunastu największych miastach Cesarstwa Rosyj-
skiego, Petersburgu, Moskwie, Odessie, Charkowie, Kijo-
wie, Rydze, Tyflisie, Saratowie, Wilnie, Mińsku. W Persji, 
w Teheranie funkcjonowało przedstawicielstwo handlo-
we. Produkty użytkowe srebrne i platerowane (galanteria 
i sztućce) cieszyły się ogromnym zainteresowaniem klien-
teli. Prezentowano je i nagradzano na targach i wystawach 
zagranicznych, między innymi w Paryżu, Petersburgu, 
Kijowie, Odessie, Niżnym Nowgorodzie. W 1896 roku wy-
roby platerowane wytwarzane przez „Norblin, Bracia Buch 
i T.Werner” wyróżniono prawem wybijania na nich herbu 
cesarskiego – dwugłowego orła. 

Początek XX wieku, do wybuchu I wojny światowej był 
okresem dalszego rozwoju zakładów. Wprowadzano nowe 

rozwiązania organizacyjno-techniczne oparte na wzorach 
zachodnich, między innymi zainstalowano walcarkę sko-
śną do rur, ciągarki do cienkiego drutu, prasę hydrauliczną, 
piece Morgana do topienia miedzi. Powiększyła się moc 
zainstalowanych silników, która wzrosła z 300 KM w 1904 
roku do 800 KM cztery lata później, by w chwili wybuchu 
wojny osiągnąć moc 950 KM. Wartość produkcji osiągnęła 
w 1908 roku 1,5 mln rubli, a w 1914 roku 2,1 mln rubli. 
W 1913 roku zakłady zatrudniały 600 osób. 

Firma ucierpiała w czasie wojny z powodu ewakuacji 
w głąb Rosji w 1915 roku części załogi oraz maszyn i urzą-
dzeń. Tylko część nieruchomości udało się po wojnie od-
zyskać. W Drugiej Rzeczypospolitej fabryka była jednym 
z największych polskich przedsiębiorstw metalowych. Był 
to okres wielkich inwestycji. Utworzono trzy specjalistycz-
ne laboratoria: chemiczne, mechaniczne i metalograficz-
ne. Sprowadzono nowoczesne maszyny. Decydująca dla 
dalszego pomyślnego rozwoju firmy okazała się współ-
praca z armią, dla potrzeb której utworzono oddział amu-
nicji karabinowej produkujący łuski karabinowe systemu 
Mausera i łuski artyleryjskie oraz elementy do zapalników 
i zapłonników działowych. Oprócz platerów, półproduktów 
z metali kolorowych, blach drutu i rur, fabryka produko-
wała druty do przewodów telefonicznych i telegraficznych, 
do celów elektrotechnicznych i na przewody tramwajowe, 
blachy paleniskowe do parowozów. Wraz z rozwojem pro-
dukcji przedsiębiorstwo zwiększało zatrudnienie. W 1921 
roku w fabryce pracowało 400 robotników, w 1927 roku 
około 700, a dziesięć lat później niemal 2 tysiące. Przed wy-
buchem wojny wartość produkcji wynosiła 56 mln złotych. 

W 1924 roku Spółka „Norblin, B-cia Buch i T. Werner” 
otworzyła filię we wsi Osiny koło Głowna (współcześnie 
dzielnica miasta), gdzie zorganizowano walcownię bla-
chy miedzianej. W szczytowym okresie w filii zatrudniano 
około tysiąca osób. Produkowano tu między innymi duże 
i ciężkie blachy paleniskowe dla kolei (największa w Polsce 
walcownia miedzi i mosiądzu z elektrownią o mocy 2500 
kw.) oraz karabinowe łuski systemu Mausera. Pod koniec 
lat trzydziestych zaczęto tu budowę nowych hal produk-
cyjnych, do których zamierzano przenieść całość produk-
cji związanej z przemysłem ciężkim. Plany te zniweczyła 
wojna.

Spółka Akcyjna Pabianickich Fabryk 
Wyrobów Bawełnianych „Krusche 
i Ender”15 

Rok założenia – 1826, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1899

Siedziba – zarząd – Warszawa, fabryka – Pabianice

Biura sprzedaży – Łódź, składy – Warszawa, Lwów, Równe, 
Poznań, Katowice, Wilno

Branża – przemysł włókienniczy

Majątek – przędzalnia bawełny, niciarnia, czesalnia, tkalnia, 
szarpalnia, drapalnia, bielarnia, farbiarnia, drukarnia, wy-
kończalnia, krochmalnia

Produkcja – tkaniny bawełniane, bieliźniane, flanele, kołdry, 
tkaniny na ubrania męskie i suknie damskie, chustki i tka-
niny techniczne. Przerób 4,8 tys. ton, sprzedaż 25, 1 mln zł.

Liczba pracowników – 4130 robotników, 29 osób personelu 
technicznego i 67 pracowników administracji

Kapitał – 14 875 tys. zł = 4250 akcji na okaziciela po 3500 zł

Dywidenda – 1933 – 4,5%, 1934 – 5%, 1935 – 4,5%, 1936 – 
8%

Rada Nadzorcza – Karol Steinhagen – prezes, Irena Kinder-
manowa, Aleksy Krusche, Aleksander Knothe, Erna Wau-
erówna

Zarząd – Feliks Krusche – prezes, Karol Ender – wiceprezes, 
Teodor Ender – wiceprezes, Stefan Ender, Robert Arlet, Arno 
Kinderman

Dyrekcja – prokurenci – Alfred Lehman, Juliusz Filtzer, E
rnest Liebert, Eugeniusz Geyer, Alfred Koschade

Towarzystwo zostało założone w 1826 roku w Pabianicach 
przez tkacza Gotlieba Krusche. W 1872 roku zawiązano ro-
dzinną spółkę Benjamin Krusche i Karol Ender, a w 1899 
roku przekształcono ją w spółkę akcyjną. W 1914 roku za-
kłady zatrudniały 4,4 tys. robotników. Firma bez większych 
perturbacji przetrwała pierwszą wojnę światową i kryzys 
gospodarczy lat trzydziestych XX wieku. W czasach PRL 
działała pod nazwą Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. 
Bojowników Rewolucji 1905 roku.

Spółka Akcyjna Wyrobów 
Bawełnianych I. K. Poznańskiego
w Łodzi16 

Rok założenia – 1872, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1889

Siedziba – Łódź

Oddziały – Kraków, Lublin, Poznań, Równe, Warszawa, Wil-
no; przedstawicielstwa – Brześć n. Bugiem, Lwów, Łódź, 
Warszawa, Zamość

Branża – przemysł włókienniczy

Majątek – przędzalnia bawełny, niciarnia, tkalnia, drapalnia, 
bielarnia, farbiarnia, drukarnia

Produkcja – przędza bawełniana i mieszana, tkaniny baweł-
niane, białe, farbowane, drukowane, chustki bawełniane. 
W roku 1936 produkcja wyniosła 6 tys. ton, 33, tys. km

Eksport – Jugosławia, Rumunia, Egipt, Indie Holenderskie, 
Argentyna, Szwecja, Anglia, kolonie francuskie

Liczba pracowników – 4800 robotników oraz 240 pracowni-
ków personelu technicznego i administracyjnego

Kapitał – 28 465 tys. zł = 8987 akcji na okaziciela i 2399 akcji 
imiennych po 2,5 tys. zł

Rada Nadzorcza – Adolf Rossi – prezes, Otto Bankwitz, Enri-
co Guccia, Mieczysłąw Jazowski, Carlo Juckier, Hartwig Löti, 
Giovanni Malvezzi, Stefan Meyer, Leon Poznański, Maurycy 
Ignacy Poznański, Piotr Sołtan, Józef Witenberg

Zarząd – Fritz Hoffmann, Henryk Bursze

Dyrekcja – prokurenci – Gualtiero Baethge, Karol Kenigs-
berg, Stanisław Poznański, Henryk Rostański, Bronisław So-
bocki, Henryk Szumacher, Józef Wolczyński

Kalman Poznański był przedsiębiorcą żydowskim pocho-
dzącym z Kowla na Wołyniu. Do Łodzi przeniósł się w 1834 
roku. W 1850 roku założył manufakturę w pobliżu Stare-
go Miasta nad rzeką Łódką. Dwa lata później zmarł. Fir-
mę przejął jego syn Izrael Poznański (1833–1900). Właści-
wa kariera i znaczenie Poznańskiego jako przedsiębiorcy 
wzrosło w czasie „głodu bawełny”. W roku 1872 zbudował 
nowoczesną fabrykę. Miał własne plantacje bawełny na 
Kaukazie i w Azji Środkowej. Towarzystwo Akcyjne Wyro-
bów Bawełnianych I. K. Poznański powstało w 1889 roku. 
Pod koniec XIX wieku była to druga co do wielkości firma 
włókiennicza w Królestwie Polskim. W 1910 roku zatrud-
niała 6,5 tys. robotników. W latach 1896–1903 dobudowa-
no do zakładów budynki administracji i pałac, w którym 
mieścił się zarząd spółki (współcześnie jest to siedziba Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi). Podczas pierwszej wojny świa-
towej firma zmuszona była zawiesić produkcję. W okresie 
międzywojennym zakłady przechodziły głębokie załama-
nie finansowe, w związku z czym w 1923 roku przeszły pod 
kontrolę włoskiego koncernu Sicmat, a w 1929 roku – Ban-
ca Commerciale Italiana. W czasie drugiej wojny światowej 
włoska współwłasność chroniła firmę (do 1943 roku) przed 
potraktowaniem jej jako mienie żydowskie. W 1943 roku 
zakłady wykupili dwaj Niemcy: Adolf Speidel i Karl Weber. 
W PRL firma działała jako Zakłady Przemysłu Bawełniane-
go im. Juliusza Marchlewskiego, a potem POLTEX. Po 1989 
roku zaprzestano produkcji, a zakłady zostały przebudo-
wane i poddane rewitalizacji. Współcześnie na ich terenie 
znajduje się centrum handlowe Manufaktura. 

Towarzystwo Akcyjne Zakładów 
Hutniczych „Huta Bankowa” 
w Dąbrowie Górniczej17

Rok założenia – 1835, rok utworzenia spółki akcyjnej 1877

Siedziba – zarząd – Paris, zarząd w Polsce – Warszawa

Oddziały – Lwów, Łódź, Poznań, Warszawa

Branża – przemysł górniczo-hutniczy

Majątek – kopalnie rudy żelaza, huta żelaza, elektrownia

Produkcja – rudy żelaza, surówka martenowska i odlew-
nicza, żelaza handlowe, fasonowe, bednarskie, stal auto-
matowa, stal do żelbetonu, blacha żelazna czarna, blacha 
ocynkowana, obręcze i osie wagonowe i parowozowe, wały 
proste i korbowe, materiał do nawierzchni kolejowej, kła 
wagonowe lane, odlewy żeliwne, stalowe, żerdzie wiert-
nicze i pompowe. Sprzedaż w roku 1936/1937 wyniosła 
190 534 tony o wartości 46 848 400 zł.

Liczba pracowników – 3 tysiące robotników

Kapitał – 50 mln fr. fr.; kapitał na Polskę – 15 mln zł

Giełda – Paris

Zarząd – Robert Huet – prezes, François Balouzet, Paul 
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Bavière, Jean Bonnardel, Jean Chanove, Andrzej Garbiński, 
Claude Ollagnier, Charles Pasteur, Antoni Riesenkampf

Dyrekcja – Robert Touttée – dyrektor naczelny, Walery Swir-
tun, Antoni Starkiewicz – prokurent, Zygmunt Łada – kie-
rownik biura warszawskiego

Przedsiębiorstwo zostało zbudowane w latach 1834–1839 
w Dąbrowie. Jej nazwa pochodzi od głównego inwestora, 
którym był Bank Polski Królestwa Polskiego, Huta miała 
więc status zakładu państwowego. Po powstaniu listopa-
dowym Bank Polski przejął nadzór nad górnictwem rządo-
wym. W zasadzie tylko ta instytucja, dysponująca dużym 
kapitałem, była w stanie finansować rozbudowę, moder-
nizację, czy budowę nowych przedsiębiorstw hutniczych. 
Głównym założeniem przedsięwziętej inwestycji było zbu-
dowanie kompleksowego zakładu hutniczego, w którym 
proces produkcji obejmował wytwarzanie żelaza i przetwa-
rzanie go na gotowe wyroby hutnicze. Miała to być pierw-
sza huta w Królestwie Polskim stosująca napędy parowe. 
Zakres inwestycji obejmował budowę: sześciu wielkich 
pieców, giserni (odlewni), osiemnastu pieców puddingo-
wych, czterech pieców szwajsowych, młotowni, walcowni 
warsztatu mechanicznego oraz budynków pomocniczych 
mieszczących kotłownię i magazyny. Przewidywano rów-
nież budowę obiektów uzupełniających, jak zbiorniki wod-
ne, plac do wypalania koksu z węgla kamiennego, składo-
wisko rudy i topników. W osobnych budynkach miały się 
mieścić trzy piece do prażenia rudy i dwa piece do wypa-
lania wapna. Planowano budowę cegielni mającej dostar-
czać firmie własne materiały budowlane. Równocześnie 
z rozpoczęciem prac budowlanych zaczęto sprowadzać 
niezbędne wyposażenie zakładu, w tym maszyny parowe 
do napędu walcowni, młotów puddingowych, dmuchaw. 
Ważnym wyposażeniem były kotły parowe. Interesującym 
jest fakt, że kierownictwo Banku Polskiego zaleciło zakup 
wyposażenia w firmach krajowych. Część maszyn sprowa-
dzano z zagranicy, głównie z Anglii. Budowę zakończono 
w 1842 roku, oddając do użytku oddział rafinacji surówki 
żelaza. Ówczesna zdolność produkcyjna wynosiła 10 tys. 
ton surówki i 6,5 tys. ton żelaza. W związku z kryzysem 
nadprodukcji w hutnictwie, w latach 1849–1852 możliwo-
ści wytwórcze Huty Bankowa były wykorzystywane jedynie 
w połowie. Po tym okresie nastąpił wzrost zbytu wyrobów 
hutniczych co odnotowano w firmie. W 1860 roku wyto-
piono 3 tys. ton, a w roku 1863 – 4 tys. ton surówki, co 
stanowiło jedną trzecią produkcji hutniczej Królestwa Pol-
skiego. W tym czasie zaczęło rosnąć znaczenie Huty także 
z innych powodów. Po pierwsze, zorganizowano w niej 
laboratorium metalograficzne, z którego korzystały także 
inne zakłady. Po drugie, w dąbrowickiej hucie organizo-
wano szkolenia dla kadry zakładów hutniczych18, co zde-
cydowanie podnosiło jej prestiż. Inicjatorami ich zorgani-
zowania byli inż. Górnictwa Jan Hempel i pracownik Huty 
Bankowa inż. Antoni Barański.

Interesującą kartą w dziejach przedsiębiorstwa był okres 
powstania styczniowego (1863–1864). Pracujący w hucie 
inż. Cieszkowski zorganizował oddział górników i hutni-
ków, który wziął udział w kilku potyczkach. W tym czasie 
w firmie wykonywano broń dla oddziałów powstańczych. 
W odwecie władze carskie zaczęły zastępować polską wyż-
szą kadrę inżynierską Rosjanami. Wkrótce regres branży 
spowodował zatrzymanie pracy przedsiębiorstwa.

W 1886 roku zdewastowana huta została sprzedana pol-
skim udziałowcom, a następnie wydzierżawiona francu-
skiemu towarzystwu Société Anonyme des Forges et Aci-
éries de Huta Bankowa. Dysponujący znacznym kapitałem 
dzierżawcy przeprowadzili gruntowną modernizację za-
kładu. W 1908 roku francuscy dzierżawcy przejęli firmę na 
własność.

Towarzystwo Schlösserowskiej 
Przędzalni Bawełny i Tkalni 
w Ozorkowie, Spółka Akcyjna19

Rok założenia – 1807, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1899

Siedziba – Ozorków, województwo łódzkie

Składy – Katowice, Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Warszawa

Branża – przemysł włókienniczy

Majątek – przędzalnia bawełny, tkalnia wyrobów bawełnia-
nych, bielnik, farbiarnia i wykończalnia

Produkcja – towary bieliźniane, tkaniny filtracyjne. Produk-
cja roczna 12 mln m, wartość produkcji rocznej – 20 mln zł

Liczba pracowników – 2400 robotników i 79 osób personelu 
technicznego i administracyjnego (dane za rok 1936) 

Kapitał – 2 660 tys. zł = 1 tys. akcji na okaziciela po 2660 zł

Dywidenda – 1927 – 6%

Zarząd – J. Kostanecki, St. Henisz, W. Hordliczka, A. Legis, K. 
Weil, E. Gaede, J. Jonscher

Dyrekcja – Włodzimierz Eborowicz

Towarzystwo powstało w 1807 roku. Założycielem zakła-
dów był Fryderyk Schlösser z Akwizgranu. Do czasu uru-
chomienia w 1839 roku przędzalni wełny Geyera był to 
najaktywniejszy tego typu zakład w Królestwie Polskim. 
Po utworzeniu w 1894 roku spółki akcje pozostawały 
w posiadaniu rodzin Schlösserów i Janaszów. W 1912 roku 
zakład zatrudniał 1,5 tys. robotników. Zdewastowana pod-
czas pierwszej wojny światowej firma, w 1931 roku ogłosi-
ła upadłość. W 1935 roku część zakładów wydzierżawiono 
Majerowi Fogelowi, właścicielowi firmy M. Fogel i Spółka. 
W 1936 roku kapitał dzierżawionej przez niego firmy wy-
nosił 1,7 mln zł, a wartość sprzedaży 12 mln zł20. Podczas 
drugiej wojny światowej Niemcy przejęli firmę jako mienie 
żydowskie. W czasach PRL działała pod nazwą Ozorkow-
skie Zakłady Przemysłu Bawełnianego.

Towarzystwo Przemysłowe 
Zakładów Mechanicznych Lilpop, 
Rau i Loewenstein S.A.21 

Rok założenia – 1818, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1873

Siedziba – Warszawa

Branża – przemysł metalowy

Majątek – fabryka wagonów, zakłady mechaniczne, odlew-
nia żelaza i stali, wytwórnia samochodów

Produkcja – wagony osobowe i towarowe, wagony motoro-
we z silnikami spalinowymi i parowymi, tramwaje, sprężarki, 
maszyny parowe, maszyny i urządzenia fabryk ceramicznych 
i pralni parowych, motopompy, autopompy, odlewy żeliw-
ne i wysokowartościowe z elektrostali i stali manganowej, 
rozjazdy kolejowe oraz inny sprzęt infrastruktury kolejowej, 
prasy mechaniczne, sprzęt pożarniczy, karoserie autobuso-
we, samochody osobowe i ciężarowe, drezyny motorowe, 
prasy hydrauliczne, konstrukcje żelazne spawane i nitowa-
ne. W 1927 roku wartość produkcji wyniosła 23 mln zł.

Liczba pracowników –

Kapitał – 12,4 mln zł = 124 tys. akcji na okaziciela po 100 zł

Giełda – Warszawa

Dywidenda – 1926 – 8%, 1927 – 12%, 1928 – 12%, 1929 – 
10%, 1930 – 10%, 1931 – 10%, 1932 – 10%, 1933 – 6%, 1934 
– 0%, 1935 – 0%, 1936 – 3%

Rada Nadzorcza – Andrzej Rotwand – prezes, Czesław Klar-
ner – wiceprezes, Stefan Brun, Adam Kucharzewski, Wacław 
Woszczyński

Zarząd – Jerzy Komorowski, Józef Zaporski

Założycielem firmy był pochodzący z rodziny warszaw-
skich zegarmistrzów Stanisław Lilpop (1817–1866). W 1854 
roku wszedł w spółkę z Anglikami, braćmi Evans, którzy 
jako Brytyjczycy musieli opuścić Warszawę podczas wojny 
krymskiej. Firma Evansów produkowała maszyny rolnicze 
oraz maszyny parowe. Ostatecznie, w roku 1866 przejął tę 
firmę wespół z Wilhelmem Rauem, a w 1873 roku do spół-
ki przystąpił Leon Leowenstein. Powstało wówczas Towa-
rzystwo Akcyjne Przemysłowe Zakładów Mechanicznych 
Lilpop, Rau i Leowenstein. Przed pierwszą wojną światową 
był to największy zakład przemysłowy Warszawy. Produ-
kowano w nim wagony kolejowe, konstrukcje mostowe, 
sprzęt wojskowy i maszyny dla przemysłu. Firma miała 
filie w Białej Cerkwi i Sławucie na Ukrainie. Należała do 
niej Huta Koszyki. W 1908 roku produkcję prowadzoną 
w różnych częściach Warszawy przenoszono do nowej sie-
dziby przedsiębiorstwa zlokalizowanej na Woli. W czasie 
pierwszej wojny światowej władze rosyjskie zadecydowały 
o przeniesieniu zakładów na wschód do Krzemieńczuka na 
Ukrainie. Tam, po rewolucji bolszewickiej zostały znacjona-
lizowane. Mimo to, już w niepodległej Polsce, właściciele 
odbudowali firmę w Warszawie. W Drugiej Rzeczypospo-
litej, utrzymała ona pozycję lidera wśród największych 
i najbardziej renomowanych zakładów maszynowych. 
W 1936 roku w zakładach podjęto produkcję samochodów 
na licencji General Motors. Pod koniec lat trzydziestych 

firma szykowała się do uruchomienia fabryki samocho-
dów w Lublinie. Prace te przerwała wojna. We wrześniu 
1939 roku zarząd zakładów podjął decyzję o przekazaniu 
kilkuset gotowych samochodów do Ministerstwa Spraw 
Wojskowych w celu wykorzystania ich do potrzeb wojen-
nych i ewakuacji władz państwowych. W 1938 roku zakład 
w Warszawie zajmował powierzchnię 22,5 ha i zatrudniał 
3,5 tys. osób. Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej firmę 
skonfiskowano na potrzeby gospodarki wojennej Niemiec, 
a następnie w styczniu 1940 roku włączono do koncernu 
Hermann Göring Werke. Zakłady zostały całkowicie znisz-
czone podczas powstania warszawskiego. Nie odbudowa-
no ich.

Towarzystwo Zakładów 
Żyrardowskich, Spółka Akcyjna22 

Dawniej – Towarzystwo Akcyjne Zakładów Żyrardowskich 
Hiellego i Diettricha

Rok założenia – 1833, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1885

Siedziba – Żyrardów

Składy – Poznań, Kraków, Lwów, Łódź, Wilno, Gdańsk

Branża – przemysł włókienniczy

Majątek – przędzalnia lnu i bawełny, tkalnia, farbiarnia, bie-
larnia, wykończalnie; fabryka wyrobów pończoszniczych; 
roszarnia i czesalnia lnu; zakłady mechaniczne

Produkcja – wyroby lniane, tkaniny bieliźniane, płótno szare 
i krawieckie, płótna oponowe i opatrunkowe, ścierki, ręcz-
niki, bielizna stołowa biała i kolorowa, wyroby bawełniane, 
tkaniny pościelowe, kąpielowe, filtracyjne, pończochy, skar-
petki, przędza lniana i bawełniana

Liczba pracowników –

Kapitał – 15 120 tys. zł = 151,2 tys. akcji po 100 zł

Giełda – Warszawa

Zarząd – Wacław Lachert, Władysław Srzednicki, Wacław 
Szuyski

Dyrekcja – prokurenci – Alfred Husarzewski, Filip Misery, 
Władysław Antkowski, Max Grąbczewski

W 1833 roku Phelippe de Girard, wynalazca maszyny do 
mechanicznego przędzenia lnu, uruchomił największą 
w Królestwie Polski manufakturę lniarską. W 1857 roku 
fabrykę nabyli Karol Dittrich i Karol Hielle. Od tego cza-
su nastąpił jej dynamiczny rozwój. W ciągu trzydziestu 
lat żyrardowska fabryka stała się największym w Europie 
przedsiębiorstwem produkcji lniarskiej. W 1885 roku wła-
ściciele przekształcili swoją firmę w spółkę pod nazwą 
Towarzystwo Akcyjne Zakładów Żyrardowskich Hiellego 
i Diettricha. Na początku XX wieku zatrudniano w niej 
8,5 tys. osób.

W czasie pierwszej wojny światowej park maszynowy fa-
bryki został zniszczony lub wywieziony, najpierw przez 
wojska rosyjskie, a później niemieckie. Znaczne zniszcze-
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nia i trudna powojenna sytuacja gospodarcza były czyn-
nikami, które w 1923 roku przyczyniły się do przejęcia za-
kładów przez francuskie konsorcjum Boussaca. Cztery lata 
rabunkowej gospodarki nowych właścicieli doprowadziły 
firmę do bankructwa. Jednak dopiero w roku 1934 ustano-
wiono w zakładach przymusowy zarząd państwowy.

Po drugiej wojnie światowej znacjonalizowane przedsię-
biorstwo wznowiło produkcję pod nazwą Żyrardowskie Za-
kłady Przemysłu Lniarskiego im. Rewolucji 1905 r. Od 1990 
roku rozpoczął się proces przekształceń i prywatyzacji, któ-
rego finałem było ich zamknięcie dziewięć lat później.

Widzewska Manufaktura, 
Spółka Akcyjna23

Rok założenia – 1879, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1899

Siedziba – Łódź

Przedstawicielstwa – Warszawa, Wilno

Branża – przemysł włókienniczy

Majątek – przędzalnia bawełny, tkalnia, bielarnia, farbiar-
nia, drukarnia, wykończalnia, tartak, odlewnia żelaza i me-
tali, warsztaty reparacyjne, fabryka maszyn włókienniczych 
i obrabiarek metali

Produkcja – przędza bawełniana, tkaniny bawełniane i pół-
lniane. Wartość sprzedaży w roku 1936 wyniosła 33 mln zł

Liczba pracowników – 7,2 tys. robotników, 293 osoby perso-
nelu technicznego i 297 pracowników administracji

Kapitał – 31 250 tys. zł = 312,5 tys. akcji na okaziciela po 
100 zł

Rada Nadzorcza – Oskar Kon – prezes, Maks Kon – wicepre-
zes, Włodzimierz Eborowicz, Maria Konowa, Józef Daniec, 
Maurycy Bossak, Mieczysław Jazowski

Zarząd – Adolf Bielszowski, Oskar Klikar

Dyrekcja – Oskar Kon – dyrektor naczelny, Maks Kon – dyrek-
tor zarządzający, Maurycy Bossak, Adolf Bielszowski; proku-
renci – Edmund Schütz, Dawid Rabinowicz, Izydor Warszaw-
ski, Alfons Leischner, Edmund Grosser

Firma została założona przez Juliusza Kunitzera (fabryka 
powstała w latach 1877–1879). Po kilku latach działalno-
ści do przedsięwzięcia włączył się Juliusz Heinzel. Firma 
reklamowała się nie tyle taniością, co solidnością swojej 
produkcji. Elementem tego PR było użycie w nazwie archa-
icznej już wówczas nazwy „manufaktura”. W 1899 roku, po 
przekształceniu zakładów w spółkę akcyjną, założyciele 
zostali dość niespodziewanie wykupieni przez własnego 
buchaltera Oskara Kona, który ostatecznie przejął kontrolę 
nad zakładami w 1914 roku. Podczas pierwszej wojny świa-
towej Kon zdołał zdobyć dla firmy niemieckie zamówienia 
zbrojeniowe. W okresie międzywojennym Manufaktura 
znana była nie tylko jako zakład włókienniczy, ale również 
wytwórnia wyrobów maszynowych i chemicznych. W 1927 
roku zatrudniała 10 tys. robotników.

Firma eksportowała swe wyroby do krajów europejskich 
i zamorskich. Wielokrotnie była nagradzana za wartościo-
wą produkcję tkanin, między innymi w 1929 roku podczas 
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu otrzymała 
Wielki Medal Złoty, zaś w 1936 roku podczas Wystawy 
Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warsza-
wie – Wielki Złoty Medal za wysoką jakość wyrabianych 
maszyn włókienniczych i części do nich.

W latach trzydziestych XX wieku Kon starał się świado-
mie doprowadzić do upadłości zakładów. Powodem były 
przygotowania do emigracji. Zdołał opuścić Polskę już 
po kampanii wrześniowej 1939 roku. Zmarł w 1961 roku 
w Argentynie. W czasach PRL zakłady włókiennicze dzia-
łały jako Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. 1 Maja, 
a później WIMA, zaś zakłady maszynowe jako WIFAMA. 
Manufaktura do 1991 roku działała nadal pod historyczną 
nazwą jako spółka skarbu państwa.

Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
„Ludwik Geyer”, Spółka Akcyjna24 

Rok założenia – 1829, rok utworzenia spółki akcyjnej – 1885

Siedziba – Łódź

Branża – przemysł włókienniczy

Majątek – przędzalnia bawełny, niciarnia, tkalnia, drapalnia, 
bielarnia, farbiarnia, drukarnia

Produkcja – tkaniny bawełniane i ze sztucznego jedwabiu, 
płótno introligatorskie, sztuczne skóry. Wartość produkcji 
w roku 1927 wyniosła 50 mln zł.

Kapitał – 15 mln zł = 2,5 tys. akcji na okaziciela po 6 tys. zł

Dywidenda – w roku 1927 – 1,2 mln zł

Zarząd – Karol Wędziagolski

Dyrekcja – Gustaw Geyer, Robert Geyer, Arnold Jan Lewin

Ludwik Geyer (1805–1869) przybył do Łodzi z Saksonii 
w 1828 roku i założył tam pierwszą nowoczesną fabrykę 
włókienniczą. W 1833 roku sprowadził nieznane dotych-
czas w Łodzi maszyny przeznaczone do druku perkalu. 
W latach 1825–1839 zbudował przy pomocy Banku Pol-
skiego nowoczesną przędzalnię i tkalnię. W latach czter-
dziestych XIX wieku zatrudniał 700 robotników. Fabryka 
Geyera była największym zakładem przemysłowym w Kró-
lestwie Polskim. W swoim majątku w Rudzie Pabianickiej 
zbudował cukrownię i gorzelnię. W roku 1853 pożar znisz-
czył fabrykę, a wkrótce Geyer zaczął odczuwać konkurencję 
ze strony innego łódzkiego przemysłowca Karola Scheible-
ra. „Głód bawełny” wywołany wojną secesyjną w Stanach 
Zjednoczonych (1861–1865) ostatecznie osłabił pozycję 
Geyera, który umierał niemal jako bankrut. W roku 1866 
zakłady przekształcono w spółkę akcyjną. Synowie Geyera, 
których miał pięciu uratowali firmę przed bankructwem, 
jednak nie odzyskała ona swej dawnej dominującej pozy-

cji. W czasach PRL firma działała pod nazwą Zakłady Prze-
mysłu Bawełnianego im. Feliksa Dzierżyńskiego. Obecnie 
w budynkach fabrycznych, nazywanych Białą Fabryką, mie-
ści się Muzeum Przemysłu Włókienniczego.

Zjednoczone Cukrownie 
„Witaszyce-Zduny”, Spółka z o.o.

Wcześniej – Cukrownia „Witaszyce” Zuckerfabrik Witaszyce, 
Towarzystwo z ogr. poręką25

Rok założenia – 1897

Siedziba – Witaszyce, powiat jarociński, województwo po-
znańskie

Branża – przemysł cukrowniczy

Produkcja – kryształ biały, rafinada, cukier surowy 

Kapitał – 605 740 zł = 977 akcji po 620 zł

Dywidenda – 1926 – 8%, 1927 – 8%, 1928 – 8%, 1929 – 8%, 
1930 – 8%, 1931 – 8%, 1932 – 0%, 1933 – 0%, 1934 – 0%, 
1935 – 3%, 1936 – 4%

Rada Nadzorcza – Stanisław Thiel, Janusz Chosłowski, Gün-
ther von Jouanne, Tadeusz Krajewski, Joachim von Oertzen, 
Karol Stegmann

Zarząd – Ernest Weiss, Edward Olex, Antoni Czarnecki, Willy 
von Becker

Dyrekcja – Edward Olex

Cukrownię w Witaszycach wzniesiono w 1897 roku. In-
westycja objęła budowę: hali produkcyjnej, magazynu, 
bocznicy kolejowej, biurowca, domu dla dyrektora, bloku 
socjalnego i domu mieszkalnego dla pracowników. Koszt 
budowy zakładu wyniósł 1,5 mln marek. Ponadto przepro-
wadzono połączenie kolejowe między zakładem a stacją 
kolejową w Witaszycach oraz zbudowano wewnętrzną 
kolejkę na terenie przedsiębiorstwa. Działalność rozpo-
częto od kampanii 1897/1898. Wyposażenie techniczne 
w początkowym okresie działalności cukrowni odpowiada-
ło ówczesnemu poziomowi technologii w cukrownictwie, 
jednak w miarę upływu czasu wprowadzano do produkcji 
udoskonalenia. Do pierwszej wojny światowej inwestycje 
objęły: wybudowanie komorowej suszarni Büttner-Meyer 
z własnym paleniskiem (pracowała przez siedemdziesiąt 
lat 1906–1976), uruchomienie płatkarni ziemniaków, uru-
chomienie w 1911 roku dyfuzji Steffena (w 1925 roku zo-
stała zastąpiona baterią dyfuzyjną Roberta). 

Tuż przed wybuchem wojny produkcja cukru wyniosła 16,6 
tys. ton, a podczas jej trwania nastąpiło jej zmniejszenie. 
Największy spadek zanotowano w końcowej fazie wojny, 
podczas powstań oraz wojny polsko-sowieckiej. Kampa-
nia 1919/1920 przyniosła jedynie 1,9 tys. ton cukru. Była 
to najniższa produkcja w dziejach cukrowni. W kampanii 
1923/1924 uzyskano 7,2 tys. ton cukru i po raz pierwszy 
uzyskano cukier biały. Wówczas zmodernizowano zasi-
lanie energetyczne zakładu. Do końca lat dwudziestych 

XX wieku przeprowadzono szereg nowych inwestycji: 
w 1925 roku zainstalowano dwie turbiny akcyjno-reakcyj-
ne firmy Brown-Boveri SA. – była to trzecia tego typu in-
westycja w dziejach polskiego przemysłu cukrowniczego; 
w latach 1925–1927 zmechanizowano kotłownię instalując 
wysokoprężne kotły; w latach 1927–1929 przebudowano 
i powiększono wszystkie oddziały produkcyjne; w 1928 
roku wybudowano drugi piec wapienny, który jako jeden 
z pierwszych w historii polskiego cukrownictwa miał uciąg 
wapna palonego (cukrownia otrzymała wówczas list gratu-
lacyjny od profesora Kazimierz Smoleńskiego, kierownika 
Centralnego laboratorium Cukrowniczego w Warszawie).

W roku 1929 przedsiębiorstwo zakupiło cukrownię Zduny. 
Spowodowało to zmianę nazwy cukrowni na: Zjednoczone 
Cukrownie Witaszyce–Zduny, spółka z o.o. z siedzibą w Wi-
taszycach. Ostatnia, przed wybuchem drugiej wojny świa-
towej, modernizacja cukrowni została przeprowadzona 
w 1937 roku. Zainstalowano wówczas trzecią turbinę paro-
wą wraz z prądnicą oraz nowy kocioł wysokoprężny firmy 
H. Cegielski z Poznania. Instalacja nowych urządzeń siłow-
ni i kotłowni pozwoliła uzyskać łączną moc 5,0 MW.

W roku 1931 cukrownia odniosła pierwszy duży sukces. 
Podczas Światowej Wystawy Gastronomicznej w Paryżu 
została wyróżniona złotym medalem za pokaz i jakość wy-
produkowanego cukru.

Dyrektorzy Cukrowni Witaszyce: inż. Alferd Suber (1897), 
dr Keidel (1898–?, inż. Walter Grundmann (?–1923), 
Edward Olex (1923–1939).

Zjednoczone Fabryki Związków 
Azotowych w Mościcach 
i w Chorzowie26 

Dawniej – Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mo-
ścicach 

Rok założenia – 1927

Siedziba – Mościce koło Tarnowa

Właściciel – przedsiębiorstwo państwowe

Branża – przemysł chemiczny

Produkcja – nawozy: azotniak, siarczan amonu, wapnamon, 
saletrzak, nitro fos, saletra wapniowa, saletra sodowa, su-
pertomasyna azotniakowa; produkty chemiczne przemysło-
we: karbid, saletra amonowa, saletra potasowa, kwas azo-
towy, nitroza, salmiak, węglan amonu, azotan sodowy, soda 
kaustyczna, chlorek wapna, podchloryn sodowy, chloran 
wapnia, amoniak, tlen. 

Liczba pracowników – 3400 robotników i 690 pracowników 
administracji

Kapitał – 111,5 mln zł skarb państwa oraz 16,9 mln zł kapitał 
własny

Rada Nadzorcza – Czesław Klarner – prezes, Łucjan Zadrow-
ski, Eugeniusz Berger, Wacław Fabierkiewicz, Wiktor Mar-
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tin, Czesław Bobrowski, Szymon Rudowski

Dyrekcja – Czesław Benedek – p.o. dyrektora naczelnego, 
dyrektor finansowy, Włodzimierz Schaetzel – dyrektor han-
dlowy, Feliks Stattler – dyrektor fabryki w Chorzowie, Romu-
ald Wowkonowicz – dyrektor fabryki w Mościcach; proku-
renci – Stanisław Chojecki, Mieczysław Günther, Stanisław 
Kubiński, Andrzej Miziewicz, Edward Mrowiec, Stanisław 
Lachman, Jerzy Płoński, Hugo Trzebicky.

Rozwój polskiego przemysłu chemicznego w Drugiej Rze-
czypospolitej wiązał się z osobą profesora Politechniki 
Lwowskiej, Ignacego Mościckiego, który został dyrekto-
rem przejętej z rąk niemieckich fabryki związków azoto-
wych w Królewskiej Hucie (późniejszym Chorzowie). Od 
początku istnienia niepodległego państwa zdawano sobie 
sprawę z konieczności inwestowania w drugą fabrykę tego 
typu. Budowa Państwowej Fabryki Związków Azotowych 
w Mościcach była jedną z największych inwestycji Drugiej 
Rzeczpospolitej, wyznaczającą trendy w polskim przemy-
śle chemicznym. Całkowite preliminowane koszty jej bu-
dowy wyceniono wstępnie na 75,7 mln złotych. Większość 
wyposażenia dla instalacji produkcyjnych przeznaczonych 
do fabryki zakupiono za granicą. Montaż maszyn i urzą-
dzeń elektrociepłowni został zakończony 2 października 
1929 roku. Dzień ten uważa się za końcową datę budowy 
fabryki. Uroczyste otwarcie Państwowej Fabryki Związków 
Azotowych odbyło się 18 stycznia 1930 roku. 

W początkowym okresie istnienia w fabryce produkowano 
około 60 ton amoniaku na dobę. Część wyprodukowane-
go amoniaku podlegała przerobowi na 50% kwas azotowy 
(około 170 ton kwasu azotowego na dobę). Azotan amo-
nu, powstający dzięki zobojętnieniu kwasu azotowego 
amoniakiem gazowym, przerabiano następnie na nawóz 
o nazwie nitrofos (około 240 ton na dobę) o zawartości 
azotu ok. 15,5%. Globalna produkcja Państwowej Fabryki 
Związków Azotowych w Mościcach w 1930 roku wynosiła 
około 57 tys. ton produktów, z czego około 80% stanowiły 
nawozy azotowe. Obok wymienionych, w 1930 roku wy-
twarzano także azotan amonu dla przemysłu zbrojenio-
wego, a spośród produktów chlorowych: chlorobenzen, 
chloronaftalen, wapno chlorowe, a także stopiony wodo-
rotlenek sodowy.

Pierwszy rok działalności fabryki zbiegł się w czasie 
z pierwszym rokiem wielkiego ogólnoświatowego kryzysu 
gospodarczego. W krytycznej dla Mościckich azotów sytu-
acji jej dyrektorem naczelnym został dotychczasowy mini-
ster przemysłu i handlu, Eugeniusz Kwiatkowski. Po przy-
byciu do firmy w połowie lutego 1931 roku, zdecydowano 
o modernizacji przedsiębiorstwa. W tym okresie najbar-
dziej poszukiwanymi na rynkach zagranicznych nawozami 
były granulowana saletra wapniowa oraz grubokrystaliczny 
siarczan amonu. Licencję na produkcję grubokrystaliczne-

go siarczanu amonu zakupiono w Anglii. Najważniejszym 
krokiem inwestycyjnym dla fabryki w okresie międzywo-
jennym była decyzja o produkcji poszukiwanej na rynkach 
światowych granulowanej saletry wapniowej (tak zwanej 
norweskiej), którą produkowały w tym czasie tylko dwie 
fabryki na świecie. Technologię zakupiono w Norwegii, 
pozostałe prace: konstrukcyjne, budowę i montaż aparatu-
ry wykonano siłami własnymi. Instalacja zaprojektowana 
na wydajność 80 ton saletry wapniowej na dobę, pod ko-
niec lat trzydziestych XX wieku wykazywała znaczne więk-
sze możliwości, dochodzące do 180 ton na dobę. W 1934 
roku w mościckiej fabryce została zbudowana pierwsza 
na świecie techniczna instalacja do produkcji stężonego 
kwasu azotowego 98,5% metodą Wendlandta. Oferta fa-
bryki wzbogaciła się także o inne produkty. W tym samym 
roku uruchomiono instalację chloranu wapniowego, tzw. 
herbatoksu – środka chwastobójczego. Dwa lata później 
uruchomiono instalację sprężania tlenu do butli, poszu-
kiwanego na rynku, a służącego do prac spawalniczych. 
Z inicjatywy dyrektora Kwiatkowskiego w celu utrzymania 
w odpowiednim stanie maszyn i urządzeń, w fabryce zor-
ganizowano Oddział Ruchu Maszynowego. 

W 1932 roku sukcesem zakończyły się starania o przyjęcie 
fabryki do Międzynarodowego Syndykatu Nawozowego, 
co między innymi wiązało się z przyznaniem kontyngen-
tu na eksport nawozów w wysokości 32 tys. ton rocznie. 
W sierpniu 1933 roku doszło do połączenia fabryk w Mo-
ścicach i Chorzowie w jedno skomercjalizowane przed-
siębiorstwo będące własnością skarbu państwa. Firma 
przyjęła nazwę Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych 
w Chorzowie i Mościcach. Pod taką nazwą przedsiębior-
stwo funkcjonowało do wybuchu drugiej wojny światowej. 

Do wybuchu drugiej wojny światowej przedsiębiorstwo 
systematycznie i nieprzerwanie inwestowało w moderni-
zację istniejących i rozwój nowych technologii. W latach 
1933–1938 w fabryce produkowano nawozy azotowe: siar-
czan amonu, saletrzak, saletrę wapniową, w początkowym 
okresie także nitrofos, a pod koniec tego okresu, precy-
pitat (dwufosfat); produkty azotowe techniczne: azotan 
amonowy (używany również jako nawóz), kwas azotowy 
stężony i techniczny, nitrozę oraz amoniak skroplony. 

W czasie wojny, po zakończeniu kampanii wrześniowej fa-
brykę uruchomiono w październiku 1939 roku. Od począt-
ku 1944 roku, w obliczu klęski militarnej, Niemcy zalecili 
demontaż wyposażenia fabrycznego i jego wywóz w głąb 
Rzeszy. Produkcja została praktycznie zaprzestana.

Zjednoczone Zakłady Włókiennicze 
K. Scheiblera i L. Grohmana, 
Spółka Akcyjna27 

Rok założenia – 1827; 1854, rok utworzenia spółki połączo-
nych zakładów Scheiblera i Grohmana – 1921.

Siedziba – Łódź

Oddziały – Łódź, Warszawa, Kraków, Katowice, Lwów, Wil-
no, Lublin, Kielce, Poznań, Bydgoszcz, Równe, Baranowicze, 
Brześć nad Bugiem, Pińsk, Białystok, Łuck, Krzemieniec, 
Lida, Rzeszów, Stanisławów, Tarnopol, Włodzimierz

Przedstawicielstwa – Włocławek, Krzemieniec, Kowel, 
Gdańsk

Branża – przemysł włókienniczy

Majątek – pięć przędzalni bawełny, trzy tkalnie, dwie drapal-
nie, dwie farbiarnie, drukarnia, dwie wykończalnie, warszta-
ty mechaniczne, rytownia

Produkcja – przędza bawełniana, tkaniny bawełniane, lnia-
ne, ze sztucznego jedwabiu. Roczna zdolność produkcyjna 
– 100 mln m, 12 mln kg

Liczba pracowników – 7,5 tys. robotników

Kapitał – 69 mln zł = 12 tys. akcji na okaziciela po 5750 zł

Dywidenda – 1927 – 3,1%

Rada Nadzorcza – Henryk Grohman – prezes

Zarząd – Feliks Maciszewski – prezes, Leon Herbst, Jerzy 
Scheibler

Spółka powstała w 1921 roku z połączenia Towarzystwa Ak-
cyjnego Manufaktur Bawełnianych Karola Scheiblera i Towa-
rzystwa Akcyjnego Zakładów Przemysłowych L. Grohmana.

Karol Scheibler (1820–1881) przybył do Łodzi w 1848 roku 
z Nadrenii. Początki kariery związał z fabryką Schlösserów 
w Ozorkowie. W 1854 roku założył własną fabrykę w Księ-
żym Młynie. Podczas „głodu bawełny”, w odróżnieniu od 
Geyera, dysponował jej zapasami dzięki czemu zdystanso-
wał konkurencyjne firmy. Zorganizował własne plantacje 
tego surowca na Kaukazie. Od połowy lat siedemdziesią-
tych zakłady Scheiblera były obok Newskiej Manufaktury 
w ścisłej czołówce całej branży włókienniczej Cesarstwa 
Rosyjskiego. Koncentrowały około 60% produkcji i 55% 
robotników przemysłu włókienniczego w Królestwie Pol-
skim. W latach 1870 i 1872 otrzymały prawo znakowania 
produkcji herbem Cesarstwa. W 1878 roku przędza sche-
iblerowska otrzymała złoty medal na wystawie przemysło-
wej w Paryżu. Wkrótce zakłady Scheiblera wysunęły się na 
pierwsze miejsce w Królestwie Polskim. Właściciel firmy 
Karol Scheibler brał udział w zakładaniu Banku Handlowe-
go w Łodzi SA., kopalni „Saturn” w Zagłębiu Dąbrowskim 
i wielu innych przedsiębiorstw. Po śmierci założyciela fir-
mą kierowali jego syn Karol junior i zięć Edward Herbst.

Założycielem drugiej firmy był Traugott Grohman (1785–
1874), który przybył do Królestwa Polskiego z Saksonii 
w latach dwudziestych XIX wieku. Początkowo osiadł 
w Warszawie gdzie prowadził fabrykę wyrobów skórza-
nych. Następnie przeniósł się do Zgierza. Od 1843 roku po-

siadał fabrykę w Łodzi. W latach pięćdziesiątych XIX wieku 
zajmował drugie, po Ludwiku Geyerze, miejsce na liście 
największych zakładów przemysłowych Królestwa Polskie-
go. Po śmierci założyciela, zakłady objął Ludwik Grohman 
(1826–1889), a następnie Henryk Karol Grohman (1862–
1939), który w roku 1921 doprowadził do fuzji z zakładami 
Scheiblera. Stanął wówczas na czele połączonych firm.

Zjednoczone Zakłady były największym przedsiębiorstwem 
włókienniczym w Drugiej Rzeczypospolitej. W roku 1923 
zatrudniały 23 tysiące robotników. Pozycja firmy zachwiała 
się w latach trzydziestych XX wieku, w okresie wielkiego 
kryzysu gospodarczego. Zakłady musiały skorzystać z po-
mocy Banku Gospodarstwa Krajowego, który faktycznie 
przejął nad nimi kontrolę. W czasach PRL firma działała 
jako Zakłady Przemysłu Bawełnianego nr 1 im. Józefa Stali-
na, a potem UNIONTEX. Po roku 1989 zakłady zaprzestały 
produkcji, a budynki zyskały inne funkcje.
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  1 Skupiono się głównie na fi rmach, które w badanym okresie przeja-
wiały prospołeczne zaangażowanie w różnych dziedzinach. Wybór 
był ponadto podyktowany możliwością poświadczenia działań 
przedsiębiorstw za pomocą dostępnych dokumentów.

  2 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 148.

  3 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 552.

 4 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 8051.

 5 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 8529.

  6 Dzieje fi rmy E. Wedel, Warszawa 1993, s. 21.

  7 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 12780.

  8 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 1172. 

  9 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 1454.

 10 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 
1938, Warszawa 1938, nr 1793.

  11 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 1076.

  12 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 2681.

  13 Rozkład akcji spółki przedstawiał się następująco: Ludwik Norblin 
– 500 sztuk; Teodor Werner – 500 sztuk, Adam Norblin – stryjeczny 
brat Ludwika Norblina – 84 sztuki, pozostałe należały do spokrew-
nionych i skoligaconych z rodzinami Norblinów i Wernerów: Karola 
Temlera – 166 sztuk, Aleksandra Temlera – 166 sztuk i Kazimierza 
Szwede – 84 sztuki.

  14 Obok fi rm „Lilpop, Rau i Loewenstein”, „K. Rudzki i S-ka”, 
„Warszawska Fabryka Machin”, „Scholtze, Repphan i S-ka”, 
„Towarzystwo B. Handke”.

  15 Dane za rok 1936, zob.: Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, 
Warszawa 1938, nr 9902.
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ZAKOŃCZENIE

Od opisanych w Raporcie przykładów społecz-
nych działań przedsiębiorców w Drugiej Rze-
czypospolitej minęło ponad osiemdziesiąt lat. 
W pierwszej połowie XX wieku polska przed-

siębiorczość działała w niezwykle trudnych warunkach 
powojennej odbudowy kraju. Tworzące się państwo miało 
nieustanne trudności finansowe, przejawiające się w nie-
zbilansowanym budżecie, braku kapitału i niestabilności 
waluty krajowej. Rzeczpospolita borykała się z proble-
mem niestabilnych rządów, niespójnego ustawodawstwa 
oraz rozmaitymi wyzwaniami społecznymi – i nie była 
w stanie wypracować sprawnych instrumentów oddziały-
wania na rozwój gospodarki. 

Firmy funkcjonujące na polskim rynku musiały się mierzyć 
nie tylko z brakiem kapitałów inwestycyjnych, niemożno-
ścią uzyskania pożyczek długoterminowych czy wysokimi 
kosztami produkcji, ale także z dużą płynnością kadry pra-
cowniczej oraz jej niezadowoleniem z warunków pracy. 
Z kolei pracownicy, często słabo opłacani, niewykształceni 
i w zasadzie niemający perspektyw awansu społecznego, 
występowali z żądaniami poprawy bytu, kierując je do 
właścicieli przedsiębiorstw.

W kontekście tych realiów zadziwiający wydaje się zatem 
fakt, iż przedsiębiorcy, mimo iż niewątpliwie nastawieni 
na maksymalizację zysku, podejmowali na przełomie XIX 
i XX wieku tak liczne i różnorodne działania na rzecz śro-
dowiska, w którym funkcjonowali. (A należy w tym miejscu 
dobitnie zaznaczyć, iż nie sposób było opisać w tej jednej 
książce wszystkich przedsiębiorstw i wszystkich dobrych 
praktyk, jakie wprowadzali właściciele firm i fabryk po to, 
by zadbać o swych pracowników.) I choć sama idea spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu nie była wówczas zna-
na (albo przynajmniej w ten sposób nazywana), to wielu 
przykładom zaangażowania przedsiębiorców w poprawę 
bytu ich pracowników także dziś możemy przyglądać się 
z zainteresowaniem – a nawet z podziwem.

Wydając zatem ten nietypowy Raport o dobrych prakty-
kach w biznesie, nie tylko dokonujemy rekapitulacji hi-
storycznych wydarzeń, ale także podkreślamy, iż dorobek 
dwudziestolecia międzywojennego można dziś postrze-
gać jako podwaliny współcześnie rozumianego społeczne-
go zaangażowania biznesu. Realia są wprawdzie obecnie 
w Polsce bardzo od międzywojennych odmienne, ale 
wciąż – patrząc w przeszłość, możemy czerpać z niej inspi-
rację dla naszych działań bieżących i przyszłych.

Z AKOŃCZENIE
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społeczna odpowiedzialność biznesu dla dużej grupy przedsiębiorców prowadzących współcześnie działal-
ność gospodarczą nie jest ideą obcą. wielu z nich, nawet jeśli nie potrafi wyjaśnić tego pojęcia, stosuje się 
do jej zasad w codziennej biznesowej praktyce. Traktują oni odpowiedzialność za zatrudnionych pracow-
ników, a także często pośrednią odpowiedzialność za ich rodziny, za naturalny obowiązek przedsiębiorcy, 
wynikający z etycznych zasad prowadzenia biznesu. (…)

Badanie społecznej odpowiedzialności biznesu i etycznych postaw przedsiębiorców nabrało znaczenia  
w polsce po 1989 roku. niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że przedmiotowe zagadnienie nie jest 
zjawiskiem nowym, właściwym tylko współczesnym przedsiębiorcom, lecz sięga XiX i pierwszej połowy  
XX wieku. 

w dyskursie naukowym historia kształtowania się zasad i postaw odnoszących się do społecznej odpowie-
dzialności biznesu zaczyna współcześnie zdobywać należne jej miejsce. Badania nad tym problemem są 
inicjowane. Z tego powodu z nieskrywaną radością przyjąć należy badania dr Małgorzaty Łapy i dr agaty 
Gruszeckiej-Tieśluk, przedstawione w formie raportu, a dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu  
w międzywojennej polsce.

Dr hab. Sławomir Kamosiński  prof. nadzw., Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  
(fragment recenzji naukowej)

Partnerzy Patron
Partner 

medialny




